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สรุปรายงานการประชุม  

 คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

ครั้งท่ี  2/2556 

วันอังคารท่ี  20 สิงหาคม  2556   

ณ  หองประชุมช้ัน 2  อาคารสํานักงานคณบดี  

เร่ือง/ประเด็น ผลการดําเนินงาน / ขอเสนอแนะ 

1.แผนปฏิบัติการ

รวม 9 ราชมงคล 

นโยบายของมหาวิทยาลัย ตามมติท่ีประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล  9 ราชมงคล สรางความ แตกตางจากกลุมมหาวิทยาลัยเดิม ตองนําความรูสูการปฏิบัติ  เปน

แผนปฏิบัติการ บัณฑิตนักปฏิบัติราชมงคล ใน 3 ดานสําคัญ คือ จัดระบบการจัดกาเรียนการสอน การ

พัฒนาอาจารย และการบริหารองคกร จากนั้นมากําหนดเปนแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ 5 สวน

สําคัญคือ นโยบายและการบริหารจัดการ หลักสูตรและสมรรถนะ ผูสอนแหงราชมงคล นักศึกษา และการ

วิจัย บริการวิชาการและ USR  คณะตอง มีกระบวนการเพ่ือตรียม แผนพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติตาม             

อัตลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เริ่มตั้งแต INPUT (ระบบการเรียนการสอน อาจารย และ

นักศึกษา)  PROCESS (การบูรณาการ เครือขายความรวมมือดานตางๆ และการจัดการความรูการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู) และOUTPUT (ตามกรอบมาตรฐานตางๆ) 

 

2.แจงใหทราบ 1. การพัฒนาอาจารย  เนนใหอาจารยไดมีการพัฒนาอยางนอยปละครั้ง และใหความสําคัญกับผูบริหาร

เพ่ือใหเกิดการลดคาใชจายเพ่ิมความคุมคา จึงไดสงใหผูบริหารไดเขารวมอบรมอยางตอเนื่อง 

2. Cluster อาหาร นโยบายของมหาวิทยาลัย มุงเนนความชัดเจน ผลักดันตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา   

ดําเนินการรวมกัน 4 คณะ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีคหกรมศาสตร คณะ

วิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และจะเพ่ิมวิทยาลัยการแพทยแผนไทย 

3. Masterplan ของคณะ ไดมอบใหสาขาเสนอเขามา เพ่ือสรางความชัดเจนในการดําเนินงาน  และจะ

นํามากําหนดเปนแผนพัฒนาคณะตอไป 

4. มาตรฐานงานข้ันต่ํา คณะจะเริ่มใชจริงควบคูไปกับการประเมินผลงานรอบท่ี 2 ชวงเดือนกันยายนนี้ 

5. อธิการบดีทานเดิมครบวาระ ไดแตงตั้ง รศ.ดร.ประเสริฐ ปนปฐมรัฐ ดํารงตําแหนงแทน 

6. หนวยบมเพาะวิสาหกิจ มทร.ธัญบุรี เปนเจาภาพตอนรับเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

เขาเยี่ยมชมผลงานวิจัยและดานการพัฒนาผลิตภัณฑ เทคโนโลยีการผลิตระดับชุมชน ในการสงเสริมและ

พัฒนาสินคา OTOP ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงคณะไดรวมแสดงผลงานวิจัย และผลิตภัณฑงานฟารม  ผลงาน

ดานอาหารของคณะไดรับการชื่นชม และจะมีงบประมาณเขามาสนับสนุน  

 

3.การประชุม

วิชาการนานาชาติ 

ICERD 5th  

- คณะเปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติทางดานสิ่งแวดลอมและการพัฒนาชนบท จัดข้ึนวันท่ี 

18-19 มกราคม 2557  ขอ เชิญคณะกรรมการประจําคณะรวมเปนกรรมการดําเนินงาน เพ่ือ รวมสราง

ชื่อเสียงใหกับคณะ และกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม 
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- เชิญชวนตีพิมพผลงานวิจัย ไดปรับเลื่อนระยะเวลา สงผลงานวิจัยไปถึง 15 กันยายน 2556 และขณะนี้มี

จํานวนผลงานวิจัยประมาณ 80-90 เรื่องท่ีนําสงเขามา แตยังไมมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สงเขา

มา จึงขอเชิญชวนนักวิจัยของคณะใหนําสงผลงานวิจัย หรือผลงานโปสเตอรเขามาจะไมเสียคาใชจาย 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  ขอใหกําหนดหลักเกณฑใหชัดเจน เพ่ือตอบคําถามตอผูสนใจ และชวงบายจะมี

การประชุมคณะกรรมการเตรียมงาน ICERD เพ่ือรวมตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานตางๆ 

4.รายงานตัวชี้วัด

ตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป

งบประมาณ 2556  

รอบ 9 เดือน   

(1 ต.ค. 55 - 30 

มิ.ย. 56) 

- แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ตามประเด็น 5 ยุทธศาสตร 13 ตัวชี้วัด  คณะดําเนินการ 11 ตัวชี้วัด (ตัดตัวท่ี

6และ9) ผลการติดตามอยูระหวางดําเนินการ 5 ตัวชี้วัด เรงติดตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ตัวชี้วัดท่ี 3 

รอยละเฉลี่ยของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือนานาชาติตออาจารย

ประจํา/นักวิจัยประจํา ตามแผนตั้งไว 16 แตมีผลการดําเนินงานเพียงแครอยละ 3.39  และประเด็น

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดท่ี 13 ระดับคุณภาพของการ

กํากับดูแลของคณะกรรมการประจําคณะ ซ่ึงตามแผนตั้งไว 4  

- แผนปฏิบัติราชการประจําป ตามประเด็น  4 ยุทธศาสตร 5 เปาประสงค 26 ตัวชี้วัด ผลการติดตามอยู

ระหวางดําเนินการ จํานวน 11 ตัวชี้วัด เรงติดตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 

ตัวชี้วัดท่ี 11,15 โครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ตามแผนกําหนดไวรอยละ 50 แตยัง

ไมมีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด คาดไดวานักวิจัยสวนมากมีการขยายระยะเวลาในการทํางานวิจัยออกไป

อีกหนึ่งป จึงทําใหระยะเวลาในการวิจัยไมแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

มอบรองคณบดีฝายบริหารฯ ติดตามผลเรงรัดและรายงานผลการดําเนินการโดยดวน  

มอบรองคณบดีฝายวิชาการฯ ติดตามตัวชี้วัดงานวิจัยวามีปญหาและอุปสรรคดานใด และรายงานใหทราบ 

5.รายงานการใช

จายงบประมาณ            

ป 2556                       

(ขอมูล ณ วันท่ี 19 

สิงหาคม 2556) 

- งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรและการเบิกจาย ภาพรวมเบิกจายไปแลวประมาณรอยละ 90 คงเหลือ

เฉพาะคาใชจายผูกพันตามสัญญา  

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีไดรับงบประมาณจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ไดแบงออกเปน 2 สวน 

เปนงบดําเนินงานหมวดคาใชสอย และงบรายจายอ่ืน  ซ่ึงขอมูลสรุปเงินสวนท่ีเหลือเปนงบรายจายอ่ืนท่ีได

จัดสรรใหสาขาวิชา นําไปดําเนินโครงการพัฒนาในสาขาวิชา หากเหลือตองนําสงคืนมหาวิทยาลัย ไม

สามารถนํามาใชสวนอ่ืนได   

- จากงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีจัดสรรใหสาขาวิชา นําไปเปนแนวทางพัฒนาในการ

จัดสรรงบประมาณป 2557  ขอใหผูเก่ียวของชวยพิจารณา เพ่ือไมใหเสียโอกาสในการนําไปพัฒนาใน

ภาพรวม โดยสาขาวิชาควรจะมีโครงการตอเนื่องรองรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 

มติท่ีประชุม : รับทราบ    งบเงินรายไดระดับปริญญาโทในหมวดงบดําเนินงาน ไมมีการเบิกจาย  

มอบรองคณบดีฝายบริหารฯ สรางความเขาใจและแจงใหผูเก่ียวของไดรับทราบการจัดสรรงบประมาณ  

และในการจัดทําขอมูลรายงานทางการเงินทุกครั้ง ใหเปนไปตามท่ีใชจายจริง ณ วันท่ีจัดทํารายงาน 

เนื่องจากบางโครงการดําเนินการเสร็จสิ้นแลวแตยังไมมีรายงานการเบิกจาย ท้ังนี้เพ่ือสรางความเขาใจ

ตรงกัน อาจแสดงเปนหมายเหตุประกอบ เพ่ือใชเกิดความถูกตองชัดเจน ประกอบการพิจารณา ยังชวยลด

ขอคําถาม  และขอมอบใหหัวหนาสํานักงานคณบดี ตรวจดูขอมูลตารางรายละเอียดกอนเขาท่ีประชุม 

มอบรองคณบดีฝายวิชาการ  ติดตามโครงการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือพัฒนาอาชีพในชุมชน ให
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เปนไปตามความตองการของชุมชน เม่ือถายทอดเสร็จเรียบรอยแลว ผลประเมินการดําเนินการ นํามา

เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและตอยอดงานวิจัย 

6.การบริหารความ

เสี่ยง 

คณะกําหนดแผนบริหารความเสี่ยงไว 4 ดาน ดานการวิจัย  ดานการบริการวิชาการ ดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม และดานการบริหารจัดการ โดยในปงบประมาณ 2556 จะนําไปลําดับความเสี่ยงพรอมกับ

พิจารณาแผนความเสี่ยง ใหครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ 

7.โครงการรองรับ 

AEC 

- ดําเนินการจัดทําปายเปน 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษอังกฤษ) เชน ปายคณะ ปายประจําสาขาวิชา 

งานฟารม ชื่อตนไม ปายชื่อหอง ปายหนาหองเรียน  

- โครงการพัฒนาบุคลากรดานภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย โครงการอบรมผูบริหารรองรับ AEC และ

โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย แลกเปลี่ยนนักศึกษา 

 

8.ผลการดําเนินการ

หลักสูตร ประจําป

การศึกษา 2555  

มคอ.7 ทุกหลักสูตร 

- จํานวนนักศึกษาใกลเคียงกับจํานวนท่ีเปดรับ ลดลงประมาณรอยละ 3-5 แตในปการศึกษานี้ มีการปรับ

เพ่ิมคาลงทะเบียนสูงข้ึน ทําใหจํานวนนักศึกษาลดลง  

- ดานผลการเรียนพบปญหาในรายวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาพ้ืนฐานกลุมคณิตศาสตร ติด F                            

รอยละ 5-10  นักศึกษามีผลคะแนนคอนขางต่ํา นักศึกษาไดผลการเรียน A สาขาละไมเกิน 3 คน  

- เม่ือเขาชั้นปท่ี 2 นักศึกษาสามารถปรับผลการเรียนไดเพ่ิมสูงข้ึนในวิชาชีพ  

9.ผลการดําเนิน

โครงการ/กิจกรรม 

สําหรับนักศึกษา  

 - โครงการในปการศึกษา 2555  มี 23 กิจกรรมการโครงการ ซ่ึงเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนานักศึกษา

และคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 3 D ท้ัง 18 ดาน  

 มอบรองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา   ทบทวนในการวิเคราะหกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนานักศึกษาและ

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค ท้ัง 18 ดาน ซ่ึงจากรายงานป 2555 ยังขาดในดานคนดี/คนเกง 

ความรูทางวิชาชีพ ตรงตอเวลา ทักษะดานภาษา ชีวิตพอเพียง และเสียสละ  หากพิจารณาแลวจะแฝงอยู

ในแตละโครงการ 

 - โครงการในปการศึกษา 2556 นี้ ไดกําหนดไวท้ังหมด 23 กิจกรรมการโครงการ  โดยไดดําเนินการจัดไป

แลว 13 กิจกรรมการโครงการ 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  เห็นควรมีการตั้งงบประมาณสําหรับรองรับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ

ตางประเทศ   และในการใชจายดานงบประมาณของงานพัฒนานักศึกษาท่ีมีอยู มีความเพียงพอ จึงขอใหมี

การบริหารจัดการท่ีดี และในการจัดกิจกรรมตางๆ ขอใหอาจารยในสาขาเขมงวดเรื่องการดื่มสุราของ

นักศึกษาเพราะอาจกอใหเกิดการทะเลอะวิวาทตามมาได  
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10.งานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

เพ่ือการพัฒนาใหครบทุกมิติ ตองมีการประเมินท้ังภายใน ภายนอก จากมหาวิทยาลัย สกอ  กพร  และ

สมศ  ซ่ึงจากขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ คือ  ตองดําเนินการใหครบหลัก PDCA  ปญหาสําคัญของคณะ

คือบุคลากร จึงไดกําหนดบุคลากรสายสนับสนุน เปนผูรับผิดชอบแตละองคประกอบ 

- ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ) จากผลการดําเนินงานตั้งแตป 2553-2555 คะแนนเฉลี่ย 

4.50 อยูในระดับดี  สวนใหญจะอยูในระดับดีมาก มีสวนท่ีตองปรับปรุง คือดานงานวิจัยและงาน

สรางสรรค ตัวบงชี้ท่ี ๔.๕ ตองไดรับการพัฒนาอยางจริงจัง และดานการบริหารและการพัฒนาสถาบันเรื่อง

ของการพัฒนาคณาจารย ตัวบงชี้ท่ี ๗ .๑๔ คณะมีอาจารยคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 5 ทาน และ 1 ทานมี

ตําแหนงทางวิชาการ ผศ. แลว สวนท่ีเหลือตองผลักดันใหไปศึกษาตอเนื่องจากอายุไมมากนัก  และมี

อาจารยยังไดตําแหนงทางวิชาการ ผศ. และผูท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ ผศ. ตองปรับเพ่ิมใหเปน รศ. ผล

คะแนนถึงจะเพ่ิมเปน 3.51  มติท่ีประชุม : รับทราบ   ตัวบงชี้ท่ี ๔ .๕ และ ๗ .๑๔  ตองลงทุนสูงและใช

ระยะเวลานาน  สิ่งท่ีสามารถจะดําเนินการไดในตอนนี้ คือ เนนสงผลงานวิจัยตีพิมพกับตางประเทศ หรือ

ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ผลคะแนนจะไดปรับเพ่ิมสูงข้ึน 

- ผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ของสกอ. ประจําปการศึกษา 2555 ตรวจในเดือน สิงหาคม ภาพรวม

ผลคะแนนอยูในระดับดีมาก คะแนนจะนอยท่ีตัวบงชี้ 2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ   

- นโยบายดานระบบและกลไกในการประกันคุณภาพของคณะ ในปงบประมาณ 2556 เนนเสริมสราง

ความรูความเขาใจ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแกประชาคมทุกระดับ ภายในคณะอยางตอเนื่อง 

สนับสนุนการพัฒนาดัชนีและเกณฑการตัดสินใจสําหรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาท่ี

สอดคลองกับแนวทางของมหาวิทยาลัย ท้ังหนวยงานดานการสอนและหนวยงานสนับสนุน ท่ีอยูภายใน

คณะ รวมท้ังสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสภาพทางกายภาพ สิ่งแวดลอมมีระบบบริหารความ

เสี่ยงตางๆ ภายในคณะ โดยถือเปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา และสงเสริมการมีสวนรวม

ของประชาคมในคณะในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา และการนําผลการประเมินมา

พัฒนา ปรับปรุง 
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11.งานวิจัย ประจําปงบประมาณ 2557 ซ่ึงผูกพันมาจากป2555 เปนตนมา  

- ปงบประมาณ 2555 ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน 4 โครงการ งบเงินรายได  

11 โครงการ และสําหรับนักวิจัยหนาใหม 3 โครงการ รวมเปนเงิน 2,295,300 บาท ผลการดําเนิน

โครงการท้ังหมด 18 โครงการ สงเลมฉบับสมบูรณแลว 6 โครงการ คาดวาเสร็จครบ กันยายน 2556  

- ปงบประมาณ 2556 ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน 6 โครงการ งบเงินรายได  

19 โครงการ และโครงการแบบมุงเปา เนนความสําคัญดานเกษตรอินทรีย 4 โครงการ รวมเปนเงิน 

4,612,870 บาท ผลการดําเนินโครงการท้ังหมด 29 โครงการ สงเลมฉบับสมบูรณแลว 2 โครงการ ท่ีเหลือ

ขยายระยะเวลาดําเนินการตอ คาดวาเสร็จครบ กันยายน 2557    

- ปงบประมาณ 2557 เสนอของบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน 12 โครงการ 4,011,670 

บาท งบเงินรายได 28 โครงการ 1,546,350 บาท แตคาดวาจะไดเงินสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน

เพียงแค 844,900 บาท และเงินรายไดตามท่ีเสนอขอ รวมเปนเงิน 2,391,250 บาท สงผลใหเงินงานวิจัย

ลดลง ซ่ึงจะตองแรงดําเนินการสนับสนุนใหนักวิจัยขอเงินสนับสนุนจากภายนอกเพ่ิมเติม 

- แนวโนมของงบประมาณเงินงานวิจัยจากป 2555 เพ่ิมข้ึนจนมา 2557 ลดลง ซ่ึงปกติท่ัวไปแนวโนมตอง

สูงข้ึนเรื่อยๆ  จากสาเหตุหนึ่งมาจากการเขียนคําเสนอขอและแรงจูงใจ   

- จึงขอใหคณะยกประเด็น นี้ข้ึนมาใหคณะอนุกรรมการดําเนินการจัดการความรู ไดศึกษา หาสาเหตุท่ี

แทจริงเพ่ือประโยชนของคณะตอไป   

- หลายหนวยงานในประเทศไทย มีงบประมาณ สนับสนุนเปนจํานวนมาก เพียง แตขาด การนําเสนอ

โครงการวิจัยท่ีมีคุณภาพ  

12.ผลการประเมิน

ตนเองและการ

ประเมินผลการ

บริหารงานของ

คณะ ของ

คณะกรรมการ

ประจําคณะ

ประจําปการศึกษา 

2555 

ในการทําหนาท่ีของคณะกรรมการประจําคณะตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย ดังนี้  

- ผลการประเมินโดยรวมทุกดาน มีคาเฉลี่ย 3.94 คิดเปนรอยละ 78.80 อยูในระดับมาก ซ่ึงผลการ

ปฏิบัติงานตามบทบาทอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการประจําคณะ : พิจารณาภาพรวมผลการปฏิบัติงานท่ี

ผานมา มีคาเฉลี่ย 3.89 คิดเปนรอยละ 77.89 อยูในระดับมาก  และดานการประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะ: พิจารณาภาพรวมการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะท่ีผานมาวามีความเหมาะสม มี

ประสิทธิภาพเพียงใด  คาเฉลี่ย 3.99 คิดเปนรอยละ 79.81 อยูในระดับมาก  

ซ่ึงจากผลการประเมินและขอเสนอแนะการประเมินดังกลาว คณะผูบริหารจะนําขอเสนอแนะตางๆ ไป

ปรับปรุงการบริหารงานของคณะ อยางเปนรูปธรรม  และจะดําเนินการกําหนดเปนนโยบาย  แนวปฏิบัติ 

เพ่ือแจงผูเก่ียวของใหดําเนินการ ดังนี้  

1) คณะมีนโยบายใหอาจารยทํางานวิจัย  แบบ On-Farm ฟารมเกษตรกร ลักษณะรวมกับสถาน

ประกอบการเอกชน และมอบใหขาวิชาเปนผูผลักดันสูการปฏิบัติ ท่ีชัดเจน 

2) เครื่องมือในการติดตาม หรือกํากับการดําเนินงานของคณะถือเปนสิ่งสําคัญ ซ่ึงไดมอบใหหัวหนา

สํานักงาน หาวิธีการติดตามงาน เพ่ือใหแผนการดําเนินงานตางของคณะบรรลุตามเปาหมาย 

3) การประชุมทุกครั้งอยูในกรอบของบทบาทหนาท่ีคณะกรรมการประจําคณะ แตยังไมมีวาระยอยเฉพาะ

กาล  หากคณะกรรมการจะเสนอหัวขอเพ่ือการพิจารณาก็สามารถเสนอได ซ่ึงในการประชุมแตละครั้งได
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แจกหัวขอของบทบาทอํานาจหนาท่ีคณะกรรมการประจําคณะ ใหไดสํารวจการปฏิบัตินาท่ี 

4) ดานเอกสารการประชุม ไดกําหนดใหมีการนําเสนอและเสนอขอมูลกอนลวงหนา ซ่ึงอาจมีวาระเพ่ิมเติม  

 คณะกรรมการประจําคณะ ไดพิจารณาหลักเกณฑการประเมินตนเอง โดยในปการศึกษา 25 56  

เห็นชอบใหใชตามแบบประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการประจําคณะตอไป    มติท่ีประชุม : เห็นชอบ  

มอบผูเก่ียวของนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุง ใหเกิดผลอยางชัดเจน 

13.หลักสูตรระดับ

ปริญญาโท 

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร ไดนําเสนอกรอบความคิดตอคณะกรรมการหลักสูตร  

- ผาน 1 หลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ไดเสนอกรอบความคิดเปลี่ยนชื่อเปนหลักสูตร

เทคโนโลยีการอาหาร และเตรียมเขาสูกระบวนการยกรางตอคณะกรรมการบริหารวิชาการและวิจัยตอไป  

- หลักสูตรท่ียังไมผาน หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช ไดเสนอเปนหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิ

ทัศน ซ่ึงผูทรงคุณวุฒิไดเสนอปรับแก 3 ประเด็นหลักคือ มีสองชื่อรวมกัน วัตถุประสงคท่ีไมชัดเจน และ

คุณวุฒิอาจารย  จึงไดเสนอเขามาใหมเปนหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช ปรับวัตถุประสงคเปน 3 

ประเด็นหลัก คือ เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีความรูความสามารถในดานเทคโนโลยี  เพ่ือผลิต

มหาบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการวิจัยพัฒนาและบูรณาการเทคโนโลยีการผลิตพืชและการจัดการ

สภาพแวดลอมทางการเกษตร  และเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีจิตสํานึกตอวิชาชีพทางดานการผลิต สิ่งแวดลอม

และวิชาชีพอ่ืนๆ  ซ่ึงจะนําเสนอในเดือนถัดไป   

- หลักสูตรท่ียังไมผาน หลักสูตรเทคโนโลยีอาหารสัตวและผลิตสัตว ไมผานในเรื่องของชื่อ ไดปรับใหมเปน

หลักสูตรเทคโนโลยีอาหารสัตว  ตามบริบทการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับท่ี 10 จากการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน การเปลี่ยนแปลงดานการผลิต การตลาด และการ

บริโภคสินคาปศุสัตว โดยเนนถึงสุขภาพและสิ่งแวดลอม  ไดกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตร เพ่ือผลิต

มหาบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ และเพ่ือสามารถประยุกตความรูทาง

วิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาการผลิตอาหารสัตวใหสอดคลองกับการผลิตสัตวในระดับอุตสาหกรรมได 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ    ขอใหคํานึงถึงขอสําคัญในการผลิตอาหารสัตว เรื่องของวัตถุดิบอาจไมทัดเทียม

เทาท่ัวโลก แตยังมีแนวโนมราคาท่ีเพ่ิมสูงข้ึน  และขอจํากัดเรื่องของวัตถุดิบ เชน ปลาปน  ควรเตรียมการ

จัดหาวัตถุดิบทดแทน และเรื่องพัฒนาสูตรอาหารใหมีความเร็ว รสชาติดี มีคุณภาพตอสัตว 

14.ผูทรงคุณวุฒิ 

ดร.ณรงค  ชูชีพ    

ขอทบทวนขอเสนอแนะเรื่องตางๆท่ีผานมา  เชน หนังสืออนุสรณนักศึกษาท่ีจบแตละปของคณะ และตรา

รับรองมาตรฐานคุณภาพอาหารผลิตภัณฑของคณะ เชน GMP  HACCP  GAP  Organic  Organic และ 

Halal เสนอขอใหเริ่มท่ีสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารกอน   และเห็นควรใหคณะจัดครุภัณฑ

ท่ีทันสมัยใหนักศึกษาไดฝกทักษะ เชน นมอัดเม็ด  Freeze Dry   Vacuum Fryer  Spray Drier และ 

Clipper  เปนตน 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  มอบสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารรับไปดําเนินการเรื่องการขอ

ตรารับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ  และผศ.อัญชลินทร  สิงหคํา เสนอขอนําผลิตภัณฑของคณะไป

จําหนายท่ีมหาวิทยาลัย เพ่ือสรางแบรนดของคณะ 


