
1 

 

รายงานการประชุม  
 คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

ครั้งที่ 3/2560 
วันจันทร์ที ่24 เมษายน 2560    

ณ  ห้องประชุมอินทนิล 2 ชั้น 2 อาคารส านักงานคณบดี  
ผู้มาประชุม  

ผศ.สพ.ญ. รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
น.สพ.ศักดิ์ชัย              ศรีบญุซ่ือ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผศ.จันทร์เพ็ญ  ชัยมงคล   รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  
ดร.ลลิตา  ศิริวัฒนานนท์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
อาจารย์วีระยุทธ  นาคทิพย์  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  
อาจารย์สุวดี  อิสรายุวพร  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ฯ 
ผศ.อัญชลินทร์  สิงห์ค า       หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 
อาจารย์เยาวรัตน์  วงศ์ศรีสกุลแก้ว  หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 
ผศ.ดร.วัลลภ  พรหมทอง  คณาจารย์ประจ า   
ผศ.ดร.เจริญ  เจริญชัย   คณาจารย์ประจ า   
นายพิศาล        ตันสิน   คณาจารย์ประจ า  
ผศ.น.สพ.การันต์  ชีพนุรัตน์  คณาจารย์ประจ า    
นางสาวพรรณปพร  โภคัง   เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม   
นายจิระศักดิ์   เสงี่ยมกิตติกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดภารกิจ 
นายอนันต์  สุวรรณรัตน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดภารกิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ไม่มี 

เริ่มประชุมเวลา  15.30  น.   
ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

วาระท่ี  1   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 ประธานแจ้งให้ทราบ  
1. เสนอของบประมาณด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการทางการเกษตรเพ่ือสุขภาพ วงเงิน 1.1 ล้านบาท คาดว่า

ไม่ปัญหา เนื่องจากผลการด าเนินงานปีผ่านมาบรรลุตามเป้าหมาย 
2. ช่วงนี้คณะมีการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือปรับให้เป็นไปตามนโยบายของประเทศ และให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ วางแผนร่วมกันควบรวมหลักสูตรและต้องไม่ซ้ าซ้อนกับหลักสูตร
ของคณะอ่ืนในมหาวิทยาลัย 

3. งานวิจัยทางคณะได้สนับสนุนส่งอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 ราย เข้าร่วม
แสดงผลงานการประดิษฐ์ การวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง Pome Tea Powder with enriched flavor และ  Alive 
Synbiotic for Pickled Culture ในงาน  KDWIE 2017 ณ ประเทศเกาหลีใต้ ช่วงเดือน มิถุนายน 2560  

4. จ านวนนักศกึษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ขณะนี้แผนรับ จ านวน 420 คน สรุปรวมโควตาและสอบตรง 
จ านวน 491 คน ซึ่งจะมีรับเพิ่มโควตาพิเศษโดยการสัมภาษณ์ คาดว่าจะมีจ านวนนักศึกษาอยู่ที่ร้อยละ 80 และในปี
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การศึกษา 2561 อัตรานักศึกษาระดับมัธยมจะลดลงร้อยละ 5 จึงต้องมีการวางแผนการแนะแนวสัญจรไว้ล่วงหน้า และ
ต้องช่วยกันสอดส่องระบบการรับน้องที่ไม่รุ่นแรง เพื่อรักษาอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา  
 1.2 เรื่องเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

บทบาทอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ ตามข้อบังคับฯ จ านวน 8 หัวข้อ 

วาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2560    

วาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม งานติดตาม  
3.1 ตามท่ีได้แจ้งให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ไปแล้วนั้น จึงขอแจ้งเชิญเสนอชื่อซึ่งหากมีผู้

เสนอชื่อ จะนัดประชุมคณะกรรมการอีกครั้ง ช่วงต้นเดือนมิถุนายน เพ่ือพิจารณาน าเสนอมหาวิทยาลัย ก่อนวันที่ 5 
มิถุนายน 2560 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 

4.1 รองคณบดีฝ่าย พัฒนานักศึกษา แจ้งโครงการให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าและนักศึกษาทางด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร ในยุคประเทศไทย 4.0 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เป็น การอภิปราย หัวข้อ  
เทคโนโลยีการเกษตรในยุคประเทศไทย 4.0 มีผู้อภิปราย 4 ท่าน คณบดี นายขุนศรี ทองย้อย นายสมชาย สินมา และ
คุณสมบัติ วิจันทมุข ซึ่งเป็นผู้ความรู้ประสบการณ์อย่างยิ่งที่จะมาถ่ายทอดให้นักศึกษาได้ฟัง 

มติที่ประชุม : ทราบ   
4.2 รองคณบดีฝ่าย พัฒนานักศึกษา แจ้ง จัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาท่ีสนใจ ระยะเวลา 1 สัปดาห์ 

จากเงินงบประมาณกิจกรรมนักศึกษา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
นักศึกษา ให้พร้อมส าหรับ วัดระดับทดสอบภาษาอังกฤษ  TOEIC , IELTS และประโยชน์เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วม
โครงการฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ ซึ่งจะได้รับงบประมาณสูงสุด 50,000 บาท 

มติที่ประชุม : ทราบ   
4.3 เลขานุการ แจ้งพิจารณาการ เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี ตามที่มหาวิทยาลัยได้ ประกาศการสรรหาอธิการบดีฯ โดยทางคณะได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้รับ
ทราบนั้น ซึ่งทั้งนี้ อาจารย์วีระยุทธ นาคทิพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งความประสงค์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับ
การสรรหาเป็นอธิการบดี คือ รองศาสตราจารย์ ดร .ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ให้ด ารงต าแหน่ งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากก่อน
นั้นที่เคยด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ และคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จนถึง
ปัจจุบันได้รับต าแหน่งอธิการบดี ผลงานการพัฒนาที่ผ่านมาสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยอย่างมาก  พร้อมทั้งยังให้ความ
ช่วยเหลือสนับสนุนผลักดัน งบประมาณการเรียนการสอน ทั้งด้านครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบพัฒนาบุคลากรให้กับคณะ
อย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งมากจากที่เข้าใจบริบทการบริหารงานภายในคณะเป็นอย่างด ี 

จึงขอแจ้งให้คณะกรรมการได้พิจารณาประวัติและผลงาน ตามแบบเสนอชื่อที่แนบมาพร้อมกันนี้  
มติที่ประชุม  เห็นชอบ เห็นควรน าเสนอ ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร .ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ เข้ารับการสรรหาผู้

สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ต่อไป  

วาระท่ี 5  เรื่องการน าเสนอแนวคิดของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ไม่มี 

เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 
 
 

  นางสาวพรรณปพร โภคัง 
                                                                                   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม                                                         


