
ประเด็นการประชุม           
คณะกรรมการประจ าคณะ 

ครั้งที ่3/2557 
วันจันทร์ที ่8 กันยายน 2557    

ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารส านักงานคณบดี  
เรื่อง รายละเอียด 

1.ช่วงปิดภาค
เรียน 

1.คณะเปิดการเรียนการสอนภาคพิเศษ เพื่อปรับแผนการเรียนเข้าสู่อาเซียน  
2.อาจารย์บางส่วน เข้าฝึกอบรมด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  
3.โครงการอบรมสัมมนาต่างๆภายในคณะ เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะ ระดับ
ปริญญาตรี 7 หลักสูตร และปริญญาโท 2 หลักสูตร  
4.คณะได้ปรับแผนการรับนักศึกษามากกว่าที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อให้ได้จ านวนนักศึกษาตรง
ตามจ านวนแผนรับ 

2.การบริหารงาน
คณะ 

1. ระบบงานฟาร์มในแต่ละสาขาที่ก่อให้เกิดรายได้ ข้อเสนอแนะจากท่านอธิการให้ส่งเสริมงานฟาร์ม
เป็นแบบบูรณาการและจัดให้เป็นระบบงานฟาร์มเชิงธุรกิจ  จึงน ามาเสนอขอความคิดเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพัฒนาเป็นฟาร์มธุรกิจจัดระบบการผลิต การด าเนินการ การแปรรูป 
และการจัดจ าหน่าย ซึ่งต้องเร่งผลักดันเรื่องของความสม่ าเสมอของการผลิตและจ าหน่าย ร่วมทั้ง
ปัจจัยการผลิต และผู้ดูแลงานฟาร์ม  โดยคณะจะจัดประชุมในเรื่องนี้ และขอเชิญกรรมการประจ า
คณะ หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าสาขา วางระบบร่วมกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนเป็นรูปธรรม 
2. การพัฒนาอาจารย์ ให้ความส าคัญเพ่ือการพัฒนาและหาประสบการณ์จากภายนอก  อาจารย์ทุก
ท่านต้องเข้าร่วมการอบรมสัมมนา  ส่วนมากจะเข้าร่วมพัฒนาด้านวิชาการวิชาชีพเป็นล าดับแรก 
รองลงมาเป็นเรื่องของด้านการเรียนการสอน  ด้านบริหาร ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ และด้าน
การฝึกอบรมในสถานประกอบการ ตามล าดับ ส่วนเรื่องของต าแหน่งทางวิชาการ สัดส่วนของอาจารย์
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 47.46 c]tได้เข้ารับอบรบเพื่อเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 58   
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์และบุคลากรในคณะ โดยทุกปีคณะจะมีการพัฒนา
ปรับปรุงรูปแบบรวมทั้งเอกสารแบบฟอร์มการประเมิน ให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ในการประเมิน และก าหนดสัดส่วนผู้ประเมิน หัวข้อการประเมินที่ชัดเจน ซึ่งในรอบการประเมินนี้
คณะจะน ามาพัฒนาปรับปรุงเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้นอีกครั้ง  

3. การประชุม
ครั้งถัดไป 

ครั้งที่ 4/2557 ประมาณวันที่ 23-25 เดือนกันยายน 2557 

4. ผลด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะ                     
ของ
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

จากการประชุมครั้ง 1 และครั้งที่ 2 ประจ าปี 2557 
1. ติดตามการใช้จ่ายเงินของคณะให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  มอบรองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินของคณะ พร้อมทั้ง
รายงานผลการด าเนินโครงการต่างๆที่ได้รับอนุมัติ และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินรายได้ ให้
ความส าคัญการจัดซื้อวัสดุฝึกเพ่ือการเรียนการสอน 
 
2.หัวข้อการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อคณะ มอบคณะกรรมการบริหาร



ความเสี่ยงและรองคณบดี พิจารณาเสนอหัวข้อความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในแต่ละด้านในงานที่เก่ียวข้อง 
3.เพ่ิมประสิทธิภาพอาจารย์ในด้านการสอน คณะจัดให้มีการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
เรื่องของเทคนิคการสอน การประเมินผลและวัดผล การประเมินหลักสูตรและบริหารหลักสูตร และ
ผลักดันให้อาจารย์ได้เข้าร่วมโครงการฝังตัวในสถานประกอบการตามความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 
และในโครงการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลโดยให้อาจารย์ได้เลือกฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆได้ตามความ
ต้องการ 
4.ควรมีแผนการพัฒนานักศึกษาในเรื่อง ความรู้คู่คุณธรรม คณะได้ทบทวนกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา
และได้เสริมกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามให้กับ
นักศึกษา พร้อมทั้งส่งอาจารย์ให้เข้ารับการอบรมในหัวข้อการพัฒนาเจตคติและทักษะของอาจารย์ที่
ปรึกษาในการช่วยเหลือนักศึกษา และในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีกิจกรรมเสริม
หลักสูตร (Student Activity Transcript) 
5.วางแผนการใช้จ่ายเงินให้ชัดเจน และก าหนดสัดส่วนรายรับ-รายจ่าย ในแต่ละหมวดเป็นอัตราร้อย
ละ ได้มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ได้ก าหนดแผนการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามรายไตรมาศ 
และก าหนดสัดส่วนรายรับรายจ่ายค่าใช้จ่ายในแต่ละหมวด พร้อมทั้งเปรียบเทียบรายรับรายจ่ายที่
ผ่านมาเพ่ือประโยชน์ต่อการวางแผนการใช้จ่ายเงินในปีนี้และในปีถัดไป 
6.ก าหนดวิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ของคณะ ให้มีความชัดเจนแสดงถึงความเป็นเกษตร คณะได้มีการ
ทบทวนก าหนดวิสัยทัศน์ เอกลักษณ์  และถ่ายทอดให้บุคลากร นักศึกษา ได้รับทราบ 
7.จัดท ากระบวนการขั้นตอนในการเสนอของบประมาณ หัวข้อด าเนินโครงการบริการวิชาการ และ
งานวิจัย ได้มอบฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้จัดท าแผนผังขั้นตอนและก าหนดช่วงเวลาในการเสนอขอ
อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้อาจารย์และบุคลากรได้ทราบ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆของคณะ 
8.เสริมสร้างสมรรถนะให้กับอาจารย์ และนักศึกษา คณะเร่งผลักดันมุ่งเน้นสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมือ
อาชีพ  Soft skill  ซึ่งได้ก าหนดเป็นนโยบายแนวทางการพัฒนาคณะ “คิดเป็น ท าเป็น สร้างเป็น 
แก้ปัญหาเป็น สื่อสารเป็น” ด้วยยุทธศาสตร์ 4 ด้าน  Hands-on การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ มืออาชีพ    
Research & Innovation  พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม   Internationalization ส่งเสริมความเป็น
นานาชาติ และ Modern Management การบริหารจัดการสมัยใหม่  
9.ควรมีการวิเคราะห์กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องตามความต้องการของภาคเอกชน  คณะ
จัดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภาย
นอกจากทั้งภาคราชการและเอกชน มาร่วมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้
ตรงตามความต้องการของภาคเอกชน 

5.การผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติมือ
อาชีพ (Hands-
on) 

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร โดยผู้ช่วยอธิการบดี ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร ซึ่งกรอบความคิดจะเริ่มจาก
การให้ความรู้ ทักษะวิชาชีพในชั้นเรียน และทักษะทางสังคม โดยการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ให้เกิด
บัณฑิตที่พึงประสงค์ เพ่ือเข้าสู่องค์ประกอบให้เกิดบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ หลักสูตร อาจารย์ และ
การบริหารหลักสูตร ที่จะท าให้นักศึกษาได้พัฒนา ในการออกแบบเพื่อพัฒนาหลักสูตร ต้องมีการ
วิเคราะห์สมรรถนะก าหนดอาชีพ                 หลังจบการศึกษา แยกเป็นอาชีพหลัก อาชีพรอง  
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง จากนั้นน ามาสู่กระบวนการวิเคราะห์ว่าสมรรถนะนั้นได้มาจากอาชีพ
อะไร และน ามาจัดเรียงในการพัฒนาหลักสูตร เมื่อนักศึกษาเรียนจบแต่ละชั้นปีสามารถบอกได้ว่ามี
ทักษะวิชาชีพอะไรเกิดข้ึนบ้างในช่วงตลอดการศึกษา ซึ่งจะมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใน
กระบวนการเรียนรู้ทั้งหมด รวมถึงทักษะวิชาชีพ โดยหลักการอาจารย์ทุกท่านที่อยู่ในกระบวนการ



ผลิตบัณฑิต เงื่อนไขส าคัญท่ีปรากฏคือทุกรายวิชาต้องมีคุณธรรมจริยธรรมและองค์ความรู้ที่จะต้องมี
เป็นหลัก ส่วนการบริหารหลักสูตรมาจากจ านวนชั่วโมงในรายวิชาแสดงออกถึงปฏิบัติ ขั้นต่ าจ านวน
ชั่วโมงทฤษฎีต่อปฏิบัติ 30:70 เพื่อจะให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ การพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ วัสดุ ครุภัณฑ์  และใบงาน กิจกรรมนอกชั้นเรียน การสื่อสารของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ร่วมถึงสหกิจศึกษา และโครงงานปีสุดท้าย เน้นให้นักศึกษากระตือรือร้นเรื่องของงานวิจัยสอดรับกับ
นโยบายมหาวิทยาลัย และการพัฒนาอาจารย์ในเรื่องเทคนิคการสอน การวัดผลประเมินผล และ
ฝึกอบรมเพ่ิมเติมในเรื่องใบงาน ชุดฝึก พร้อมทั้งเน้นนวัตกรรม งานวิจัย ก าหนดเป็น MODEL เชิงลึก 
ที่มีเทคนิคการสอนแตกต่างกันไป โดยคณะอยู่ในกลุ่มเกษตร  PBL  RBL และทวิภาคี  ผลผลิตที่
มหาวิทยาลัยต้องการคือบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ บัณฑิตนักศึกษา คิดเป็นท าเป็น ปัจเจกท่ีชัดเจน 

6.จ านวน
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปี
การศึกษา 2557   

ทั้งหมด 1,700 คน แยกเป็นชั้นปีที่ 1 จ านวน 561 คน ซึ่งน้อยกว่าแผนรับเล็กน้อย ชั้นปีที่ 2 จ านวน 
362 คน ชั้นปีที่ 3 จ านวน 386 คน ชั้นปีที่ 4 จ านวน 314 คน ชั้นปีที่ 5 ขึ้นไป จ านวน 77 คน  และ
ระดับปริญญาโท จ านวน 8 คน แยกเป็นชั้นปีที่ 3 จ านวน 2 คน ชั้นปีที่ 5 ขึ้นไป จ านวน 6 คน   

7.แผนรับ
นักศึกษา 
ประจ าปี
การศึกษา 2558   

ระดับปริญญาตรี ทั้งหมด 480 คน แยกเป็นโควตา 170 คน สอบตรง 230 คน และสอบผ่านสกอ. 80 
คน โดยจ าแนกเป็นสาขาละ 60 คน แต่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 120 คน และ
ระดับปริญญาโท จ านวน 25 คน โดยการสอบตรง จ าแนกเป็นสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 10 คน 
และสาขาเทคโนโลยีอาหาร 15 คน ขณะนี้มีนักศึกษาสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา)ปี
การศึกษา 2558 ทั้งหมด 457 คน จะสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 

8.รายงานผลการ
ตรวจประเมิน 
SAR 2556 

ซึ่งผลประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. ได้รับผลตรวจมีคุณภาพระดับดี คะแนน 4.06 คุณภาพ
ของปัจจัยน าเข้าระดับดีมาก คะแนน 4.63 และกระบวนการระดับดี คะแนน  4.06 และผลผลิต
ระดับดี คะแนน 3.93 จากผลการตรวจพบที่ต้องเร่งพัฒนา 4 ตัว คือตัวบ่งชี้ 2.6, 5.1, 5.2, 6.1  และ
ตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุงคือเรื่องของการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้   ส่วนผลประเมินตนเองตามตัว
บ่งชี้ของ สมศ. ภาพรวมของมหาวิทยาลัยอย่างไม่เป็นทางการ เท่ากับ 4.11 ลดลงเล็กน้อยจากครั้ง
ก่อนที่ผลคะแนนเท่ากับ 4.22  และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน
เพ่ือการพัฒนา ซึ่งคณะจะด าเนินการจัดท าแผนเพ่ือปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

9.งานวิจัย 
ปีงบประมาณ 
2557 และ 2558 

โดยในปีงบประมาณ 2557 ประกอบด้วยงบ 3 ส่วน คือ งบรายจ่าย งบรายได้ และกองทุนวิจัยจาก
มหาวิทยาลัย ซึ่งผลกระทบที่เกิดจากปรับเปลี่ยนช่วงเวลาใหม่ในระบบประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย ท าให้งบรายได้ที่ตั้งเป้าไว้ประมาณ 3,500,000 บาท ถูกปรับลดลง คณะจึงต้องจัดสรร
วงเงินรายได้ของคณะมาเพ่ิมเติม 5 โครงการ วงเงิน 246,225 บาท เพ่ือให้ได้ KPI เพ่ิมสูงขึ้น  ใน
ปีงบประมาณ 2558 ได้เสนอขอรับการจัดสรรทั้งหมด 27 โครงการ วงเงิน 3,511,900 บาท ซึ่งเป็น
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี 11 โครงการ วงเงิน 1,485,000 บาท และโครงการสร้างองค์ความรู้ 16 
โครงการ วงเงิน 2,026,900 บาท ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณา  โดยงบเงินรายได้ต้องปรับ
สัดส่วนโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างองค์ความรู้ เป็น 70 : 30 

10.งานบริการ
วิชาการ 
ปีงบประมาณ 
2557 

ประกอบด้วย 2 โครงการใหญ่ คือ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือพัฒนาอาชีพในชนบท 
ชุมชน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี (โครงการย่อย 8 โครงการ) และโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
หมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้านฯ (จ านวน 3 หลักสูตร)  ซึ่งทั้งหมดได้ด าเนินการแล้ว อยู่
ระหว่างการติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการ 



11.งานวิเทศ
สัมพันธ์ (Dual 
Degree) 

ในปีการศึกษานี้ ทางอินโดนีเซียแจ้งเรื่อง MOA ข้อตกลงในการพัฒนาหลักสูตรที่จะแลกเปลี่ยน
นักศึกษา จึงต้องชะลอไว้ก่อน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหารทางอินโดนีเซีย ซึ่ง
ผู้บริหารคณะจะเดินทางไปประสาน MOU ในเดือนกันยายนนี้ โดยคาดว่าจะสามารถแลกเปลี่ยน
นักศึกษาได้เหมือนเช่นเดิมในภาคการเรียนที่ 2  ส่วน Dual Degree มหาวิทยาลัยแจ้งให้ด าเนินการ
ตามตัวอย่างของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในลักษณะ 2+2 ซ่ึงต่างจากเดิม จงึเป็นข้อตกลงท่ีต้อง
หารือกับทางวิเทศสัมพันธ์ต่อไป 

12.ผลการด าเนิน
โครงการกิจกรรม
นักศึกษา 
ประจ าปี 2556 

จ านวน 21 โครงการ งบประมาณ 1,309,530 บาท กิจกรรม 5 ประเภท คือ กิจกรรมวิชาการ 
กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม กิจรรม
นันทนาการ และกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์  โดยกิจรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีทั้งสิ้น 13 โครงการ งบประมาณ 597,440 บาท 
ซึ่งมีการบูรณาการในงานบริการวิชาการแก่สังคม การเรียนการสอน ด้านวิจัย ที่เก่ียวกับการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 2 เรื่อง  

13.สมุดบันทึก
กิจกรรมนักศึกษา 
ในปีการศึกษา 
2557 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ทุกคน(หลักสูตร 4-5 ปี)ทางมหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกคนต้องเข้า
ร่วม จ านวนไม่น้อยกว่า 12 กิจกรรม  ซึ่งก าหนดเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัด เลือกเข้าร่วม 6 
กิจกรรม กิจกรรมของคณะ 4 กิจกรรม  และกิจกรรมเพ่ือสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ 2 กิจกรรม เมื่อ
จบการศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมครบตามท่ีก าหนด จึงมีสิทธิ์ที่จะยื่นขอรับใบรับรองการเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษา (Student Activity Transcript) โดยจะสามารถรับประกันคุณภาพด้านคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาได้ส่วนหนึ่ง    

14.รายงานการใช้
จ่ายเงินประจ าปี
งบประมาณ 
2557 

งบเงินรายได้ รับจัดสรร 5,724,735 บาท เบิกจ่าย 3,421,539.64 บาท  มียอดคงเหลือ 
2,303,195.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.77  แต่ทั้งนี้ได้ด าเนินจัดซื้อเรียบร้อยแล้วซึ่ งอยู่ระหว่างลง
ระบบการเบิกจ่ายคาดว่าจะแล้วเสร็จในศุกร์นี้ ในเดือนกันยายนมีการโอนหมวดค่าใช้สอยไปเป็นค่า
วัสดุอื่นซึ่งอยู่ในระหว่างการด าเนินการเบิกจ่าย ส่วนงบประมาณแผ่นดิน รับจัดสรร 6,409,000 บาท 
เบิกจ่าย 4,873,985.50 บาท มียอดคงเหลือ 1,249,613 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.05  เนื่องจากมีการ
ปรับเปลี่ยนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2557 เป็นวันที่ 18 สิงหาคม การเบิกจ่ายต้องรอเปิดภาคเรียน 
จึงท าให้การเบิกจ่ายค่าวัสดุการศึกษาล่าช้า  มติที่ประชุม  : เห็นชอบ สรุปผลการด าเนินงานเสนอ
คณะกรรมการต่อไป 

15.รายงานผล
การด าเนิน
โครงการ
ปีงบประมาณ 
2557 

ได้รับจัดสรร 32 โครงการ งบประมาณ 4,087,350 บาท แบ่งเป็นจากงบประมาณรายจ่าย 25 
โครงการ งบประมาณ 2,970,350 บาท และงบเงินรายได้  9 โครงการ งบประมาณ 1,117,000 บาท 
ซึ่งทุกโครงการได้ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่างสรุปผลการด าเนินโครงการ มติที่ประชุม  : เห็นชอบ  
สรุปผลการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการต่อไป 

16.รายงาน
ตัวชี้วัด ประจ าปี
งบประมาณ 
2557 

ทั้งหมด 79 ตัวชี้วัด แบ่งเป็นตามภารกิจเร่งด่วน 33 ตัวชี้วัด ภารกิจปกติ 46 ตัวชี้วัด จ านวน 6 
ยุทธศาสตร์ ซึ่งยุทธศาสตร์ 1 จ านวน 29 ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ 2 จ านวน 19 ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ 3 
จ านวน 11 ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ 4 จ านวน 11 ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ 5 จ านวน 4 ตัวชี้วัดและ
ยุทธศาสตร์ 6 จ านวน 5 ตัวชี้วัด สรุปผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระ
เร่งด่วน สรุปผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน ค่าคะแนนที่ได้เท่ากับ 22 ซึ่งคาดว่าสิ้นปีงบประมาณ ค่า
คะแนนจะเท่ากับ 100  มติที่ประชุม : เห็นชอบ สรุปผลการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการต่อไป 



17.พิจารณาผล
การปรับปรุง
หลักสูตร (ฉบับ
ร่าง) 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี น าเสนอจ านวน 5 สาขา ซึ่งสาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร ขอ
เปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวและแปรภาพ  ส่วนใหญ่เนื้อหาไม่เปลี่ยนมากนักมี
เพ่ิมเรื่องของทักษะวิชาชีพทางด้านการเกษตรพื้นฐาน ที่แสดงถึงความเป็นเกษตรซึ่งจะปรากฏใน
รายวิชาทักษะ และเพ่ิมรายวิชาปัญหาพิเศษเพ่ือตอบสนองด้านงานวิจัยของนักศึกษามากขึ้น  ส่วน
ระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  ตามท่ีน าเสนอ  
มติที่ประชุม : พิจารณาให้ความส าคัญทักษะวิชาชีพทางการเกษตรในรายวิชาที่เน้นความเป็นเกษตร 
และการก าหนดรูปแบบเนื้อหาที่มีมาตรฐานเหมือนกันทุกสาขา  และให้ความส าคัญในการสอดแทรก
เรื่องคนดีคนเก่ง ความมีคุณธรรมจริยธรรม  ในการประชุมครั้งถัดไปจะน าเสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

18.ผลประเมิน
การปฏิบัติงาน
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
ประจ าปี
การศึกษา 2556    

ผู้ตอบแบบประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100 หัวข้อการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน หัวข้อที่ 1 การ
ปฏิบัติงานตามบทบาทอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ คิดเป็นร้อยละ 72.80 ผล
ประเมินอยู่ในระดับ มาก และหัวข้อที่ 2 ด้านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คิดเป็นร้อยละ 
70.60 ผลประเมินอยู่ในระดับมาก  ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและร่วมกันพัฒนาข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1) ในการสอนนักศึกษาควรยึดหลักวิชาการสอน Principle of Teaching ซึ่งในช่วงปิดภาคเรียนที่
ผ่านมาคณะได้จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินผลและวัดผล  และในแต่ละรายวิชา
อาจารย์ 
2) ควรมีการบรรจุการทบทวนระเบียบ และการออกข้อบังคับภายในคณะเข้าท่ีประชุมกรรมการ
ประจ าคณะ มอบรองคณบดี รวบรวมระเบียบของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอน การบริหารจัดการ และการพัฒนานักศึกษา ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย รวมรวบเป็น
แฟ้มให้คณะกรรมการประจ าคณะ ได้ศึกษาเพ่ือพิจารณาวางระเบียบและออกข้อบังคับภายในคณะ
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ซึ่งในเร็วๆนี้คณะจะจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดวาง
ระบบงานฟาร์ม เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย  
3) ควรมีการบรรจุวาระการประชุมพิจารณาเรื่องการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาความซื่อสัตย์สุจริตให้
เกิดข้ึนโดยจิตส านึกของนักศึกษาและประชาคมให้มากขึ้น  จึงเห็นควรเริ่มจากการน ามาบรรจุในวาระ
การประชุมเพ่ือหาดัชนีเรื่องของการวัดความดี ความมีคุณธรรมจริยธรรม และน าเสนอเป็นรูปแบบ
การจัดกิจกรรม ลักษณะของการประกวด แข่งขัน แล้วน าไปสอดแทรกบรรจุในการเรียนการสอน   
โดยขอมอบให้รองพัฒนานักศึกษาประสานกับสาขาวิชา สาขา จัดเป็นกิจกรรมให้นักศึกษาแต่ละชั้นปี
เขียนส่งค านิยามเข้ามา 
 
4) มอบรองคณบดี น าผู้ทรงคุณวุฒิ เยี่ยมชมสถานที่ของคณะ เพื่อร่วมให้ข้อเสนอแนะให้เป็นไปตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ 
5) ด้านการประชุม เสนอให้หมุนเวียนการประชุมไม่ควรจัดประชุมเฉพาะวันอังคาร และน าส่งเอกสาร
การประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมเพ่ือศึกษาข้อมูล และให้มีติดตามข้อแนะน าและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการให้ชัดเจนมากข้ึน 
ทั้งนี้ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินตนเอง โดยในปีการศึกษา 255 7 เห็นชอบให้ใช้ตามแบบ
ประเมินการป ฏิบัติงานตามเดิมต่อไ ป แต่ปรับเปลี่ยนค าอธิบายผลการประเมินในแต่ละระดับเป็น 
ปรับปรุง ปานกลาง ดี ดีมาก แทนค าว่า พอใช้ ปานกลาง มาก มากที่สุด มติที่ประชุม  : เห็นชอบ 
มอบผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 



19.แนวคิดของ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ณรงค์  ชูชีพ   แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรขอให้เพ่ิมเติมเรื่องของเครื่องมือ
อุปกรณ์ท่ีทันสมัย และเพียงพอกับจ านวนนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติ  ซึ่งอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการควร
ดูแล ซ่อมบ ารุงให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา   มติที่ประชุม :   มอบหัวหน้าสาขาวิชา 
ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานห้องปฏิบัติการของแต่ละสาขา 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  คุณสรรพ์ บุญเจริญ  ควรเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในพัฒนา ใน
ลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยสร้างความคุ้มค่าและสร้างรายได้ ให้กับ
คณะอีกทางหนึ่ง ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะประสบการณ์ตรง กับสถานประกอบการ 
และจะขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติของคณะ พร้อมทั้งยินดีให้การสนับสนุนครุภัณฑ์เพ่ือ
ตอบสนองการพัฒนาทางการศึกษาของนักศึกษา มติที่ประชุม  : มอบหัวหน้าสาขาวิชา  น าไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติ 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิผศ.ดร.วิเชียร อุ่นเรือน  ขอให้คณะก าหนดตัวชี้วัดการพัฒนานักศึกษาเรื่องของการเข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน พัฒนาวัด ว่านักศึกษาเป็นเด็กดี มีคุณธรรม จริงหรือไม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


