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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

สมัยวิสามัญ คร้ังที่ 1/2560 
วันพุธที ่31 พฤษภาคม 2560 

ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 ชั้น 2 อาคารส านักงานคณบดี 
  

ผู้มาประชุม 
ผศ.สพ.ญ. รุ้งสวรรค ์ วรรณสุทธิ์   คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
นายจิระศักดิ์   เสงี่ยมกิตติกุล   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
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  ชีพนุรัตน ์  คณาจารย์ประจ า 
นางสาวพรรณปพร  โภคัง    เลขานุการ  
 

ผู้ไม่มาประชุม  
น.สพ.ศักดิ์ชัย   ศรีบุญซื่อ   ผู้ทรงคุณวุฒิ    ติดภารกิจ  
นายอนันต์   สุวรรณรัตน์   ผู้ทรงคุณวุฒิ    ติดภารกิจ  
ผศ.จันทร์เพ็ญ   ชัยมงคล   รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ไปราชการ  
ดร.ลลิตา   ศิริวัฒนานนท์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  ไปราชการ  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
ไม่มี 
 

เร่ิมประชุมเวลา 15.00 น.  
ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้ 

วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
1.1 ประธานแจ้งให้ทราบ  
ตามหนังสือมหาวิทยาลัยท่ี ศธ 0578.01/1537 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2560 แจ้งการเสนอช่ือผู้สมควร

ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2559 ซึ่งคณะได้ด าเนินการแจ้งให้คณะกรรมการประจ าคณะและ
กรรมการบริหารคณะ ได้ทราบแล้วนั้น ท้ังนี้ได้มีผู้เสนอช่ือมา 1 ราย จึงได้ก าหนดให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญ ครั้ง
ท่ี 1/2560 เพื่อพิจารณาเรื่องนี้  

1.2 เร่ืองเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ไม่มี  

วาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  
ไม่มี  

วาระที่ 3 เร่ืองสืบเนือ่งจากการประชุม งานติดตาม  
ไม่มี 
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วาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบและพิจารณา  
4.1 การเสนอช่ือผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2559  
นายจิระศักดิ์ เสงี่ยมกิตติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้เสนอช่ือ นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข เป็นผู้สมควรได้รับ

ปริญญา กิตติมศักด์ิ (ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ) โดยได้ตระหนักถึงการพัฒนาท้ังด้านวิชาการ ด้านทักษะปฏิบัติ 
และผลิตบัณฑิตให้ มีอัตลักษณ์สอดคล้องกับตลาดแรงงานทางด้านภาคเกษตรท่ีจะก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 จึงเห็นว่า
นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข มีความเหมาะสม ซึ่งประวัติและผลงาน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2517 ประสบการณ์การทางานเริ่มจากพนักงานในเครือ
เจริญโภคภัณฑ์ จนด ารงต าแหน่งประธานผู้บริหาร (CEO) ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) มหาชนจ ากัด เป็นผู้
มีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากในด้านภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะด้านนวัตกรรมทางการเกษตร และเทคโนโลยี
ทางด้านอาหารมนุษย์ ซึ่งมีความเช่ียวชาญในด้านแปรรูปอาหาร นักพัฒนาอาหารจนถึงผู้บริโภคประสบ
ความส าเร็จสูงมาก สามารถท่ีจะน าผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการแปรรูปไปเพิ่มมูลค่าเป็น สินค้า เป็นอาหารปรุงสุก 
อาทิ หมู ไก่ เป็ด ปลา กุ้ง เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสในการเลือกซื้อ และรับประทานผลิตภัณฑ์ อาหารได้
หลากหลาย ตามพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ท้ังยังเน้นเรื่องอาหารคุณภาพเพื่อสุขภาพ 
คุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัยต่อการบริโภค ความเช่ียวชาญคิดค้นสูตรอาหารพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ อาหารแปรรูป อาทิ ไข่แปรรูปพร้อมปรุง ไข่แปรรูปพร้อมทาน ไส้กรอก แฮม เบคอน และผลิตภัณฑ์
อาหารปรุงสุก อาหาร ทานเล่น อาทิ เบอร์เกอร์ ไก่อบ นักเก็ตไก่ เกี๊ยวและเกี๊ยวซ่า ขนมหวาน พร้อมท้ัง
ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน อาทิ เกี้ยวกุ้ง ไปบุกเบิกท่ีเมืองจีน ฮ่องกง มาเลเซีย ได้รับการตอบรับอย่าง
มาก และอาหารนานาชาติกลุ่มยุโรป อเมริกา ประเภทอาหารส าเร็จรูปแต่เน้นของสด พืชสมุนไพร ตะไคร้ ข่า 
เป็นผู้ท่ีผลักดันให้ก้าวขึ้นเป็น“ครัวของโลก” ซึ่งรายได้ ของธุรกิจอาหารส าเร็จรูปส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศถึง
ร้อยละ 65 มีส่วนช่วยในการพัฒนารายได้ของเครือเป็นอย่าง มาก และยังคงพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง อีกท้ัง
ยังเป็นผู้มีผลงานทางด้านวิชาการท่ีเน้นโปรตีนจากเนื้อสัตว์ท่ีมีคุณภาพ  ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี ด าเนินโครงการพัฒนาอาหารปั่นผสมเนื้อไก่และฟักทอง สาหรับให้ทาง สายยาง ท้ังยังได้รับรางวัล
ดีเด่นความเป็นเลิศในด้านต่างๆมากมาย  

จึงเห็นว่าองค์ความรู้จาก นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข เหล่านี้จะเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งท่ีจะช่วยพัฒนาจุด
แข็งให้กับ บัณฑิตของคณะ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานตามยุคของไทยแลนด์ 4.0 และ
ความร่วมมือด้าน งานวิจัย ท้ังในและต่างประเทศ (ประวัติผลงานท่ีแนบมาพร้อมนี้)  

ผศ.สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ คณบดี ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิท่ีน าเสนอ นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข 
เป็นผู้ สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ (ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ)์  

ผศ.ดร.วัลลภ พรหมทอง คณาจารย์ประจ า ให้ความเห็นว่า เนื่องจากมีเสนอช่ือมาเพียงแค่รายเดียว 
และเมื่อดูจากประวัติและผลงาน เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถมีศักยภาพท่ีจะช่วยพัฒนาและผลักดันให้กับ
อาจารย์และนักศึกษา ได้มีโอกาสเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ อย่างดี
ยิ่ง  

ผศ.ดร.เจริญ เจริญชัย คณาจารย์ประจ า ให้ความเห็นว่าจากประวัติและผลงาน เป็นผู้มีช่ือเสียง ผู้น า
ด้านแปรรูปอาหารที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือ เป็นท่ีปรึกษาให้ค าแนะน าในการพัฒนาเพิ่มมูลค่าการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่ง ทาง CPF มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอย่างชัดเจนในวงการอุตสาหกรรมอาหาร 
โดยเฉพาะทางด้านเนื้อสัตว์ ท่ีมีความ เช่ียวชาญ และความถนัด ตรงสาย กับสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ท่ีเน้น
ด้านนี้อยู่แล้ว และยังช่วยเปิดโอกาสรับผู้ส าเร็จ การศึกษาเข้าท างาน  

ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์ค า หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ให้ความเห็นว่าผลงานและ
ศักยภาพ พร้อมท้ังช่ือเสียง จะสามารถพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ ให้กับบัณฑิตและผลิตภัณฑ์ของคณะได้
เป็นอย่างยิ่ง  
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มติที่ประชุม : เห็นชอบ เห็นควรน าเสนอช่ือนายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข เป็นผู้สมควรได้รับปริญญาวิทยา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ประจ าปีการศึกษา 2559 
เนื่องจากเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถท้ังทางด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ และมีบทบาทส าคัญอย่างมากในเรื่อง
นวัตกรรมทางการเกษตรและเทคโนโลยีการอาหาร เพิ่มมูลค่าการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
อีกท้ังยังมีศักยภาพพร้อมท่ีจะช่วยพัฒนาความเป็นนานาชาติ และผลักดันผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์สอดคล้อง
กับตลาดแรงงาน ภาคการเกษตร ท่ีจะก้าวเข้า สู่ยุค 4.0 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ  

 

4.2 แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม และแผนการใช้ประโยชน์งานบริการวิชาการแก่สังคม  
เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคมของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ด าเนินงานไปใน

ทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพ  (ผศ.สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ คณบดี) ได้เสนอรายละเอียดของการจัดท า
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม และแผนการใช้ประโยชน์ เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาอนุมัติ
แผนปฏิบัติราชการบริการวิชาการ ดังนี้  

1. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ประกอบด้วยแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนรายปี ซึ่งจะต้อง
จัดท าให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของคณะ (แผนยุทธศาสตร์ : Strategic Plan) และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะ (Action: Plan) โดยใช้กรอบระยะเวลาเดียวกัน 

 1.1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ด้านงานบริการวิชาการ ต้องสอดคล้องและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การ
บริการวิชาการของคณะ (ด าเนินงานตามแบบฟอร์มท่ีกองแผนงานก าหนด) ท่ีมีการก าหนดเป้าประสงค์ของ
แผนงาน (วัตถุประสงค์ของแผนงาน) รวมท้ังก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนงาน 

 1.2 แผนงานปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 ท่ียกมาจากแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มีการก าหนด
โครงการ/กิจกรรม ท้ังท่ีใช้งบประมาณและไม่ใช้งบประมาณ อาจจะเป็นโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
หรือจัดเก็บรายได้ ควรแสดงกิจกรรมย่อยในแต่ละโครงการ ท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนและความ
ต้องการของชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด กระบวนการ และการติดตามผลลัพธ์ (Outcome) ของการ
ด าเนินการ ตลอดจนผลกระทบ (Impact) ต่อชุมชน สังคม และส่ิงท่ีส าคัญต้องก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
การบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน แต่ละโครงการ/กิจกรรม ท้ังผลลัพธ์และความส าเร็จท่ีเกิดกับ อาจารย์ 
นักศึกษา และชุมชน สังคม 

ผศ.สพ.ญ.รุ้งสวรรค ์วรรณสุทธิ์ คณบดี ให้ความเห็นว่า ผลลัพธ์ท่ีเกิดกับอาจารย์ และนักศึกษา ต้องให้มี
การบูรณาการกับการเรียนการสอน โดยอาจารย์ท่ีออกบริการวิชาการกับชุมชน สังคม ต้องระบุใน มคอ.3 หรือ 
มคอ.5 หรือมีการน านักศึกษาไปช่วยเป็นวิทยากรในงานบริการวิชาการกับชุมชน อาจจะน าตัวแทนนักศึกษา 
โครงการ/กิจกรรม ละ 5-10 คน ออกไปร่วมบริการวิชาการกับชุมชน และให้นักศึกษาเหล่านั้นน าความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้ร่วมงานกับชุมชนมาถ่ายทอดในช้ันเรียนได้ นอกจากนั้น อาจารย์อาจจะเกิดความเช่ือมโยงน า
ปัญหา หรือ โจทย์จากชุมชน มาต่อยอดการท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดความ
เข้มแข็ง และยั่งยืนต่อไป 

2. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
ผศ.สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ คณบดี กล่าวว่า เนื่องจากเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ก าหนดให้มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์ร่วมกับชุมชน (เกณฑ์ข้อ 2) เพื่อให้การจัดท า
แผนการใช้ประโยชน์มีประสิทธิภาพ ต้องด าเนินการแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มบุคลากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 ฝ่าย 
เพื่อร่วมจัดแผนร่วมกันว่าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ นอกจากนั้นอาจจะมีการปรับแก้บางส่วนให้เหมาะ
กับกลุ่มเป้าหมาย อย่างไรก็ตามการก าหนดแผนการมีส่วนร่วมต้องเกิดจากการร่วมกันก าหนดแผนร่วมกันโดย
ผู้น าชุมชน/สังคม หรือผู้น าองค์กรส่วนท้องถิ่น ตัวแทนชุมชน และคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผศ.สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ คณบดี จึงเสนอต่อท่ี
ประชุมเพื่อพิจารณาในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ต่อไป 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
แผนปฏิบัติราชการบริการวิชาการ (เอกสารมุมสีเหลือง) 
 
มติที่ประชุม : อนุมัติ เห็นควรเพิ่มเติมการให้บริการวิชาการแบบจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น โดย

ก าหนดให้แต่ละสาขาจัดบริการวิชาการแบบจัดเก็บรายได้ตามความเช่ียวชาญของสาขา เพราะจากแผนปฏิบัติ
ราชการบริการวิชาการโดยส่วนใหญ่เป็นการจัดบริการวิชาการแบบให้เปล่า  
 

วาระที่ 5 เร่ืองการนาเสนอแนวคิดของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ไม่มี  
 

เลิกประชุม เวลา 15.45 น.  
 

นางสาวพรรณปพร โภคัง 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 


