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รายงานการประชุม  
 คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

ครั้งที่ 4/2560 
วันอังคารที ่7 พฤศจิกายน 2560    

ณ  ห้องประชุมอินทนิล 2 ชั้น 2 อาคารส านักงานคณบดี  
ผู้มาประชุม  

ผศ.สพ.ญ. รุ้งสวรรค ์ วรรณสุทธิ์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
น.สพ.ศักดิ์ชัย              ศรบีุญซื่อ  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   
ผศ.น.สพ.การันต์  ชีพนุรัตน์  คณาจารย์ประจ า    
นางสาวพรรณปพร  โภคัง   เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม   
นายจิระศักดิ์   เสงี่ยมกิตติกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดภารกิจ 
นายอนันต์  สุวรรณรัตน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดภารกิจ 
นายพิศาล        ตันสิน   คณาจารย์ประจ า   ไปราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ไม่มี 

เริ่มประชุมเวลา  13.30  น.   
ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

วาระท่ี  1   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 ประธานแจ้งให้ทราบ  
1. เป้าหมายการผลิตบัณฑิตมี 4 ข้อหลัก บัณฑิตจิตอาสา จบแล้วท างานได้ มีงานท า และรักประเทศ 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพ่ิมเติมอีก 2 ข้อ จากเดิม 4 ข้อ ในวาระเร่งด่วนมหาวิทยาลัย เรื่องของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่สังคมการเปลี่ยนแปลง และระบบบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดหารายได้
เพ่ือพ่ึงพาต้นเอง เพ่ือเตรียมความพร้อมออกนอกระบบ ในปี 2562 ทุกคณะเตรียมความพร้อมซึ่งได้วางแผนมาเป็น
ระยะ ตามนโยบายของอธิการบดีประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ต้องการที่จะพัฒนาบุคลกรให้มีศักยภาพ มีความเข้มแข็งและมี
ทัศนคติที่ดี  

2. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 ได้เสนอของบประมาณจากส านักงบประมาณเพ่ิมเติม 
2 โครงการ โครงการสัตว์ทดลอง  งบประมาณ 10 ล้าน และโครงการเกษตรอาหาร งบประมาณ 10 ล้าน ในรูปแบบ 
Smart Farm เกษตรอินทรีย์ เกษตรอาหาร และโคนม งบประมาณภายใต้โครงการผลิตก าลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ
และนโยบายรัฐบาล เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการผลิตด้านเกษตรอาหารและเพ่ิมศักยภาพการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
เตรียมพร้อมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและเป็นผู้ประกอบการ ที่ร่วมกับบุคลากรของคณะอื่นด้วยกัน 
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3. ได้ส่งอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 ราย ร่วมแสดงผลงานการประดิษฐ์ การ
วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง Pome Tea Powder with enriched flavor และ  Alive Synbiotic for Pickled Culture 
ในงาน Korea International Women’s Invention Exposition (KDWIE 2017) ณ ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อเดือน 
มิถุนายน 2560 ได้รับรางวัลทั้ง 2 ท่าน ซึ่งปีนี้ใช้งบประมาณเงินรายได้ของคณะ เนื่องจากไม่ทันรอบงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยที่ต้องยื่นข้อเสนอเพ่ือคัดเลือก  

ผศ.ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์ ได้รับรางวัล Silver Medal จาก KIWIE 2017 และ Special Award จาก 
Indonesian Invention & Innovation Promotion Association (INNOPA) จากผลงาน กล้าเชื้อโปรไบโอติกผง  
Alive Synbiotic (Pickled Probiotic Powder from Carrot Juice Culture)  
  ผศ.ดร.นันท์ชนก นันทะไชย ได้รับรางวัล Silver Medal จาก KIWIE 2017  รางวัล TIIA Outstanding 
Diploma Special Award จ า ก  Taiwan Invention & Innovation Promotion Association (TIIA) แ ล ะ
ประกาศนียบัตรจาก State Office of Industrial Property of Macedonia ผลงาน Pome Tea  

4. โครงสร้างของหลักสูตร ทฤษฏี :ปฏิบัติ สัดส่วน 30:70 เพ่ือขับเคลื่อนบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ 
นักศึกษามีพ้ืนฐานเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายเป็น Innovative University ประกอบกับจ านวน
นักศึกษาที่จะลดลง รายได้จากงานบริการวิชาการจะต้องได้มากกว่าค่าลงทะเบียน  

5. ระเบียบการเสนอข้อต าแหน่งทางวิชาการ ได้มีประกาศฉบับใหม่แล้วบังคับใช้ ตุลาคม 2561 ทางคณะ
ได้ท าการส ารวจติดตามผู้ที่มีคุณสมบัติในพร้อมทีเ่สนอขอผลงานเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้สร้าง
แรงกระตุ้นในการพัฒนา สนับสนุนให้เข้ารับการอบรม  

1.2 เรื่องเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
บทบาทอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ ตามข้อบังคับฯ จ านวน 8 หัวข้อ 

วาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2560    

วาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม งานติดตาม  
3.1 แจ้งรายชื่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2559 จากประกาศของมหาวิทยาลัยมีผู้ได้รับ

พระราชทานปริญญากิตติศักดิ์ ครั้งที่ 31 จ านวน 6 ท่าน 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 

4.1 ฝ่ายบริหารและวางแผน 
4.1.1 เสนอยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 20 ปี พ.ศ.2560-

2579  ตามกรอบการพัฒนาระยะยาว ให้บรรลุวิสัยทัศน์คณะและสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย จึงได้ก าหนดเป็นแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ เป้าหมายหลัก/ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
ก าหนดค่าเป้าหมายและก าหนดผู้รับผิดชอบ ที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุตามเป้าหมาย  

มติที่ประชุม : ให้ความเห็นและมีข้อเสนอแนะ แผนพัฒนา 20 ปี เป็นแผนระยะยาวที่แสดงถึงกรอบและ
เป้าหมายของคณะเพ่ือน าไปสู่การจัดท าแผน4ปี   

4.1.2 ยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ได้ปรับเปลี่ยนปรัชญา ปณิธาน 
ค่านิยมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
เป้าหมายหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ รวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ ปัจจัยภายใน (จุดแข็งและ
จุดอ่อน) ปัจจัยภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) ท าเป็นแผนพัฒนาของคณะ ซึ่งได้ด าเนินการจัดการประชุมหารือกับ
อาจารย์ภายในคณะ  

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาระยะที่ 1 (2561-2564) ตามศักยภาพ โดยปี 2561 ให้ค่า
น้ าหนักตามประเด็น 6 ยุทธศาสตร์ เทียบเท่า 100 คะแนน เน้นที่การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพและ
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เทคโนโลยีชั้นสูงรองรับยุทธศาสตร์  การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
การพัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชนและเศรษฐกิจเมืองใหม่ การพัฒนาศักยภาพ
องค์กรรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 และมหาวิทยาลัยในก ากับ การพัฒนาความเป็นนานาชาติ การอนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 1 2561-2564 ตามศักยภาพและความเชี่ยวชาญของ
คณะ เพ่ือน าไปก าหนดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ และ 5 ตัวชี้วัด รวม 51 ตัวชี้วัด ซึ่งมีตัวชี้วัดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดกลยุทธ์ด้วย  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับยุทธศาสตร์
ชาติ ประกอบไปด้วย 4 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 13 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ คาดว่าจะเพ่ิมข้ึนทุกป ี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ  ประกอบไปด้วย 5 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  9 ตัวชี้วัดกลยุทธ์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความเป็นนานาชาติ ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 7 ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชนและ
เศรษฐกิจเมืองใหม่ ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 6 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบไปด้วย 3 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 3 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 และมหาวิทยาลัยใน
ก ากับ ประกอบไปด้วย 4 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

มติที่ประชุม : ให้ความเห็นและมีข้อเสนอแนะ การที่ตั้งเป้าหมายสูงขึ้นทุกปี เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาคณะ 

4.1.3 รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 จ านวน 53 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2560 จ านวน 35 ล้าน

บาท เนื่องจากไม่ได้รับงบที่ดินสิ่งก่อสร้าง  โดยได้รับงบบุคลากร 31,494,500 บาท งบด าเนินงาน 7,274,300 บาท งบ
ลงทุน 10,280,700 บาท งบอุดหนุน 15,000 บาท งบรายจ่ายอื่น 4,751,400 บาท (งบรายจ่ายอื่นเพ่ิมข้ึน) 

งบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 2561 ระดับปริญญาตรี จ านวน 51 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 
2560 จ านวน 16 ล้านบาท โดยได้รับงบบุคลากร 3,719,040 บาท งบด าเนินงาน 9,214,960 บาท (เพ่ิมขึ้น) งบลงทุน 
1,528,200 บาท งบอุดหนุน 3,005,600 บาท งบรายจ่ายอ่ืน 2,820,000 บาท สมทบมหาวิทยาลัยฯ 27,025,800 บาท  
ได้รับงบประมาณเพ่ิมจากกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4,572,000 บาท 

มติที่ประชุม : ให้ความเห็นและมีข้อเสนอแนะ เหตุผลที่งบประมาณเพ่ิมลด เนื่องจากงบรายจ่ายเป็นงบ
ที่ได้จัดสรรจากมหาวิทยาลัย ส่วนงบเงินรายได้จากจ านวนนักศึกษาปัจจุบันค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย และ
มหาวิทยาลัยหักค่าใช้จ่ายมากเกินไปที่จะจัดสรรคืนให้คณะ 

4.1.4 รายงานการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ 2560 ณ 30 กันยายน 2560 งบด าเนินงานเงินงบประมาณ
รายจ่าย เบิกจ่ายไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 87.75 ของการเบิกจ่าย ส่วนงบด าเนินงานเงินงบประมาณเงินรายได้ เบิกจ่าย 
ไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 95.13  

มติที่ประชุม : ให้ความเห็นและมีข้อเสนอแนะ โดยรวมผลของการเบิกจ่ายมีระดับที่สูง เน้นย้ าการใช้
งบประมาณได้คุ้มค่ามากท่ีสุด 

4.1.5 แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระยะ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ได้ก าหนด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาก าลังคน ด้วยการวางแผนอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภาระงานและรองรับ

อนาคต การสรรหา การคัดเลือกบุคลากรและการพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างโอกาส สร้างศักยภาพ สร้างมืออาชีพ ด้วยการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
ความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนด้วยระบบสมรรถนะ การบริหารผลการปฏิบัติงานให้เกิด
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการท างานของบุคลากร จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
ท างาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร และการพัฒนา
ระบบธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  

มติที่ประชุม : ให้ความเห็นและมีข้อเสนอแนะ ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์มีความส าคัญแต่ในระยะเวลาอันใกล้นี้
ต้องให้ความส าคัญกับการวางแผนทดแทนอัตราก าลังเนื่องจากในช่วง 4 ปีจะมีสัดส่วนผู้เกษียณอายุราชการจ านวนมาก 

4.1.6 การด าเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)  พัฒนาระบบให้เป็นคณะสีเขียว โดยมี
เกณฑก์ารประเมิน 6 ด้าน ประกอบด้วย  

ที่ตั้งและโครงสร้างพ้ืนฐาน วางระบบโดยมหาวิทยาลัย  
การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED  เปลี่ยน

เครื่องปรับอากาศท่ีอายุครบ 15 ปี ผลิตพลังงานทดแทน และลดปริมาณการใช้พลังงาน 
การจัดการของเสีย ด้วยการบ าบัดขยะอินทรีย์(พืช) โดยการปล่อยให้ย่อยสบายได้บางส่วนและใช้ท าปุ๋ย

หมักบางส่วน 
การจัดการน้ า ด้วยการก ากับดูแล/แจ้งเตือน เพ่ือการประหยัดน้ า 
การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสัญจร ระบบรถไฟฟ้าวิ่งรับ-ส่งนักศึกษา และมีรถบัสรับ-ส่ง

นักศึกษา บุคลากร ระหว่างศูนย์กลางคลองหกกับศูนย์รังสิต จัดกิจกรรมลดโลกร้อน  
ความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี 2559 จ านวนรายวิชาที่สอน

ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความความยั่งยืน ในปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี 35 รายวิชา ระดับปริญญาโท 2 
รายวิชา จ านวนวงเงินงานวิจัยงบประมาณ 4,836,700 บาท และจ านวนงานแสดงทางวิชาการ จ านวน 1 ครั้ง 

มติที่ประชุม : ทราบ  การบริหารจัดการของคณะมีองค์ประกอบที่ผ่านครบ 6 ด้าน  
4.2 ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

4.2.1 อนุมัติผลการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สรุปรวมรายวิชาทั้งคณะ ร้อยละการติด F 
เท่ากับ 2.87 และมีรายวิชาที่ติด I จ านวน 2 รายวิชา เนื่องจากนักศึกษาต้องสอบสมรรถนะเพ่ิมเติม มีโอกาสแก้ปรับ
ระดับคะแนน ภายใน 1 เดือน  

มติที่ประชุม : อนุมัติ  การพิจารณาครั้งหน้ามอบฝ่ายวิชาการฯ สรุปเป็นประเด็นของความผิดปกติ   
4.2.2 พิจารณาการขออนุมัติงดรับนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ปีการศึกษา 2561 เนื่องจาก

สาขามีความเห็นให้รวมหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์เข้ากับหลักสูตรสาขาสัตวศาสตร์ และพัฒนาหลักสูตรใหม่เป็น
หลักสูตรสัตวศาสตร์ (ปรับปรุง 2561)  

มติที่ประชุม : อนุมัติให้งดรับ  
4.2.3 พิจารณาจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา (เฉพาะรายหลักสูตร) ตามรายงานผลการ

วิเคราะห์จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาภาพรวมของหลักสูตร จากผลการตรวจ SAR ข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจ ซึ่งได้ส่งให้หลักสูตรน าไปพิจารณาและเสนอแนวทางแก้ไขขึ้นมา ในการพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา และ
การสนับสนุนการเรียนรู้ 

วทม.สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  ก าหนดแนวทางการด าเนินการ ในส่วนของนักศึกษาโดยจัดท าเป็น
โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วางแผนในการก ากับติดตามการท าวิทยานิพนธ์ และพิจารณาปิด
หลักสูตรเนื่องจากมีจ านวนนักศึกษาน้อยตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ในส่วนของอาจารย์จัดอัตราทดแทนอาจารย์ที่จะ
เกษียณอายุราชการจ านวน 3 ราย ภายในปี 2562 ซึ่งเป็นความเสี่ยงของหลักสูตร พร้อมทั้งเสริมสร้างให้อาจารย์เรียนรู้
ร่วมกันในการบริหารหลักสูตรตามกรอบ TQF ด้านหลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้ เรียน  สรุปผลการ
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ด าเนินการและวางแผนก ากับติดตามปรับปรุงการเรียนรู้การประเมินผลผู้เรียน ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พิจารณา
จัดหาต าราที่ทันสมัยและหาเครือข่ายในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  

วทม.สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  ได้ก าหนดแนวทางข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินการขอหลักสูตร
ในปีการศึกษาต่อไป จัดส่งบุคลากรไปอบรมเพ่ือเสนอขอต าแหน่งเป็น รศ. และประชุมติดตามความก้าวหน้าการเสนอ
ขอต าแหน่งทุก 3 เดือน ด้านหลักสูตรการเรียนการสอนมีการประเมินผู้เรียน จัดให้ประชุมเพ่ือหาแนวทางในการ
ประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรให้ครบ PDCA และวางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยเพ่ิมปฏิบัติการสอดแทรก
ให้แต่ละวิชา ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และเพ่ิมทักษะปฏิบัติให้กับนักศึกษาโดยจัดท าโครงการเพ่ือของบประมาณใน
การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ 

วทบ.สาขาวิชาการผลิตพืช  ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการ เป้าหมายในแต่ละตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ประเมิน 
ทบทวนผลการประเมิน มอบหมายผู้ก ากับดูแล สร้างความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์ของผู้เรียน 

วทบ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์  ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการ จัดส่งอาจารย์ประจ าสาขาเข้า
ร่วมแนะแนวหลักสูตรกับแผนกแนะแนว และประสานอาจารย์แนะแนวโดยตรงประชาสัมพันธ์หลักสูตร พร้อมทั้งจัด
ชั่วโมงให้ค าปรึกษานอกเวลาของอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษาก่อนลงทะเบียนและติดตามผลการเรียนตลอดภาค
การศึกษา 

วทบ.สาขาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร  ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการ ตามระบบ PDCA น าผลไปสู่
การปรับแผนการปฏิบัติงาน แต่งตั้งกรรมการทวนสอบรายวิชาและจัดการทวนสอบรายวิชาก่อนสรุปผลคะแนน พร้อม
ทั้งใช้การประเมินสมรรถนะวิชาชีพและผลการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาชีพรวมทั้งสหกิจศึกษามาใช้ในการประเมินผล
การเรียนรู้ และจัดท าแบบส ารวจความต้องการสนับสนุน เพ่ือให้ได้ต าแหน่งวิชาการ 

วทบ.สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการ แนะแนวหลักสูตรร่วมกับฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาของคณะ และแก้ไขปัญหาการตกค้างของนักศึกษาด้วยการมอบอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลการลงทะเบียนของ
นักศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนวิชาปัญหาพิเศษจัดให้มีการสอบโครงร่างในชั้นปีที่ 3 เพ่ือให้เวลาและให้นักศึกษามี
ทางเลือกในหัวข้อและการจัดท าเพิ่มขึ้น 

วทบ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการ พัฒนาส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาผ่านทางโครงการต่างๆ พร้อมทั้งก ากับติดตาม มคอ. จัดซื้อวัสดุสารเคมีเพ่ิมเติมให้
สอดคล้องกับจ านวนนักศึกษา พร้อมทั้งน าข้อเสนอแนะของนักศึกษาแจ้งต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ประจ าคณะ และมีแผนพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น   

วทบ.สาขาวิชาประมง  ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการ ให้ฝ่ายทะเบียนของคณะประสานกับทางสวท.
ตรวจสอบจ านวนนักศึกษาให้เท่ากับจ านวนที่เข้าเรียนในปัจจุบัน และจัดระบบพ่ีเลี้ยงดูแลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ า
เป็นรายบุคคล ให้มีการประเมินผลทุกๆเดือน พร้อมทั้งจัดสอนเสริมในรายวิชาที่มีผลการเรียนต่ า 

วทบ.สาขาวิชาสัตวศาสตร์  ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการ ส่งเสริมอาจารย์ ให้เข้าอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งวางแผนก าหนดเป้าหมายการขอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่แท้จริงในระยะ 
4 ปี ด้วยการส ารวจและหาช่องทางให้นักศึกษาและอาจารย์มีส่วนเสนอชี้แนะความต้องการ พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงผล
ที่เกิดขึ้นที่หลักสูตรได้วางแผนเป้าหมายและการขอสิ่งสนับสนุน  สร้างแรงจูงใจให้กับหลักสูตรด้วยการส ารวจปัญหาที่
เกิดข้ึนในการบริหารหลักสูตรและหาแนวทางแก้ไขท่ีสะท้อนปัญหาไปยังระดับคณะและมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม : ให้ความเห็นและมีข้อเสนอแนะ เมื่อดูจากใบสรุปคะแนนในแต่ละหลักสูตรได้เกณฑ์คะแนน
ระดับดี และเห็นชอบกับแนวทางที่หลักสูตรเสนอมา มอบให้ประธานหลักสูตรถือปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินการที่
ตอบสนองต่อข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ส่วนไหนไม่สามารถพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายได้ ขอให้ทบทวนและ
รายงานให้คณะพิจารณาด าเนินการต่อไป ในส่วนของวทบ.สาขาวิชาการผลิตพืช จากข้อเสนอแนะบัณฑิตได้งานท าร้อย
ละ100 ได้งานไม่ตรงตามสาขาจ านวนมาก ประมาณร้อยละ 40 นั้น ซึ่งอาจจะเป็นระยะเวลาสั้นๆที่เก็บข้อมูลในขณะที่
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บัณฑิตเข้ารับปริญญา ทางคณะควรพิจารณาจัดเก็บข้อมูลเองเพ่ือให้ได้ตัวเลขที่แท้จริงตามข้อเท็จจริง พร้อมทั้งท าความ
เข้าใจและวิเคราะห์แบบประเมิน  

4.2.4 พิจารณาแบบเสนอการปรับปรุงหลักสูตร (CUR02) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี) ในประเภทแบบทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและที่ปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติม มีจ านวน 138 หน่วยกิต เพ่ิมขึ้น 2 หน่วยกิต ในกลุ่ม
วิชาชีพบังคับ โครงสร้างหลักสูตร และเพ่ิมเติมรายวิชาเลือกบางตัว หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต /หมวดวิชาชีพ
เฉพาะ 102 หน่วยกิต /หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  จ านวนหน่วยกิตทฤษฎี 97 หน่วยกิต ปฏิบัติ 41 หน่วยกิต 
สัดส่วน ท:ป = 36:64  รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

บัณฑิตต้องมีสมรรถนะการเป็นบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 มีความรู้และทักษะด้านเคมีพ้ืนฐาน ด้านจุลชีววิทยา
อาหาร ด้านเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ด้านวิเคราะห์องค์ประกอบของอาหาร ด้านการควบคุมและประกันคุณภาพ
อาหาร ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และด้านการเป็นผู้ประกอบการใหม่ โดยจะมีความรู้ความสามารถในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
และบูรณาการความรู้อย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความตระหนักถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง มีทักษะความ
เป็นผู้น า สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทักษะด้านการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีดิจิตอลได้อย่าง
เหมาะสม (ซึ่งจะอยู่ในวิชาเลือกบูรณาการ)  

จุดเด่นความแตกต่างของหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยอ่ืน อ้างอิงจากอุตสาหกรรมหลักที่ประเทศต้องการ
พัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พัฒนานวัตกรรมด้านอาหาร Functional Food อาหาร
สร้างมูลค่าในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมอาหารผู้สูงวัย น ามาเพ่ิมในรายวิชานวัตกรรม
อาหาร เพ่ือให้นักศึกษาสามารถจะพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและจ าหน่ายได้เพ่ือเป็นผู้ประกอบการในอนาคต และ
ปรับเพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทาง ในวิชาชีพบังคับ 1 หน่วยกิต   

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้ความเห็นและมีข้อเสนอแนะ น าไปเพ่ิมเติมข้อมูลที่สามารถอธิบายได้ในข้อ
ปัญหาและอุปสรรค อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาลดต่ าลง จากเป้าหมายที่รับนักศึกษา 120 คน ในแต่ละปีการศึกษา
จ านวนจะลดลงด้วยเหตุผลลาออกด้วยปัญหาทางครอบครัว เปลี่ยนสาขา ผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์  และน าไป
ทบทวนสัดส่วนของชั่วโมง ท:ป = 30:70  รวมถึงชื่อวิชาวิศวกรรมอาหาร 1 และวิศวกรรมอาหาร 2  

4.2.5 พิจารณาแบบเสนอการปรับปรุงหลักสูตร (CUR02) สาขาประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
(หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี) เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในด้านการบริโภคที่มีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องตามอุตสาหกรรมการประมงให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 พัฒนารูปแบบทางด้านประมง น า
เทคโนโลยีสมัยใหม่ มุ่งเพ่ิมทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ที่จะให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงท าได้จริง ช่วยเพ่ิมการแข่งขันให้
ทันกับสถานศึกษาอ่ืนทางด้านประมง 
 เปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและที่ปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติม มีจ านวน 133 หน่วยกิต  คงไว้ในจ านวนเดิม มีลด
และเพ่ิมเติมหน่วยกิตในบางวิชา โครงสร้างหลักสูตรให้นักศึกษาที่จบการศึกษามีความรู้หลากหลายมากขึ้น ใส่
รายละเอียดทุกกลุ่มรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต /หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต /หมวดวิชาเลือกเสรี 
6 หน่วยกิต รายวิชาพ้ืนฐานเกษตรที่เพ่ิมขึ้นทั้งทางด้านพืช สัตว์ ด้านอาหาร และกลุ่มวิชาชีพบังคับ เพิ่มวิชาโภชนาการ
ศาสตร์และอาหารสัตว์น้ า ส่วนกลุ่มวิชาชีพเลือก เพ่ิมวิชาเทคโนโลยีด้านประมงและปฏิบัติการภาษาอังกฤษในทาง
ประมง เพ่ือจะตอบโจทย์ต่อการพัฒนาเป็นบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 และกลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ในวิชาชีพ เพิ่ม
รายวิชาการฝึกปฏิบัติจริงภายหลังส าเร็จการเรียนทฤษฏี  

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้ความเห็นและมีข้อเสนอแนะ กรอกข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่จบการศึกษา 
1.6.1 ให้ครบถ้วน  พร้อมทั้งทบทวนปัญหาและอุปสรรค ความต้องการของตลาดแรงงาน บัณฑิตจบแล้วได้ท างานร้อย
ละ 60 ซึ่งน้อยมาก และตรวจข้อมูลรหัสนักศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมถึงรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นวิชาบังคับตั้งแต่หลักสูตรปี 2558 จึงไม่น่าจะต้องน าเพ่ิมเข้ามาในหลักสูตร อีกทั้งการจะรับ
นักศึกษาจากผู้ส าเร็จกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

4.2.6 น าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ซึ่งยุบรวม
มาจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และสัตวศาสตร์ เนื่องจากบัณฑิตท่ีจบการศึกษาได้งานท าในลักษณะที่ใกล้เคียง
กันจึงได้สร้างให้เป็นความแข็งแกร่งขึ้นมา  

เปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและที่ปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติม มีจ านวน 136 หน่วยกิต เพ่ิมขึ้น 1 หน่วยกิต ในกลุ่ม
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพเพ่ิมรายวิชาพ้ืนฐานการเกษตร เพ่ือให้บัณฑิตได้มีความรู้ที่หลากหลายทั้งด้านพืชสัตว์และประมง  
โครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วย
กิต ในกลุ่มกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาเป็นเคมีอินทรีย์ทางการเกษตร ชีวเคมีทางการเกษตร และ
ฟิสิกส์เพ่ือการปศุสัตว์ เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้เฉพาะทางในสายเกษตรโดยตรง ซึ่งจะประสานกับทางคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิชาชีพบังคับ มีรายวิชาเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์การเกษตร ส่ วนกลุ่มวิชาชีพเลือก 
แบ่งเป็นวิชา 4 กลุ่ม ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความถนัดของนักศึกษาที่ต้องการเรียน จะมีกลุ่มอาหารสัตว์ กลุ่มการ
ผลิตสัตว์ กลุ่มโรคและสุขาภิบาลสัตว์ และกลุ่มเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  ส่วนหมวดเลือกเสรี ให้นักศึกษาเลือกเรียนจาก
รายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดยความเห็นของหัวหน้าสาขาวิชา 

มุ่งเน้นเรื่องขององค์ความรู้เป็นหลัก เน้นทั้งทฤษฏีและฝึกปฏิบัติในภาคสนาม ทักษะการใช้เครื่องมือใน
ห้องปฏิบัติการและงานวิจัยเทคโนโลยีเกี่ยวกับโรงเรือน รวมทั้งบัณฑิตต้องเข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับในการผลิตสัตว์
และการค้างระหว่างประเทศ รวมถึงบัณฑิตต้องมีความรู้ในภาษาที่สามนอกเหนือจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

จุดเด่นของหลักสูตร มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการ
ผลิตสัตว์เศรษฐกิจ หลักสูตรวิชาสัตวศาสตร์เน้นศึกษาในด้านองค์ความรู้เป็นหลักและเน้นการเรียนรู้ในภาคทฤษฎีและ
ฝึกปฏิบัติงานในภาคสนาม โดยก าหนดให้มีการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพไม่น้อยกว่า 1 ภาค
การศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ิมเพ่ิมพูนทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง 

คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า(ปวช.) ทุกสาขา 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้ความเห็นและมีข้อเสนอแนะ เพ่ิมเติมรายวิชาในกลุ่มวิชาเสริมสร้าง

ประสบการณ์ในวิชาชีพ 7 หน่วยกิต ยังไม่ครบถ้วน และตรวจดูค าอธิบายรายวิชาเคมีอินทรีย์ทางการเกษตร ต้องเรียน
วิชาอ่ืนก่อนหรือไม่ พร้อมทั้งควรสอดแทรกรายวิชาด้านกฎหมายและ IT ซึ่งต้องสร้างความแตกต่างกับมหาวิทยาลัยอ่ืน 
ตรวจเช็คข้อมูลรายรับรายจ่ายมีพิมพ์ตก 

4.2.7 แผนการบริการวิชาการประจ าปี งบประมาณ 2561 มี 2 พ้ืนที่ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือท าต่อเนื่อง
จากปีงบประมาณ 2560 ในสถาบันบ าบัดและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สถาบันธัญญารักษ์) ได้รับผล
ตอบรับที่ดีเป็นประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย เป็นแหล่งส าหรับศึกษาดูงาน และอีกส่วนหนึ่งลงพื้นที่ชุมชน ชุมชนอ าเภอหนองเสือ 
จ.ปทุมธานี เพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืนลงชุมชนจริงๆ 
 ผลการส ารวจความพร้อมบริการวิชาการแก่สังคม  จากความพร้อมของอาจารย์วิทยากรภายในคณะแต่ละ
สาขา ได้มาจ านวน 35 หลักสูตร โดยได้น าหลักสูตรไปคุยกับชุมชน ในพ้ืนที่ส ารวจอ าเภอหนองเสือ ผลการส ารวจความ
ต้องการของชุมชนเพ่ือบริการวิชาการแก่สังคม มีจ านวน 10 หลักสูตร ที่สามารถด าเนินงานได้ เพ่ือให้สอดคล้องตัวชี้วัด 
ตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์วิทยากรของคณะ และชุมชน ซึ่งได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณของคณะ 
  แผนการด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม (ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย) ปีงบประมาณ 2561-2564 ได้
ประชุมจัดท าแผนของมหาวิทยาลัยร่วมกับคณะต่างๆ จัดโครงการแบบบูรณาการในพ้ืนที่ที่ มหาวิทยาลัยก าหนด ตาม
ความเชี่ยวชาญของแต่ละคณะ ได้เสนอโครงการ 3 ชุมชน 

1) โครงการบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชนและเศรษฐกิจเมืองใหม่ 
พ้ืนที่ชุมชนบึงกาสาม ระยะที่ 4-5 อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี (ปี 2561-2562) โครงการ การแปรรูปข้าวและทรัพยากร
ชุมชน ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวไรซ์เบอรี่ งบประมาณปีละ 40,000 บาท 
และโครงการ การเพ่ิมมูลค่าผลทางการเกษตรของชุมชนในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ งบประมาณปีละ 30,000 บาท  
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2) โครงการบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชนและเศรษฐกิจเมืองใหม่ 
พ้ืนที่ชุมชนบึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี (ปี 2561-2564) โครงการ การแปรรูปและทรัพยากรชุมชน ประกอบด้วย 3 
โครงการย่อย การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว งบประมาณปี 2561-2562 ปีละ 40,000 บาท โครงการ การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากกล้วย งบประมาณปี 2563-2564 ปีละ 40,000 บาท และโครงการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากบัวและบา 
งบประมาณปี 2564  50,000 บาท 

3) โครงการบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชนและเศรษฐกิจเมืองใหม่ 
พ้ืนที่วัดปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (ปี 2561-2562) ประกอบด้วย 3 โครงการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์
อาหารจากกล้วยเพื่อเพ่ิมมูลค่า งบประมาณปี 2561-2564 ปีละ 40,000 บาท โครงการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรสู่สามเณร งบประมาณปี 2561-2564 ปีละ 30,000 บาท และโครงการ การรักษางานภูมิทัศน์
ภายในวัดปัญญา (ดูแลต้นไม้ สวน ตัดกิ่ง ใส่ปุ๋ย ตามจุดในวัด) งบประมาณปี 2561-2564 ปีละ 40,000 บาท 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ   
4.2.8 แผนยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2559 

จากรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ได้มอบผู้เกี่ยวข้องและพิจารณาก าหนดเป็น
แผนงานโครงการกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  ตัวชี้วัดของผลลัพธ์ที่จ านวนงานวิจัยร้อยละ 80 จ านวนงานบริการ
วิชาการจ านวน 3 โครงกา จ านวนร้อยละ20ของนักศึกษาที่เพ่ิมข้ึน และแผนการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวชี้วัดของผลลัพธ์ที่ เว็บไซด์สารสนเทศข้อมูลของนักวิจัย การจดสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตรจ านวน 1 เรื่อง จ านวนผลงานวิจัยและการน าไปเผยแพร่จ านวน 1 ทุน 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ตัวชี้วัดของผลลัพธ์ที่ แผนบริการวิชาการเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์
ของคณะและสะท้อนกับชุมชน และจ านวนโครงการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคม 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวชี้วัดของผลลัพธ์ที่ แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะและน ามาก าหนดเป็นกิจกรรมในการด าเนินงาน พร้อมทั้งก าหนดจุดประสงค์และ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ไม่สะท้อนผลลัพธ์ที่ชัดเจน ยังไม่ตอบโจทย์มหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวชี้วัดของผลลัพธ์ที่ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนบริหารความเสี่ยงของคณะ โครงการอบรมการจัดการความรู้ด้านเรียนการสอน
และด้านการวิจัย แผนพัฒนาอัตราก าลัง แผนพัฒนาบุคลากร และในการให้ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ
ในการปรับปรุงหลักสูตร 

คะแนนประเมินรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ เท่ากับ 4.02  
มติที่ประชุม : เห็นชอบ เรื่องความเสี่ยงเมื่อมีคณะกรรมการแล้วควรมีที่ปรึกษาจากภายนอกร่วมด้วย และ

มอบผู้รับผิดชอบในทุกตัวบ่งชี้ น าข้อเสนอแนะไปพัฒนาเพ่ือเตรียมความในการประเมิน ปีการศึกษา 2560 เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายต่อไป 
 4.2.9 ผศ.ดร.วัลลภ พรหมทอง รายงานโครงการที่ด าเนินการในต่างประเทศ การเสนอลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ ได้ประสานกับทาง UNTAG ทีไ่ด้ครบระยะเวลาไปเมื่อ 4 สิงหาคม 2560 แล้ว และรายงานการไป
ฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาในประเทศอินโดนีเซีย นักศึกษาที่ เข้าร่วมได้รับความรู้และประสบการณ์ในการ
แลกเปลี่ยนด้านภาษาได้อย่างดีเยี่ยม 

มติที่ประชุม : ทราบ  

4.3 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
4.3.1 รายงานผลการด าเนินโครงการในภาคเรียนที่ 1/2560 จ านวน 2 โครงการ ที่ด าเนินการแล้ว 

โครงการให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มีศิษย์เก่าเข้าร่วมจ านวน 30 คน ส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
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เป็นรูปแบบการเสวนาให้ความรู้ มีวิทยากร 4 ท่าน จากภาคเอกชนและท่านคณบดี ผลการด าเนินโครงการในระดับดี
มาก ได้รับข้อเสนอแนะจากศิษย์เก่าเสนอให้จัดกิจกรรมในวันหยุดเนื่องจากส่วนใหญ่ท างาน  

โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา มุ่งเน้นให้นักศึกษาไปสอบโทอิค มีนักศึกษาเข้าร่วม 35 คน 
คัดเลือกมาจากสาขา เป็นทักษะการอ่านฟัง วิเคราะห์ข้อสอบ และทดสอบ จัดอบรมในช่วงปลายภ าคเรียนท าให้
นักศึกษาเข้าไม่ครบตามจ านวน ผลคะแนนนักศึกษาค่อนข้างดี ระดับคะแนน 400   

มติที่ประชุม : ทราบ   
4.3.2 ปฏิทินกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 12 กิจกรรม ที่เสริมสร้างคุณลักษณะของ

นักศึกษาให้มีสมรรถนะท่ีเป็นคนดีของสังคม 
มติที่ประชุม : ทราบ   
4.3.3 นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมกิจกรรม ตามระบบ Activity transcript  ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 

4 ปี จ านวน 341 คน จ านวนกิจกรรมสูงสุด 38 กิจกรรม น้อยสุด 16 กิจกรรม กิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย 6 ด้าน 
และเป็นกิจกรรมตามตัวชี้วัดของคณะ เก็บสถิติโดยมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม : ทราบ   
4.3.4 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ประจ าปีการศึกษา 2560 

ตั้งแต่วันที่ 21-31 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ความรับผิดชอบของคณะจัดการแข่งขัน 
4 ชนิดกีฬา ครอสเวิร์ด บริดจ์ หมากกระดาน และเอเม็ท สนามแข่งขันอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (มหาวิทยาลัย) 

มติที่ประชุม : ทราบ   
4.3.5 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2559 ก าหนดการวันพระราชทานปริญญา

บัตร วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ช่วงบ่าย จัดซ้อมย่อยคณะ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ซ้อมย่อยรวม วันที่ 12 
พฤศจิกายน 2560 ช่วงเช้า และซ้อมใหญ ่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ช่วงบ่าย  

มติที่ประชุม ทราบ  

วาระท่ี 5  เรื่องการน าเสนอแนวคิดของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.1.1  น.สพ.ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิ  โครงการนานาชาติที่คณะส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์

ในต่างประเทศเป็นโครงการที่ดี เห็นควรสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
 

เลิกประชุม เวลา 16.20 น. 
 
 

นางสาวพรรณปพร โภคัง      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม                                                         


