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วาระท่ี  1   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 ประธานแจ้งให้ทราบ  
1. มหาวิทยาลัยได้ท าความร่วมมือ ยกระดับคุณภาพชีวิตกับสมาคมระหว่างประเทศเพ่ือคุณค่ามนุษย์ 

(IAHV) ซ่ึงคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้โครงการวิทยาเขตปราจีนบุรี คาด ว่าประมาณ 1 ปี ถึงจะเริ่ม
ได้ และท่ีผ่านมาได้จัดให้มีการสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อประเทศชาติจะก้าวไกลด้วยเกษตรไทยเข้มแข็งและยั่งยืน 

2. คณะได้ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า วิทยาเขตปทุมธานี รวบรวมข้อมูลประวัติ  ภาพถ่ายวัสดุอุปกรณ์ 
สร้างเป็นหอเกียรติประวัติ 

3. ส านักงบประมาณได้เ ข้าตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ศูนย์รังสิต  เสนอให้ท า เป็นMaster Plan แผนเสนอขอ
อาคารเรียน ในปีงบประมาณ 2560  

4. คณะมีโครงการจัดการแข่งขันทักษะทางการเกษตร ในกลุ่มราชมงคลด้วยกัน ช่วงก่อนปิดภาคเรียน 
5. มหาวิทยาลัยมีนโยบาย ลดการใช้พลังงาน ปัญหาส าคัญ ของคณะ คือเรืองการบันทึกข้อมูล แ ละ

รณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษา ช่วยกันประหยัดและจะต้องควบคุมให้ได ้
6. การเรียนการสอนที่ ด าเนินการพิเศษขึ้นมาคือหลักสูตร Dual Degree ในสาขาสัตวศาสตร์ และ

เพ่ิมโควต้าพิเศษแก่ลูกเกษตรกร  
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1.2  เรื่องเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1. บทบาทอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ ตามข้อบังคับฯ จ านวน 8 หัวข้อ  

 

วาระท่ี  2   รับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 3/2558        
รับรอง     

 

วาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม งานติดตาม     
ไม่มี 

 

วาระท่ี 4  เรื่อง เสนอเพื่อทราบ  

4.1 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจ าคณะ ประจ าปีกา รศึกษา 2557   ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินมีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวนทั้งสิ้น  13  คน  จากจ านวนคณะกรรมการ  14 คน    
คิดเป็น 92.85 % จากการสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมทุกด้าน มีค่าเฉลี่ย 4.30 คิดเป็นร้อยละ 86.01 อยู่ในระดับ 
มาก  การปฏิบัติงานตามบทบาทอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ :  พิจารณาภาพรวมผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการประจ าคณะในปีที่ผ่านมา คะแนนการประเมิน มีค่าเฉลี่ย 4.41 คิดเป็นร้อยละ 88.18 อยู่ในระดับ 
มาก ด้านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ :  พิจารณาภาพรวมการจัดประชุมว่ามีความเหมาะสม /มี
ประสิทธิภาพเพียงใ ด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดประชุม  คะแนนการประเมินมีค่าเฉลี่ย  4.19 คิดเป็นร้อยละ 
83.85 ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (คิดเป็นร้อยละ 23.07 ของผู้ตอบแบบประเมิน ,
ความถี=่1) คณะกรรมการได้พิจารณาและสรุปได้ ดังนี้ ก าหนดให้มีการจัดประชุมอย่างสม่ าเสมอให้ถี่ข้ึน 5-6 ครั้ง/ปี  
ให้แจกเอกสาร ประชุม ในวาระมีเนื้อหามากเช่น ด้าน งานแผน การเงิน ล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วัน เนื่องจาก
จ าเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเพื่อการตัดสินใจ  จัดท ารายงานการประชุมให้กรรมการพิจารณารับรองภายใน 
15 วันหลังจากการประชุม และน า เผยแพร่แจ้งให้อาจารย์ ได้รับทราบ  และเพ่ิมช่องทางแลกเปลี่ยนควา มคิดเห็น
ระหว่างกรรมการประจ าคณะ กับอาจารย์ผู้ปฏิบัติที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ผ่านทางเว็ปไซต์ของคณะ  และจัดท าสรุปผลงาน
ต่างๆ ที่ คณะกรรมการ ได้เสนอแนะ  ว่าได้ด าเนินการส า เร็จไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ โดยจะมุ่งเป้าไปในเรื่อ งของสถานที่
ผลิตอาหารเพื่อผลิตอาหารให้ได้อย . ตามไปด้วยโรงงานผลิตอาหาร  และมอบให้ทางฝ่ายพัฒนานักศึกษาจัดให้มีการ
อบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาตามโครงการ 3D  
          มติที่ประชุม : ทราบ และมอบผู้เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแสนะ 
 4.2  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รายงานสถานะงานฟาร์ม ประจ าปีงบประมาณ  2558 ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 จ านวน 9 แผนก ประสบผลขาดทุน 1,320,717.52 บาท ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่า
วัสดุและค่าจ้าง  จะมี 2 แผนก ที่มีผลก าไร แผนกโคนม-โคนม และแผนเนื้อสัตว์  
 มติที่ประชุม : ทราบ ปีงบประมาณถัดไปขอให้จัดท าแผนรายรับ-รายจ่ายล่วงหน้า ที่แสดงถึงจุดคุ้มทุน 
 4.3  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระ
เร่งด่วน รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2558  ตัวชี้วัดจ านวน 27 ตัวชี้วัด ด าเนินการแล้วบรรลุเป้าหมาย  17 ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 62.97 อยู่ระหว่างด าเนินการ 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33 และยังไม่ด าเนินการ 1 ตัวชี้วัด คิด
เป็นร้อยละ 3.7 เมื่อวิเคราะห์ต าแหน่งการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีค่าคะแนน 4.02  ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีค่า
คะแนน 4.44 ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีค่าคะแนน 3.90 ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีค่าคะแนน 3.75 ซึ่งตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย ประกอบไปด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบ TOEIC และสอบ IT ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลงานวิจัยสิ่ งประดิษฐ์
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ตอบสนองภาคอุตสาหกรรมและตอบโจทย์ให้
ประเทศ ผลงานวิจัยของผู้ที่จบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือฐานข้อมูลในห้องสมุด



3 

 

มทร.ธัญบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ที่ต้องเพ่ิมการแลกเปลี่ยนส่งเสริมความเป็นนานาชาติในทุกตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ที่ 4 
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่จะเสนอขอผลงานทางวิชาการ  
 มติที่ประชุม : พิจารณาผลการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 2,3 บางตัวชี้วัด ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล  มอบฝ่าย
บริหารและวางแผน น าไปทบทวนตรวจสอบข้อมูล 
 4.4  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รายงานงบลงทุน(ครุภัณฑ)์ ปีงบประมาณ 2560 ที่สาขาได้น าส่งมา
จ านวน 18 รายการ ซึ่งได้น าส่งมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม : ทราบ เนื่องจากหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ ไม่ทราบการจัดล าดับ
ครุภัณฑ์ จึงแจ้งขอให้ ในการจัดประชุมคณะกรรมการ ต่างๆ แจ้งนัดล่วงหน้า 7 วัน และตอบรับการเข้าประชุม โดย
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา จัดท ามคอ .7 ให้จัดการประชุมสรุปผลการด าเนินหลักสูตร ซ่ึงประธานหลักสูตรต้องมีแผน
ความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้พร้อมรายละเอียด และมอบแผนกแผนงานจัดท าแผนก าหนดการระยะเว ลาแต่
ละเดือนในการจัดท าเสนอขอต่างๆ 
 4.5  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รายงาน งบสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560 ทั้งหมด 6 รายการ 
ประกอบด้วยรายการก่อสร้างผูกพันใหม่ 1 รายการ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ของสาขาประมง การผลิตพืช 
สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ งบประมาณ 70 ล้านบาท สร้างอาคาร 6 ชั้น บริเวณพ้ืนที่ว่างตรงข้ามอาคาร  
ฉพ. และมีรายการก่อสร้างปีเดียว 5 รายการ  งบประมาณ 28.6 ล้านบาท ปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 
1 โรงเรือนปลูกพืชทดลอง  ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ (สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ) อาคาร
เพาะพันธุ์และรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ า และปรับปรุงสุขาภิบาลฟาร์ม 

มติที่ประชุม : ทราบ   ผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.วิเชียร อุ่นเรือน เสนอให้ทบทวนการสร้างอาคาร ขอให้เพ่ิม
จ านวนชั้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยเพ่ิมมากข้ึน 
 4.6  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รายงาน งบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ กของรัฐบาล ปีงบประมาณ 
2559 จ านวน 9 รายการ ปรับปรุงถนนศูนย์รังสิต ก่อสร้างที่จอดรถประจ าทาง ศูนย์รังสิต  ปรับปรุงระบบระบายน้ า
และระบบให้น้ าแปลงปลูกพืช ปรับปรุงลานกิจกรรมนักศึกษา ปรับปรุงสนามบาสเกตบอล ปรับปรุงหลังคาห้องสมุด
เก่าและอาคารแปรรูป ปรับปรุงห้องน้ าอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 70 ปี และ
ปรับปรุงพื้นท่ีอาคารเพาะปลา วงเงินประมาณ 8 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินงาน 45 วัน ผ่านขั้นตอนการเปิดซอง
เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม : ทราบ 

4.7  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รายงานผลการพิจารณาบุคลากรดีเด่นของคณะ เพื่อเสนอชื่อต่อ
มหาวิทยาลัยคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2558 สายวิชากร ผศ .อัญชลินทร์ สิงห์ค า และ
สายสนับสนุน นางจินดา สร้อยประดิษฐ และนายชัยรัตน์ ค าประกอบ  

มติที่ประชุม : ทราบ  

4.8  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน แจ้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานปรับปรุงใหม่ เพ่ือเอ้ือประโยชน์
ให้กับอาจารย์ทุกท่านให้ตรงตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น  โดยจะเริ่มตั้งแต่ปีประเมิน 2559 เป็นต้นไป 
แยกสัดส่วนคะแนนออหเป็น 2 แบบ ให้ผู้ประเมินได้เลือก จ านวน 6 ภาระงานหลัก  คือ แบบเน้นการเรียนการสอน  
เพ่ิมเติมหัวข้อบัณฑิตนักปฏิบัติที่อาจารย์ผู้สอนสร้างขึ้นมาไม่อยู่ในรายวิชาเรียน  และแบบเน้นงานวิจัย เพ่ิมประเภท
แหล่งทุนวิจัย สร้างแรงจูงใจให้กับอาจารย์รุ่นใหม่ 

มติที่ประชุม : ทราบ 

4.9  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน แจ้งโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  จ านวน 62 คน 
ก าหนดการอบรมเป็น 2 ช่วง วันที่ 14,21 ธันวาคม 2558 ฟังบรรยายตามห้วข้ออบรม และวันที่ 23-26 ธันวาคม 
2558 ศึกษาดูงานนอกสถานที่  

มติที่ประชุม : ทราบ 



4 

 

4.10 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิ จัย รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปี
การศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1  เท่ากับ 2.91 คะแนน  คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2  เท่ากับ 
4.41 คะแนน  คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3  เท่ากับ 3.00 คะแนน  คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4  เท่ากับ 5.00 
คะแนน  และคะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5  เท่ากับ 2.00 คะแนน  เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุองค์ประกอบ  
เท่ากับ 3.28 คะแนน   

มติที่ประชุม : ทราบ 

4.11  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รายงานทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 ได้รับบริจาคเงิน 
225,200 บาท ประกอบด้วยบุคลาก รภายในคณะ 56 ราย 66,000 บาท ศิษย์เก่า 10 ราย 110,200 บาท และ
หน่วยงานภายนอก 1 ราย 49,000 บาท มีนักศึกษายื่นใบสมัครขอรับทุน จ านวน 50 คน ได้รับการพิจารณา 41 ทุน   

มติที่ประชุม : ทราบ 

4.12  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รายงานผลการศึกษา ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ อส่งสนับสนุน
การเรียนรู้ และการจัดการบริการของมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2557 จากนักศึกษาปีที่ 4 พึงพอใจสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.70 ซึ่งนักศึกษามีข้อเสนอแนะด้านกายภาพ ขอให้ปลูกต้นไม้บัง
แดด เพิ่มจ านวนรถราง รถไฟฟ้าและตารางรถ เพ่ิมสถานที่พักผ่อนส าหรับอ่านหนังสือ รอเรียน  จัดสถานที่ออกก าลัง
กายและอุปกรณ์ให้ยืมออกก าลังกาย และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียน ด้วยการเพ่ิมสัญญาณ WIFI  
เพ่ิมอุปกรณ์สื่อการสอนต่างๆ เพ่ิมห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ และเพ่ิมห้อง Discussion Room  

มติที่ประชุม : ทราบ 

4.13  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ าเงินเกมส์ ครั้งที่ 24 
ระหว่างวันที่ 24-31 มกราคม 2559 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัย โดยคณะได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 

มติที่ประชุม : ทราบ 
 

วาระท่ี  5   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
5.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอพิจารณาการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิต สาขา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2550)  เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2558) ซึ่งผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยแล้ว และอยู่ระหว่างการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบของสกอ . ซ่ึงจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 
คณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมิน ประกันคุณภาพ  แจ้งให้ปิดหลักสูตรเดิมเนื่องจากไม่ได้ด าเนินการพัฒนา หลักสูตร  
ภายในระยะเวลาตามเกณฑ์ท่ีสกอ .ก าหนด และหลักสูตรที่ปรับปรุงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม ไม่ว่าจะเป็น
โครงสร้างหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร รวมถึงรายวิชาที่ไม่มีเค้าโครงเดิมอยู่เลย โดยให้จัดท าหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) เป็น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558) แทน 

มติที่ประชุม : ร่วมพิจารณา จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน  ไม่เห็นชอบ ในการปิด
หลักสูตร พ .ศ.2550 มอบให้ฝ่ายวิชาการ ท าหนังสือ แจ้งไปยังสวท . เนื่องจากได้ปรับปรุงหลักสูตร พ .ศ.2558 และ
เปิดรับนักศึกษาแล้ว เพ่ือแจ้งเสนอแนะพิจารณาไม่ให้กระทบกระบวนการด าเนินการที่ผ่านมา  

5.2 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอแผนยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 จุดที่ควรพัฒนาจากการประเมิน  

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต มีหลักสูตรระดั บปริญญาโท 2 หลักสูตร ยังไม่ได้มา ตรฐาน พัฒนาด้วย
การปรับปรุงหลักสูตร  และมอบฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดให้มีการบริการข้อมูลกิจกรรมพิเศษแหล่งงาน และติดตาม  
รวมไปถึงเงินรายไดท้ี่กองพัฒนานักศึกษาจัดสรรให้กับนักศึกษาท างานนอกเวลา และมอบแผนกเทคโนโลยีการศึกษา
จัดระบบการติดตามผลการให้ค าแนะน าหรือให้ค าปรึกษานักศึกษาร่วมด้วย   
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องค์ประกอบที่ 2 มีผลงานวิจัยจ านวนค่อนข้างมากแต่พบว่าการตีพิมพ์เผยแพร่ส่วนใหญ่เป็นการตีพิมพ์ใน 
Proceedings ระดับชาติ พัฒนาด้วยการกระตุ้นให้นักวิจัยได้เผยแพร่ในระดับนานาชาติหรือใน Journal ที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล กพอ.  

องค์ประกอบที่ 3 จัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการแก่สังคมและจัดโครงการบริการ
วิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ ที่ต้องระบุในแผน  พัฒนาด้วยการทบทวนปรับแผนกลยุทธ์วิเคราะห์จัดท าแผนการใช้
ประโยชน์พร้อมทั้งจัดโครงการที่สร้างรายได้ให้มากข้ึน  

องค์ประกอบที่ 4 การท าบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาด้วยการปรับปรุงน าไปรวมกับการพัฒนานักศึกษา ซึ่ง
ถอดมาจากแผนของคณะ และพิจารณาด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และความช านาญของคณะ  

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ พัฒนาด้วยการปรับปรุงแผนกลยทธ์ทางการเงินโดยถอดจากแผนกล
ยุทธ์คณะ การจั ดการความรู้ควรมีระบบกลไกเน้นประสบการณ์ตรงเพ่ือน าไปใช้ในได้จริง การบริหารความเสี่ยง
แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ระดับความเสี่ยงเกิดความต่อเนื่องที่ลดลงจากเดิม และมีการก าหนดระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพให้ชัดเจนพร้อมทั้งมีการก ากับติดตาม 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ  มอบให้ผู้ เกี่ยวข้องน าไปพิจารณาและด าเนินการ ให้เป็นรูปธรรม  โดยตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนให้ตรงตามงานที่รับผิดชอบ 
 

วาระท่ี  6  เรื่องการน าเสนอแนวคิดของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 6.1  ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร .ณรงค์  ชูชีพ  เสนอแนะให้คณะ เร่งด าเนินการ ขอใบอนุญาตผลิตอาหาร แบบ อ .2 
เครื่องจักรในการผลิต ไม่เกิน 15 แรงม้า ไม่ต้องขอ รง.4 ที่ยื่นกับกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ยื่นค าขอแบบ อ .1 ได้เลย 
และเสนอขอ GMP อย. มีใบอนุญาตผลิตอาหาร แบบ อ .2 ยื่นใบสมัครกับหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวง
สาธารณะสุข มาตรวจรับรองแทน อย. ปัจจุบันนี้มีค่าใช้จ่ายในการประเมิน เริ่มต้นที่ 30,000 บาท 
 มติที่ประชุม : รับทราบ   
 6.2  ผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.วิเชียร อุ่นเรือน  เสนอแนะให้คณะ มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และประชาสัมพันธ์ จัด
จ าหน่ายผ่าน Social Network พร้อมทั้งเสนอให้เข้าร่วมฝึกอบรมหัวข้อ เชิงธุรกิจนักวิจัย ช่วงเดือนมกราคม 2559 
เพ่ือน างานวิจัยให้สวทช .ช่วยประชาสัมพันธ์  หากผู้ประกอบการเลือกยอมรับ มหาวิทยาลัยจะขึ้นอยู่ในล าดับของ
ประเทศและยังได้ช่วยงานบริการวิชาการ 
 มติที่ประชุม : รับทราบ   
 

วาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ 
 ไม่มี                     
 

เลิกประชุม เวลา 16.30  น.  
 
  

นางสาวพรรณปพร  โภคัง 
                                                                                  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 


