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รายงานการประชุม  
 คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

ครั้งที่  3/2558 
วันอังคารที ่ 15  กันยายน  2558    

ณ  ห้องประชุมชั้น 2  อาคารส านักงานคณบดี  
ผู้มาประชุม  
 

ผศ.สพ.ญ. รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
ผศ.ดร.วิเชียร              อุ่นเรือน   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ดร.ณรงค์                    ชูชีพ   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผศ.จันทร์เพ็ญ  ชัยมงคล   รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
นายวีระยุทธ  นาคทิพย์  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  
นางสุวดี   อิสรายุวพร  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ฯ 
ผศ.อัญชลินทร์  สิงห์ค า       หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร   
นางสาวสุกัญญา  ชัยพงษ์   หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์   
สพ.ญ.ดร.ปภาภัสสร์ ศรีมหาคุณวงศ์  คณาจารย์ประจ า 
นายพิศาล  ตันสิน   คณาจารย์ประจ า 
ผศ.ดร.สมจิตร       ถนอมวงศ์วัฒนะ  คณาจารย์ประจ า 
นางสาวพรรณปพร  โภคัง   เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม   
นายสรรพ์  บุญเจริญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดภารกิจ 
ผศ.ดร.อัญชลี  สวาสดิ์ธรรม  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ลา 
ผศ.ดร.เจริญ  เจริญชัย   คณาจารย์ประจ า   ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา  13.30  น.   
ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

 

วาระท่ี  1   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 ประธานแจ้งให้ทราบ  
1. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทางการเกษตรเพ่ือสุขภาพ  ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้ว จะ

ด าเนินการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ร้านด้านหน้าทางเข้าคณะ ส่วนที่สองเป็นหลักสูตรจัดอบรมท่ีเก็บค่าลงทะเบียน และ
ส่วนที่ 3 เรื่องของรับตรวจวิเคราะห์สารเคมีต่างๆ เพื่อฝึกประสบการณ์บุคลากรของคณะ  

2. งบประมาณปี 2559 ในการน าเสนอผลงาน ในต่างประเทศ มีเสนอขอไปประเทศญี่ปุ่น จ านวน 6 
ราย ฝึกอบรมประเทศจีน จ านวน 2 ราย  และอบรมของสถาบันคลังสมองแห่งชาติ 1 ราย เรื่องบริการรวิชาการ 

3. ช่วงนี้คณะน านักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ไปฝึกปฏิบัติที่วัดปัญญานันทาราม จัดภูมิทัศน์
โดยรอบเพ่ือรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ 

4. มหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดตั้งวิทยาเขตปราจีนบุรี ต าบลบ่อทอง จ .ปราจีนบุรี พ้ืนที่ 500 ไร่ อีกครั้ง 
เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ของชาติ ในเรื่องของเป็นที่พ่ึงของสังคม ท าให้ประเทศมีรายได้ปานกลางไปสู่รายได้ที่สูงข้ึน 
ซึ่งประชามติของชาวบ้านชุมชนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา  ผลการประชามติ เห็นด้วย 164 เสียง ไม่เห็นด้วย 2 เสียง และ
งดออกเสียง 1  นั้น การพัฒนาในระยะแรกจะเป็นปรับพื้น ที่และภูมิทัศน์โดยรอบ และปลูกพืชเศรษฐกิจที่ตรงตาม
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สภาพพ้ืนที่ โดยได้มอบให้คณะเราเป็นแม่งาน คาดว่าจะใช้เวลา 5 ปีในการปรับพื้นที่ และอาจมีโอกาสที่จะเป็น
สถานที่ฝึกปฏิบัตินักศึกษาขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี 

5. เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ไปศึกษาดูงานสถานประกอบการที่ บริษัท  ไมท์ตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จ า กัด 
ประกอบธุรกิจในเรื่องของผงปรุงรส แนวทางจะมีการเชื่อมนักวิจัยร่วมกับโรงงาน ซึ่งได้ก าหนดนัดหมายกับอาจารย์
ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เพ่ือสนองตอบ ตามนโยบาย Talent mobility น ามาความรู้มาเพ่ือ
การเรียนการสอน   

  

1.2  เรื่องเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1. การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งถัดไปครั้งที่ 4 ประมาณเดือน ธันวาคม 2558  
2. บทบาทอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ ตามข้อบังคับฯ จ านวน 8 หัวข้อ  

 

วาระท่ี  2   รับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 2/2558        
รับรอง     

 

วาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม งานติดตาม     
 3.1 รายงานผลการด าเนินการตามหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตร บัณฑิต 

ระดับปริญญาตรี ทั้ง 7 หลักสูตร ได้มีการจัดท ามคอ . 7 ครบทุกหลักสูตร ซึ่งแต่ละหลักสูตร มีแผนการด าเนินงาน  
เพ่ือพัฒนาหลักสูตร ส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องการปรับปรุงที่ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่าง สกอ . 
พิจารณา จากผลด าเนินงาน มคอ.7 

มติที่ประชุม : ทราบ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.วิเชียร อุ่นเรือน เสนอแนวทางด้วยการเสริมสร้างสมรรถนะ
ให้กับอาจารย์และนักศึกษา  โดยให้ความส าคัญในสื่อการสอน เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีวัสดุอุปกรณ์
เพียงพอ และคณะพร้อมที่จะมุ่งเป็นสถาบันการศึกษาท่ีผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคเอกชนที่
เข้มแข็งเฉพาะด้าน ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า ทั้งนีเ้พ่ือมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการได้อย่างถ่องแท้ 

 

วาระท่ี 4  เรื่อง เสนอเพื่อทราบ  

4.1  การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding : e- bidding) ซึ่งวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  e-market เป็นการ
จัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะไ ม่ซับซ้อน เป็นสินค้าหรือบริการทั่วไป มีมาตรฐาน  โดยจัดซื้อหรือจ้างงานท่ี
ก าหนดในระบบ e-catalog  มีทั้งหมด 7 รายการ ส่วนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e- bidding เป็นการจัดหา
พัสดุที่มีราคาเกิน 100,000 บาท ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ หรื อเป็นสินค้าหรือ
บริการที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในระบบ  e-market  ระบบ e-GP ระยะ 3 ออกแบบใหม่รองรับวิธีตกลงราคา ส าหรับการ
จัดหาพัสดุครั้งหนึ่งไม่เกิน 100,000 บาท และวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ 

มติที่ประชุม : ทราบ เพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาล  โปร่งใสตรวจสอบได ้  
4.2  การประหยัดพลั งงาน ตามนโยบายของประเทศ ของมหาวิทยาลัยและของคณะ จึงได้ด าเนินการ

ติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ (Happy Air) จ านวน 150 เครื่อง ในปีงบประมาณ 2557 เพ่ือ
ควบคุมการใช้พลังงาน วงเงิน 746,325 บาท จาก เงินงบกลางมหาวิทยาลัย ติดตั้งที่อาคาร ที่ใช้ไฟปริมาณสู ง 3 
อาคาร คืออาคาร ส านักงานคณบดี อาคาร 70 ปีเกษตรปทุมธานี และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งคาดว่าจะสามารถ
ควบคุมพลังงานประหยัดค่าไฟฟ้าจากที่จ่ายปีละประมาณ 7 แสนบาท และคณะมีแนวทางการประหยัดค่าน้ าประปา 
ค่าน้ าบาดาล ที่มีรายจ่ายเดือนละประมาณ 1 แสนบาท จึงขอแจ้งให้ทุกท่ านได้แจ้งก าชับให้อาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษา ช่วยกันประหยัดการใช้พลังงาน 

มติที่ประชุม : ทราบ ในการประชุมครั้งถัดไปขอให้รายงานสัมฤทธิ์ของการติดชุดประหยัดพลังงาน 
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4.3  ในวันพรุ่งนี้มหาวิทยาลัยจัดงานมุทิตาจิต ส่วนของคณะจัดงานมุทิตาจิตในปีนี้มีลูกจ้างประจ าของ
คณะจ านวน 3 ราย ก าหนดจัดงานในวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ อาคารโภชนาคาร เวลา 17.00 น. รูปแบบการ
แต่งกายไทยย้อนยุค 

มติที่ประชุม : ทราบ 
4.4  การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา ) ประจ าปีการศึกษา 2559 

ก าหนดแผนรับสาขาละประมาณ 20-30 คน ซึ่งจะสอบสัมภาษณ์ /สอบปฏิบัติ วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2558 เวลา 
09.00 น. ณ มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว 
 มติที่ประชุม : ทราบ 

4.5  ผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ในปีงบประมาณ 2558 จ านวน 3 โครงการ ด าเนินการ
ครบถ้วน โดยเป็นโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือพัฒนาอาชีพในชุมชน 10 หลักสูตร โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพฯ  3 หลักสูตร และโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ 4 หลักสูตร อยู่ระหว่างการติดตามและ
ถอดบทเรียนทั้ง 3 โครงการ เริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน-ธันวาคม 2558 

มติที่ประชุม : ทราบ 
4.6  รายงานผลการด าเนินโครงการฝึกงานนานาชาติ 2558 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 25 คน เข้าฝึก

ที่ UNTAG ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นการฝึกงานก่อนแล้วกลับมาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี
การศึกษา 2558 โดยนักศึกษาท้ังหมดได้ผ่านการฝึกและเดินทางกลับประเทศไทย และอยู่ระหว่างการประเมินผล 

คณะมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก State Polytechnic of Jember  ประเทศอินโดนีเซีย เข้าศึกษาใน
ภาคการศึกษาท่ี 1 จนถึงภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558  จ านวน 9 คน 

มติที่ประชุม : ทราบ  
4.7 รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาหลักสูตร 2 ปริญญา ร่วมกับมหาวิทยาลัยประเทศอินโดนีเซีย  

แนวทางจัดท าหลักสูตร 2 ปริญญา  State Polytechnic of Jember ในสาขาการผลิตพืชและสาขาสัตวศาสตร์ 
และลงนามในความร่วมมือในกิจกรรมวิชาการ ส่วน UNTAG ในหลักสูตร สาขาการผลิตพืชและสาขา ประมง และ 
University of Jamber ในสาขาเทคโนโลยีการอาหาร  ซึ่งจะต้องผลักดันพัฒนากระบวนการให้ เกิดผลส าเร็จ ส่วน
การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาโทในการท าวิจัยประกอบวิทยานิพนธ์สามารถจะด าเนินการได้เลย   

มติที่ประชุม : ทราบ   ควรมีการประเมินผลและจัดท าเป็นรายงานผลเป็นรุ่นๆ  น าเผยแพร่สู่
สาธารณชน เพ่ือให้คณะได้ประโยชน์สูงสุด 

4.8  พิธีราชมงคลธัญบุรีน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพระราชทานนามราชมงคล ในวัน
อังคารที่ 15 กันยายน 2558 ณ หอประชุม ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วม 

มติที่ประชุม : ทราบ   
4.9  ปฏิทินกิจกรรมเดือนกันยายน 2558 ของนักศึกษาในโครงการรณรงค์สถานศึกษาสีขาว (โปสเตอร์) 

ในเดือน สิงหาคม – ธันวาคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และโครงการ Freshy Day & Freshy Nighy ใน
วันที่ 12-13 กันยายน 2558  และโครงการอบรมส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียนให้กับนักศึกษา ห้องประชุมอินทนิล 3 
ในวันที่ 26 กันยายน 2558 

มติที่ประชุม : ทราบ เสนอแนะน าผลผลิตบัวมาพัฒนาก่อให้เกิดรายได้  ฝึกนักศึกษาให้มีรายได ้
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วาระท่ี  5   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
5.1  รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจ าปี งบประมาณ  2558 ณ 11 กันยายน 2558 งบด าเนินงาน ใช้ไป 

ร้อยละ 99.57 ส่วนเงินรายได้งบด าเนินงาน ใช้ไปร้อยละ 92.61 และงบค่าใช้จ่ายไปต่างประเทศ ใช้ไปร้อยละ 64.74 
อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายโครงการภายใต้ MOU ส่วนในการด าเนินโครง การ ได้ด าเนินการครบถ้วนทั้งหมด จาก เงิน
งบประมาณรายจ่าย จ านวน 7 โครงการ เพ่ิมเติมระหว่างปี 15 โครงการ งบประมาณตั้งต้น 2,347,900 บาท มีเงิน
คงเหลือ 285,353.60 บาท และโครงการเงินรายได้  จ านวน 3 โครงการ งบประมาณตั้งต้น 275,400 บาท มีเงิน
คงเหลือ 25,649.22 บาท  

มติที่ประชุม : เห็นชอบ  ควรให้ความส าคัญในการด าเนินโครงการ เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากสัดส่วนการใช้จ่ายเงินโครงการไปเพียงร้อยละ 88  

5.2  เสนอกรอบแนวทางเพ่ือการจัดท าประกาศเรื่องการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศ ของบุคลากร (สายวิชาการและสายสนับสนุน) กรณีฝึกอบรม/ดูงาน วงเงินไม่เกิน 25,000 บาท
ต่อคน ขอรับการสนับสนุนได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี โดยหลักสูตรหรือโครงการที่ ขอรับการฝึกอบรมดูงานต้องสอดคล้อง
กับภาระงานที่รับผิดชอบอยู่ และเม่ือกลับมา ต้องน าเสนอผลการฝึกอบรม ดูงาน ในที่ประชุมของคณะพร้อมทั้ง
รายงานผล หากมีกรณนีอกเหนือจากประกาศให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารคณะ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การเดินทางไปเพื่อน าเสนองานวิจัย ตัดไปรวมในส่วนของกรอบงานวิจัย 
5.3 เกณฑ์ภาระงานการสอน ขั้นต่ าของคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ก าหนดภาระงานสอน  

อาจารย์ 1 ท่าน สอนได้ไม่เกิน 2 รายวิชาต่อภาคการศึกษา และอาจารย์สามารถสอนเกิน 2 รายวิชาต่อภาค
การศึกษาได้ในกรณีสอนร่วมกับอาจารย์ท่านอ่ืน  การสอนรายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต ให้ถือว่าเท่ากับการท างาน 
3.5 ภาระงานต่อสัปดาห์   การสอนรายวิชาปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต ให้ถือว่าเท่ากับการท างาน 1.75 ภาระงานต่อ
สัปดาห์ โดยคณะอาจก าหนดอัตราภาระงานต่อหน่วยกิตให้แตกต่างไปจากหลักเกณฑ์นี้ได้ ตามลักษณะเฉพาะของ
แต่ละสาขาวิชา แต่ทั้งนี้มิให้เกินอัตรา 3.5 ภาระงานต่อ 1 หน่วยกิต  

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ในการสร้างกรอบขึ้นมาเพ่ือเฉลี่ยรายวิชาให้อาจารย์ แต่ละท่านได้เฉลี่ยภาระ
งานในแต่ละภาคการศึกษา แตค่วรพิจารณาถึงภาระงานพิเศษของสาขาการเกษตร 

5.4 เสนอกรอบการสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชา การ ณ ต่างประเทศ  จัดให้มีคณะกรรมการ
พิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับการสนับสนุน ให้ไปได้ไม่เกิน 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ ลักษณะของผลงานวิจัยที่มี
สิทธิได้รับการสนับสนุน เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการลงทะเบียนไว้กับสวพ . เป็นผลงานที่ไม่เคยน าเสนอหรือตีพิมพ์มา
ก่อน ซึ่งกรณีท าผลงานคนเดียวให้น าเสนอผลงานได้ไม่เกิน 1 คนต่อ 1 ผลงาน ส่วนกรณีท าผลงานวิจัยเป็นทีม ให้
น าเสนอผลงานไม่เกิน 2 คนต่อ 1 ผลงาน โดย กรอบงบประมาณ กรณีไปน าเสนอด้วยตนเอง ให้การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท หรือตามระเบียบของมหาวิทยาลัย กรณีนักวิจัยฝาก
ผลงานไปน าเสนอ จะให้การสนับสนุนตามที่จ่ายจริงโดยน าใบเสร็จมาด าเนินการเบิกตามระเบียบทางราชการ  ส่วน
การน าเสนอภาคโปสเตอร์ สนับสนุนงบประมาณ 15,000 บาท โดยต้องมีบทความฉบับเต็มตามเกณฑ์ ทั้งนี้ หากมี
กรณีนอกเหนือจากประกาศให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริ หารคณะ  และหลังจากน าเสนอผลงานให้น าส่ง
รายงานผลการประชุมต่อคณะ  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน และรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์
บทความวิจัยเป็นไปตามเกณฑ์และอัตราการจ่าย  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินและรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย พ.ศ.2557 

คณะได้ก าหนดขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ จากคณะ
ด้วยการกรอกแบบค าขอรับและแบบรายงานผล  และขั้นตอนการ ลงทะเบียนงานวิจัยที่ใช้งบประมาณอ่ืนๆ  นักวิจัย
ต้องเสนอขออนุมัติด าเนินการวิจัยโดยใช้งบประมาณอ่ืนๆ พร้อมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตาม แบบ ว1 ด 
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ขั้นตอนและเอกสารประกอบในการขอเงินงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย (งวดสุดท้าย ) เพ่ือสรุป
เตรียมพร้อมข้อมูลในการไปน าเสนอผลงาน ซึ่งนักวิจัยต้องจัดท าบันทึกข้อความ ขอส่งรายงานเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
และขออนุมัติเบิกเงินงวดสุดท้ายโดยแนบเอกสารต่างๆที่เก่ียวข้อง 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ  กรณีไม่ได้ไปน าเสนอโปสเตอร์ด้วยตนเอง ให้เบิกได้เฉพาะค่าลงทะเบียน
เท่านั้น 

 5.5 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 7 หลักสูตร คะแน นเฉลี่ย ต่ าสุด 1.94  สูงสุด 2.77  และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร
ปริญญาโท 2 หลักสูตร คะแนนเฉลี่ย 0.97 และ 2.12 โดยแต่ละหลักสูตรมีข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงของผู้
ประเมินจากการตรวจ ทั้งจุดเด่นของการด าเนินงานและโอกาสที่ควรพัฒนา ทั้งนี้ข้อเสนอแนะหลักสูตรของแต่ ละ
หลักสูตรจะเป็นเรื่องของ จัดหาเครื่องมือ ครุภัณฑ์ วัสดุ ให้เพียงพอต่อความต้องการต่อการเรียนการสอน  อาจารย์
ประจ าหลักสูตรควรมีการท างานวิจัยและตีพิมพ์ผลงานวิจัยให้มากข้ึน มุ่งฝึกนักศึกษาให้มีความอดทน ขยันและมี
คุณธรรมจริยธรรมให้มากข้ึน ควรมีการจัดท ากลไกการบริหารหลักสูตร การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติควรเสริมจุดเด่นว่า
จะเน้นไปทางด้านใด ควรมีแผนการให้ค าปรึกษากับนักศึกษา และควรมีการส่งเสริมให้อาจารย์จัดท า มคอ .3,4 และ
มคอ .5,6 ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมทุกหมวด และจัดท ามคอ .7 ให้มีความเชื่อมโยงกับ มคอ .5,6 โดยน า
ข้อเสนอแนะจากการประเมินมาท าแผนการปรับปรุงเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
และตรงตามความต้องการของนักศึกษาให้มากขึ้น 

 มติที่ประชุม : พิจารณาแจ้งให้ประธานหลักสูตรได้ด าเนินตามข้อเสนอแนะในการด าเนินหลักสูตรของ
ปีการศึกษาถัดไป  ผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.วิเชียร อุ่นเรือน ให้ข้อเสนอแนะที่คณะได้รับผลคะแนนค่อนข้างต่ า คณะควร
มีการประชุมวิเคราะห์ผลการตรวจประเมินว่าเป็นเพราะอะไร อาจจะมีข้อผิดพลาด ในส่วนของผู้ประเมินและผู้รับ
ประเมินที่สื่อเรื่องของการตอบค าถามเข้าใจไม่ตรงกัน อาจไม่เข้าใจตัวชี้วัด ประกอบกับครั้งนี้เป็นการประ เมิน
รูปแบบใหม่ กระบวนการท างานที่ผ่านมาอาจไม่น ามาปรับปรุงท าให้เป็นระบบ PDCA ที่ไม่ ได้มีการประเมิน
กระบวนการ 

 

วาระท่ี  6  เรื่องการน าเสนอแนวคิดของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 6.1  ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร .ณรงค์  ชูชีพ  เสนอแนะให้คณะ สร้างเสริมพัฒนานักศึกษา  ให้มีสัมมาคารวะ 
ระวังการใช้วาจา โดยเริ่มจากอาจารย์ผู้สอนควรฝึกนั่งสมาธิท าจิตให้สงบ และปลูกฝังศีลธรรมในตัวนักศึกษา ควร
ต้องฝึกให้นักศึกษาได้เข้าใจในธรรมะด้วยการนิมนต์พระมาเทศนาธรรมให้นักศึกษาได้ฟังหรือน านักศึกษาไปฟังธรรม
ในวัด ทบทวนคุณธรรมให้กับนักศึกษาในชั่วโมงสอนเพื่อกล่อมเก ลาจิตใจ ฝึกให้นักศึกษาตรงต่อเวลา เป็นสิ่งส าคัญ
ในสังคม 
 มติที่ประชุม : รับทราบ   
 6.2  ผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.วิเชียร อุ่นเรือน  เสนอแนะให้คณะมุ่งเน้น ให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ใน
ต่างประเทศเพ่ือเปิดโลกทัศน์สู่ภายนอก และฝึกให้นักศึกษาสร้างรายได้สร้างอาชีพพร้อมทั้ งสนับสนุนผลิตภัณฑ์
ชาวบ้าน  
 มติที่ประชุม : รับทราบ   

 

วาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ 
 ไม่มี                     
 

เลิกประชุม เวลา 16.15  น.    
นางสาวพรรณปพร  โภคัง 

                                                                                  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 


