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สรุปรายงานการประชุม  
 คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

ครั้งที่ 3/2556  
วันอังคารที่  17  กันยายน  2556    

ณ  ห้องประชุมชั้น 2  อาคารส านักงานคณบดี  

เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน / ข้อเสนอแนะ 

1.นโยบาย
มหาวิทยาลัย 

แผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนา มหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ 2557-2560 จากการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารสูงสุด  และจากการเข้าตรวจเยี่ยมของผู้บริหารมหาวิทยาลัย แนวทางการบริหารเปลี่ยนแปลงไป 
มุ่งสู่การปฏิบัติเพ่ือความคล่องตัว เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย 

2.คณะได้แจ้งให้
มหาวิทยาลัยทราบ
ในปัญหาอุปสรรค
การพัฒนาคณะ 

พ้ืนที่การจัดการเรียนการสอน 2 แห่ง ปัญหาอุปสรรคของคณะจะแตกต่างจากคณะอ่ืนๆในเรื่องของพ้ืนที่ 
การบริหารงานอยู่ในความรับผิดชอบของคณะ การคมนาคม ระบบชลประทาน เจ้าหน้าที่  IT และการ
ให้บริการห้องสมุด  และได้เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาพัฒนาในเรื่องของ มาตรฐานงานขั้นต่่า เงินสะสม
ของคณะ Cluster อาหาร พิพิธภัณฑ์บัว และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอินโดนีเซีย และเสนอขอ
งบประมาณส่าหรับพัฒนาสาขาประมง สาขาผลิตพืช ห้องปฏิบัติการ และการวางผัง Master plan   

3.จากการ
ประชุมสัมมนา
ระดับผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย  

ในการน่าโยบายแผนกลยุทธ์ไปสู่เปูาหมายของมหาวิทยาลัย ได้ก่าหนด แผนพัฒนาสู่การเป็น Excellence 
และแผน One Teacher : One Text : One Research  โดย Excellence Center ได่ก่าหนดเป็นแผน
ธุรกิจต้นน้่า กลางน้่า ปลายน้่า ซึ่งคณะได้เสนอความเ ป็น Excellence ด้านเกษตรท่องเที่ยว  และทาง
มหาวิทยาลัยได้แจ้งคณะจัดท่าแผนอัตราก่าลัง อัตราเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 
และจ่านวนอาจารย์เมื่อเทียบกับสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเพ่ือจัดสรรอัตราให้ 

4.แนวทางพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ของคณะ 

เพ่ือพัฒนาในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งจะด่าเนินการพัฒนาในเรื่องของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โดยได้เริ่ม
ส่ารวจห้องปฏิบัติการ พร้อมรายละเอียดครุภัณฑ์และการใช้งาน  
มติที่ประชุม  : รับทราบ  ความปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้ดูสวยงาม พร้อมน่าเสนอผลิตภัณฑ์คณะ
จ่าหน่ายเป็นของที่ระลึก เพื่อรองรับการเป็นศูนย์เกษตรเชิงท่องเที่ยว และท่าร่วมกับวิทยาลัยการแพทย์
แผนไทย 

5.ติดตามรายงาน
ตัวชี้วัดรอบ 12 
เดือน 

ซึ่งตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี โดยประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทศาสตร์ 10 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ่าปี 2556 มี 4 ประเด็นยุทศาสตร์ 4 เปูาประสงค์ 5 ผลผลิต 26 ตัวชี้วัด จาก
รายงานการติดตามตัวชี้วัดตามแผนในรอบ 9 เดือน จะมีตัวชี้วัดหลายตัวที่ยังไม่บรรลุตามแผน และบางตัว
ต้องรอผลการด่าเนินงาน ณ สิ้นกันยายน 2556   
มติที่ประชุม  : รับทราบ  มอบรองคณบดีฝุายบริหารฯ ติดตามตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุตามเปูาหมาย และ 
รายงานผลด่าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารอย่างต่อเนื่อง 

6.ติดตามการ
บริหารงาน
งบประมาณปี 
2556 

ได้รับอนุมัติโครงการกิจกรรมทั้งหมด 26 โครงการ ด่าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจ่านวน 25 โครงการ ยัง
ไม่ได้ด่าเนินโครงการ  1 โครงการ คือโครงการพัฒนาบุคลิกภาพผู้น่านักศึกษา และสโมสรนักศึกษา 
มติที่ประชุม : รับทราบ มอบให้รองคณบดีฝุายบริหารฯ ติดตามการด่าเนินโครงการ และรายงานโครงการ
จากผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมรายงานให้คณบดีทราบ และยังมีโครงการที่ได้รับอนุมัติระหว่างปีบาง
รายการ ยังไม่ปรากฏในรายงาน ขอให้เพ่ิมโครงการที่ได้รับอนุมัติเข้าในรายงานให้ครบทุกโครงการ 
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7. กลยุทธ์ทาง
การเงิน ปี2557 

ด้านแนวทางการใช้จ่ายให้ด่าเนินการเบิกจ่ายเงินงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสสอง (สิ้น
เดือนมีนาคม) โดยการด่าเนินโครงการให้ตั้งการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในไตรมาสสาม (สิ้นเดือนมิถุนายน) 
หากโครงการใดต้องด่าเนินโครงการหลังจากสิ้นไตรมาสสาม ให้ด่าเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใน 31 
กรกฎาคม 

8.แนวทางในการ
บริหารงบประมาณ
ปี 2557   

-เตรียมแผนการใช้จ่ายเงิน ให้สาขาวิชาแจ้งอาจารย์ผู้สอนด่าเนินการขออนุมัติซื้อวัสดุผ่านฝุายวิชาการ 
และมอบให้ฝุายบริหาร ด่าเนินการจัดซื้อวัสดุ และเบิกจ่ายในไตรมาสแรก ร้อยละ 20 ของงบที่ได้รับ 
-ในปีงบประมาณ 2557 มอบผู้รับผิดชอบโครงการด่าเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 
เพ่ือลดข้อผิดพลาดหากมีปัญหาอุปสรรคใด ให้รายงานคณะทราบ  
- มอบฝุายบริหาร ด่าเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก่าหนด โดยฝุายบริหาร
จะด่าเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ในปี 2557 ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสสอง จึงแจ้งขอให้เขียน
รายละเอียดครุภัณฑ์ให้เสร็จภายในเดือนตุลาคม 2556  
-ในปีงบประมาณ 2557 ได้ปรับค่าใช้จ่ายตามสัญญาอาทิ จ้างเหมาท่าความสะอาด จ้างเหมาคนงานเกษตร 
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารได้ขออนุมัติปรับเงินงบประมาณเพ่ิมข้ึน ส่วนค่าน้่ามันเชื้อเพลิงขอได้เสนอปรับลดลง 

9.การบริหารความ
เสี่ยง 

-คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2556 น่ารายงานความเสี่ยงที่ด่าเนินการแล้วและยังไม่
ด่าเนินงานต่อมหาวิทยาลัย   
-การบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2557 ขอให้ด่าเนินการตั้งคณะกรรมการค้นหาความเสี่ยง โดยให้
ฝุายต่างๆที่เก่ียวข้องกับพันธกิจของคณะ เสนอความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการ
บริหารงานของคณะตามพันธกิจ น่าเสนอผ่านคณบดี โดยฝุายวิชาการและวิจัยรับผิดชอบด้านการเรียนการ
สอน ด้านการวิจัย และด้านการบริการวิชาการ  ฝุายพัฒนานักศึกษารับผิดชอบด้านท่านุบ่ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และฝุายบริหารรับผิดขอบด้านการบริหารจัดการ งบประมาณ บุคลากร กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และเหตุการณ์ภายนอกที่อาจเกิดข้ึน เพ่ือน่ามาวิเคราะห์ก่าหนดระดับความเสี่ยง 
มติที่ประชุม  : รับทราบ  มอบฝุายบริหารและวางแผน ตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อท่าการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการประจ่าคณะให้ทราบ 

10. รายงานผล
ผู้ส่าเร็จการศึกษา 
ประจ่าปีการศึกษา 
2555   

-รับพระราชทานปริญญาบัตรในเดือนพฤศจิกายน  โดยได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทองและเหรียญ
เงิน อย่างละ 1 คน ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ส่วนเกียรตินิยมอันดับ 1 มี 3 คน 
เกียรตินิยมอันดับ 2 มี 3 คน  
-โดยมีนักศึกษาส่าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาตรี 365 คน และปริญญาโท 6 คน และมี
นักศึกษาที่ส่าเร็จการศึกษาในภาคเรียน 1/2556 ซึ่งเป็นนักศึกษาตกค้างจ่านวน 22 คน 
มติที่ประชุม  : รับทราบ  ครั้งต่อไปขอให้รายงานผลนักศึกษาส่าเร็จการศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์และ
เปูาหมายหรือไม่ และมีนักศึกษาพ้นสภาพ หรือไม่จบการศึกษาตามก่าหนด เป็นจ่านวนเท่าใด 

11.รายงานผลการ
ด่าเนินโครงการ
บริการวิชาการ 
ประจ่าปี
งบประมาณ 2556   

มี 2 โครงการใหญ่  
-โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือพัฒนาอาชีพในชุมชน จ .ปทุมธานี งบประมาณ 231,600 บาท 
ประกอบด้วย 5 หลักสูตรย่อย ผู้เข้าร่วมโครงการ 380 คน ผลการประเมินร้อยละ 85  
- โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนฯ เป็นชุมชนเก่าและน่าไปต่อยอด ประกอบด้วย 3 
หลักสูตรย่อย ผู้เข้าร่วมโครงการ 120 คน ผลการประเมินร้อยละ 85 โดยการประเมินเมื่อสิ้นสุดการอบรม
แต่ละหลักสูตร และประเมินอีกครั้งหลัง 3 เดือน และ6 เดือน ประมาณเดือนตุลาคม เพื่อถอดบทเรียน 
มติที่ประชุม : รับทราบ ขอให้อาจารย์ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในงานบริการวิชาการ และให้ความส่าคัญใน
ความร่วมมือกับทางจังหวัดปทุมธานี 
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12. ผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม 
(สมศ) 

-ภาพรวมของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ที่ได้รับผลการประเมินในระดับพอใช้ คือเรื่องของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ และระดับต้องปรับปรุง เรื่องของการพัฒนาคณาจารย์ ซึ่งผลการ
ประเมิน เท่ากับ 4.55 ระดับดีมาก  
-ผลการประเมินของคณะ อยู่ในล่าดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัย ผลประเมิน 11 ตัวบ่งชี้ได้ 4.52 ระดับดีมาก 
และ 18 ตัวบ่งชี้ได้ 4.52 ระดับดีมาก ซึ่งตัวบ่งชี้ที่ได้รับผลการประเมินในระดับต้องปรับปรุง คือเรื่องของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ และระดับพอใช้ เรื่องของการพัฒนาคณาจารย์  
มติที่ประชุม : รับทราบ ต้องเร่งพัฒนาอาจารย์ให้ได้ผลงานทางวิชาการเพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับการตรวจใน
รอบหน้า 

13.เตรียมจัดการ
ประชุม ICERD 5th 

ประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชนบท วันที่ 17-19 มกราคม 2557 เชิญชวน
อาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ ขณะนี้มีผู้เสนอเรื่อง 90 เรื่อง ได้ยกเว้นค่าลงทะเบียนให้กับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยส่าหรับน่าเสนอผลงาน ในช่วงเย็นวันที่ 18 มกราคม 2557 เป็นงานเลี้ยงต้อนรับ
ผู้ร่วมการประชุม และถือเป็นโอกาสสวัสดีปีใหม่ จึงขอเชิญคณะกรรมการทุกท่าน เข้าร่วมงาน  

14.ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

คณะเข้าเป็นเจ้าภาพร่วมกับ 6 มหาวิทยาลัย จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ทางด้านวิทยาศาสตร์ : 
ASCC  จัดการประชุมที่โรงแรมมิราเคิล  ประมาณเดือนมีนาคม จึงขอเชิญชวนอาจารย์ส่งผลงานเข้าร่วม 

15.งานพิธี
พระราชทาน
ปริญญาบัตร  

ครั้งที่ 27 ประจ่าปีการศึกษา 2555 หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 
2556 ก่าหนดการฝึกซ้อมย่อยบัณฑิตคณะ วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556 ณ อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี 
วันรับพระราชทานปริญญาบัตร  วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ช่วงเช้า จ่านวนบัณฑิต 371 คน  

16.แข่งขันกีฬา
พระพิรุณเกมส์ 

กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาพระพิรุณเกมส์  ประจ่าปี 2556 วันที่ 11 – 16 พฤศจิกายน 2556  จัดเร็วขึ้น
กว่าปีที่ผ่านมา เพ่ือไม่ให้กระทบกับการเรียนการสอน และเพ่ือคัดเลือกนักกีฬาไปแข่งกีฬาบัวน้่าเงินเกมส์
ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

17.ทบทวน
แผนปฏิบัติราชการ
ปี 2557 

วิเคราะห์ SWOT ฝุายบริหารและวางแผนขออนุมัติทบทวนแผนปฏิบัติราชการของคณะ เพื่อร่วมกัน
พิจารณาว่าจะคงเดิมเพ่ือร่วมกันพิจารณาว่าจะคงเดิมเพ่ือร่วมกันพิจารณาว่าจะคงเดิม หรือจะมีการ
เปลี่ยนแปลงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยจะด่าเนินการวิเคราะห์ SWOT ให้บุคลากร และ
นักศึกษาร่วมกันพิจารณา ภายในเดือนตุลาคม 2556 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และขอให้คณะกรรมการพิจารณาโครงการของคณะที่มีอยู่ ว่าเห็นควรจะเพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลงในหัวข้อโครงการใด เพื่อให้สนองตอบนโยบายมหาวิทยาลัยมากที่สุด 

18.กรอบความคิด 
การพัฒนา
หลักสูตร 

การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา น่ากลับเข้ามาพิจารณาใหม่อีกครั้ง จ่านวน 2 หลักสูตร  
-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารสัตว์  
ซึ่งในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช น่ามาปรับแก้ในส่วนของรายวิชา จุดเน้น จุดเด่นของวิชาเรียนเพ่ือให้
สอดคล้องกับเปูาประสงค์วิชาเรียน  และเรื่องของบุคลากรอาจารย์ประจ่าหลักสูตร ที่บางท่านติดค้างอยู่ใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
-ส่วนหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม ในส่วนของวัตถุประสงค์ไม่มีปัญหา แต่
จะมีปัญหาเรื่องอาจารย์ประจ่าหลักสูตรเช่นกัน 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ การก่าหนดอาจารย์ประจ่าหลักสูตร ขอให้พิจารณาถึงคุณวุฒิเป็นส่าคัญ 
 
 
 



4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.ข้อเสนอแนะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งอาจารย์และนักศึกษา อาทิ เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท
ในประเทศเพ่ือนบ้าน คุณภาพหนังสือในห้องสมุด Textbook Journal  เพ่ิมจ่านวนนักศึกษาโครงการ
แลกเปลี่ยน จ้าง อาจารย์ชาวต่างชาติ ทักษะด้านภาษา น่านักศึกษาดูงานนิทรรศการที่ทันสมัย  และส่ง
อาจารย์ฝึกงานในต่างประเทศช่วงปิดภาคเรียน 
มติที่ประชุม : รับทราบ  คณะสนับสนุนให้อาจารย์น่าเสนอผลงานต่างประเทศ 
- เรื่องการบริการวิชาการ ขอให้เปิดขว้างเพื่อให้ได้องค์ความรู้ และน่ามาบูรณาการต่อการเรียนการสอน 
งานวิจัย และสนองตอบต่อชุมชนต่อได้ 
มติที่ประชุม : รับทราบ  มอบรองคณบดีฝุายวิชาการ จัดนักศึกษาเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ และ
ก่ากับติดตามในการน่ามาบูรณาการให้เกิดประโยชน์ 

20.ขอเชิญร่วมงาน แสดงมทิุตาจิตผู้เกษียณอายุราชการของคณะปีนี้จ่านวน 5 ท่าน คณะจัดงานวันที่ 25 กันยายน 2557   
ณ อาคารโภชนาคาร 

21.ขอขอบคุณ ตลอดระยะเวลา 2 ปี คณะกรรมการประจ่าคณะ ให้ข้อเสนอแนะ ชี้แนะ ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา 
และคณะพร้อมที่จะน่าไปพัฒนา 
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สรุปรายงานการประชุม  
 คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

ครั้งที่  2/2556 
วันอังคารที่  20 สิงหาคม  2556   

ณ  ห้องประชุมชั้น 2  อาคารส านักงานคณบดี  

เร่ือง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน / ข้อเสนอแนะ 

1.แผนปฏิบัติการ
ร่วม 9 ราชมงคล 

นโยบายของมหาวิทยาลัย ตามมติที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล  9 ราชมงคล สร้างความ แตกต่างจากกลุ่มมหาวิทยาลัยเดิม ต้องน่าความรู้สู่การปฏิบัติ  เป็น
แผนปฏิบัติการ บัณฑิตนักปฏิบัติราชมงคล ใน 3 ด้านส่าคัญ คือ จัดระบบการจัดกาเรียนการสอน การ
พัฒนาอาจารย์ และการบริหารองค์กร จากนั้นมาก่าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ 5 ส่วน
ส่าคัญคือ นโยบายและการบริหารจัดการ หลักสูตรและสมรรถนะ ผู้สอนแห่งราชมงคล นักศึกษา และการ
วิจัย บริการวิชาการและ USR  คณะต้อง มีกระบวนการเพ่ือตรียม แผนพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติตาม             
อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เริ่มตั้งแต่ INPUT (ระบบการเรียนการสอน อาจารย์ และ
นักศึกษา)  PROCESS (การบูรณาการ เครือข่ายความร่วมมือด้านต่างๆ และการจัดการความรู้การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้) และOUTPUT (ตามกรอบมาตรฐานต่างๆ) 
 

2.แจ้งให้ทราบ 1. การพัฒนาอาจารย์  เน้นให้อาจารย์ได้มีการพัฒนาอย่างน้อยปีละครั้ง และให้ความส่าคัญกับผู้บริหาร
เพ่ือให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายเพิ่มความคุ้มค่า จึงได้ส่งให้ผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรมอย่างต่อเนื่อง 
2. Cluster อาหาร นโยบายของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นความชัดเจน ผลักดันตั้งแต่ต้นน้่า กลางน้่า ปลายน้่า   
ด่าเนินการร่วมกัน 4 คณะ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีคหกรมศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจะเพ่ิมวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 
3. Masterplan ของคณะ ได้มอบให้สาขาเสนอเข้ามา เพ่ือสร้างความชัดเจนในการด่าเนินงาน  และจะ
น่ามาก่าหนดเป็นแผนพัฒนาคณะต่อไป 
4. มาตรฐานงานขั้นต่่า คณะจะเริ่มใช้จริงควบคู่ไปกับการประเมินผลงานรอบท่ี 2 ช่วงเดือนกันยายนนี้ 
5. อธิการบดีท่านเดิมครบวาระ ได้แต่งตั้ง รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ด่ารงต่าแหน่งแทน 
6. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ธัญบุรี เป็นเจ้าภาพต้อนรับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยและด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิตระดับชุมชน ในการส่งเสริมและ
พัฒนาสินค้า OTOP ของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะได้ร่วมแสดงผลงานวิจัย และผลิตภัณฑ์งานฟาร์ม  ผลงาน
ด้านอาหารของคณะได้รับการชื่นชม และจะมีงบประมาณเข้ามาสนับสนุน  
 

3.การประชุม
วิชาการนานาชาติ 
ICERD 5th  

- คณะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชนบท จัดขึ้นวันที่ 
18-19 มกราคม 2557  ขอ เชิญคณะกรรมการประจ่าคณะร่วมเป็นกรรมการด่าเนินงาน เพื่อ ร่วมสร้าง
ชื่อเสียงให้กับคณะ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
- เชิญชวนตีพิมพ์ผลงานวิจัย ได้ปรับเลื่อนระยะเวลา ส่งผลงานวิจัยไปถึง 15 กันยายน 2556 และขณะนี้มี
จ่านวนผลงานวิจัยประมาณ 80-90 เรื่องท่ีน่าส่งเข้ามา แต่ยังไม่มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ส่งเข้า
มา จึงขอเชิญชวนนักวิจัยของคณะให้น่าส่งผลงานวิจัย หรือผลงานโปสเตอร์เข้ามาจะไม่เสียค่าใช้จ่าย 
มติที่ประชุม : รับทราบ  ขอให้ก่าหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจน เพ่ือตอบค่าถามต่อผู้สนใจ และช่วงบ่ายจะมี
การประชุมคณะกรรมการเตรียมงาน ICERD เพ่ือร่วมตั้งคณะกรรมการด่าเนินงานด้านต่างๆ 
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4.รายงานตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ่าปี
งบประมาณ 2556  
รอบ 9 เดือน   
(1 ต.ค. 55 - 30 
มิ.ย. 56) 

- แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ตามประเด็น 5 ยุทธศาสตร์ 13 ตัวชี้วัด  คณะด่าเนินการ 11 ตัวชี้วัด (ตัดตัวที่
6และ9) ผลการติดตามอยู่ระหว่างด่าเนินการ 5 ตัวชี้วัด เร่งติดตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 3 
ร้อยละเฉลี่ยของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์
ประจ่า/นักวิจัยประจ่า ตามแผนตั้งไว้ 16 แต่มีผลการด่าเนินงานเพียงแค่ร้อยละ 3.39  และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับคุณภาพของการ
ก่ากับดูแลของคณะกรรมการประจ่าคณะ ซึ่งตามแผนตั้งไว้ 4  
- แผนปฏิบัติราชการประจ่าปี ตามประเด็น  4 ยุทธศาสตร์ 5 เปูาประสงค์ 26 ตัวชี้วัด ผลการติดตามอยู่
ระหว่างด่าเนินการ จ่านวน 11 ตัวชี้วัด เร่งติดตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
ตัวชี้วัดที่ 11,15 โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก่าหนด ตามแผนก่าหนดไว้ร้อยละ 50 แต่ยัง
ไม่มีผลการด่าเนินงานตามตัวชี้วัด คาดได้ว่านักวิจัยส่วนมากมีการขยายระยะเวลาในการท่างานวิจัยออกไป
อีกหนึ่งปี จึงท่าให้ระยะเวลาในการวิจัยไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก่าหนด 
มอบรองคณบดีฝุายบริหารฯ ติดตามผลเร่งรัดและรายงานผลการด่าเนินการโดยด่วน  
มอบรองคณบดีฝุายวิชาการฯ ติดตามตัวชี้วัดงานวิจัยว่ามีปัญหาและอุปสรรคด้านใด และรายงานให้ทราบ 

5.รายงานการใช้
จ่ายงบประมาณ            
ปี 2556                       
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 
สิงหาคม 2556) 

- งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรและการเบิกจ่าย ภาพรวมเบิกจ่ายไปแล้วประมาณร้อยละ 90 คงเหลือ
เฉพาะค่าใช้จ่ายผูกพันตามสัญญา  
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ได้รับงบประมาณจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
เป็นงบด่าเนินงานหมวดค่าใช้สอย และงบรายจ่ายอื่น  ซึ่งข้อมูลสรุปเงินส่วนที่เหลือเป็นงบรายจ่ายอื่นที่ได้
จัดสรรให้สาขาวิชา น่าไปด่าเนินโครงการพัฒนาในสาขาวิชา หากเหลือต้องน่าส่งคืนมหาวิทยาลัย ไม่
สามารถน่ามาใช้ส่วนอื่นได้   
- จากงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดสรรให้สาขาวิชา น่าไปเป็นแนวทางพัฒนาในการ
จัดสรรงบประมาณปี 2557  ขอให้ผู้เกี่ยวข้องช่วยพิจารณา เพ่ือไม่ให้เสียโอกาสในการน่าไปพัฒนาใน
ภาพรวม โดยสาขาวิชาควรจะมีโครงการต่อเนื่องรองรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
มติที่ประชุม : รับทราบ    งบเงินรายได้ระดับปริญญาโทในหมวดงบด่าเนินงาน ไม่มีการเบิกจ่าย  
มอบรองคณบดีฝุายบริหารฯ สร้างความเข้าใจและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบการจัดสรรงบประมาณ  
และในการจัดท่าข้อมูลรายงานทางการเงินทุกครั้ง ให้เป็นไปตามที่ใช้จ่ายจริง ณ วันที่จัดท่ารายงาน 
เนื่องจากบางโครงการด่าเนินการเสร็จสิ้นแล้วแต่ยังไม่มีรายงานการเบิกจ่าย ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจ
ตรงกัน อาจแสดงเป็นหมายเหตุประกอบ เพื่อใช้เกิดความถูกต้องชัดเจน ประกอบการพิจารณา ยังช่วยลด
ข้อค่าถาม  และขอมอบให้หัวหน้าส่านักงานคณบดี ตรวจดูข้อมูลตารางรายละเอียดก่อนเข้าที่ประชุม 
มอบรองคณบดีฝุายวิชาการ  ติดตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือพัฒนาอาชีพในชุมชน ให้
เป็นไปตามความต้องการของชุมชน เมื่อถ่ายทอดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลประเมินการด่าเนินการ น่ามา
เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและต่อยอดงานวิจัย 

6.การบริหารความ
เสี่ยง 

คณะก่าหนดแผนบริหารความเสี่ยงไว้ 4 ด้าน ด้านการวิจัย  ด้านการบริการวิชาการ ด้านท่านุบ่ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ โดยในปีงบประมาณ 2556 จะน่าไปล่าดับความเสี่ยงพร้อมกับ
พิจารณาแผนความเสี่ยง ให้ครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ 

7.โครงการรองรับ 
AEC 

- ด่าเนินการจัดท่าปูายเป็น 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษอังกฤษ) เช่น ปูายคณะ ปูายประจ่าสาขาวิชา 
งานฟาร์ม ชื่อต้นไม้ ปูายชื่อห้อง ปูายหน้าห้องเรียน  
- โครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย โครงการอบรมผู้บริหารรองรับ AEC และ
โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ แลกเปลี่ยนนักศึกษา 
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8.ผลการด่าเนินการ
หลักสูตร ประจ่าปี
การศึกษา 2555  
มคอ.7 ทุกหลักสูตร 

- จ่านวนนักศึกษาใกล้เคียงกับจ่านวนที่เปิดรับ ลดลงประมาณร้อยละ 3-5 แต่ในปีการศึกษานี้ มีการปรับ
เพ่ิมค่าลงทะเบียนสูงขึ้น ท่าให้จ่านวนนักศึกษาลดลง  
- ด้านผลการเรียนพบปัญหาในรายวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาพ้ืนฐานกลุ่มคณิตศาสตร์ ติด F                            
ร้อยละ 5-10  นักศึกษามีผลคะแนนค่อนข้างต่่า นักศึกษาได้ผลการเรียน A สาขาละไม่เกิน 3 คน  
- เมื่อเข้าชั้นปีที่ 2 นักศึกษาสามารถปรับผลการเรียนได้เพ่ิมสูงขึ้นในวิชาชีพ  

9.ผลการด่าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
ส่าหรับนักศึกษา  

- - โครงการในปีการศึกษา 2555  มี 23 กิจกรรมการโครงการ ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา
และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 3 D ทั้ง 18 ด้าน  

- มอบรองคณบดีฝุายพัฒนานักศึกษา   ทบทวนในการวิเคราะห์ก่าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทั้ง 18 ด้าน ซึ่งจากรายงานปี 2555 ยังขาดในด้านคนดี/คนเก่ง 
ความรู้ทางวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ทักษะด้านภาษา ชีวิตพอเพียง และเสียสละ  หากพิจารณาแล้วจะแฝงอยู่
ในแต่ละโครงการ 

- - โครงการในปีการศึกษา 2556 นี้ ได้ก่าหนดไว้ทั้งหมด 23 กิจกรรมการโครงการ  โดยได้ด่าเนินการจัดไป
แล้ว 13 กิจกรรมการโครงการ 
มติที่ประชุม : รับทราบ  เห็นควรมีการตั้งงบประมาณส่าหรับรองรับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
ต่างประเทศ   และในการใช้จ่ายด้านงบประมาณของงานพัฒนานักศึกษาที่มีอยู่ มีความเพียงพอ จึงขอให้มี
การบริหารจัดการที่ดี และในการจัดกิจกรรมต่างๆ ขอให้อาจารย์ในสาขาเข้มงวดเรื่องการดื่มสุราของ
นักศึกษาเพราะอาจก่อให้เกิดการทะเลอะวิวาทตามมาได้  

10.งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

เพ่ือการพัฒนาให้ครบทุกมิติ ต้องมีการประเมินทั้งภายใน ภายนอก จากมหาวิทยาลัย สกอ  กพร  และ
สมศ  ซึ่งจากข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คือ  ต้องด่าเนินการให้ครบหลัก PDCA  ปัญหาส่าคัญของคณะ
คือบุคลากร จึงได้ก่าหนดบุคลากรสายสนับสนุน เป็นผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ 
- ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ) จากผลการด่าเนินงานตั้งแต่ปี 2553-2555 คะแนนเฉลี่ย 
4.50 อยู่ในระดับดี  ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับดีมาก มีส่วนที่ต้องปรับปรุง คือด้านงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๕ ต้องได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง และด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบันเรื่อง
ของการพัฒนาคณาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ ๗ .๑๔ คณะมีอาจารย์คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 5 ท่าน และ 1 ท่านมี
ต่าแหน่งทางวิชาการ ผศ. แล้ว ส่วนที่เหลือต้องผลักดันให้ไปศึกษาต่อเนื่องจากอายุไม่มากนัก  และมี
อาจารย์ยังได้ต่าแหน่งทางวิชาการ ผศ. และผู้ที่มีต่าแหน่งทางวิชาการ ผศ. ต้องปรับเพิ่มให้เป็น รศ. ผล
คะแนนถึงจะเพ่ิมเป็น 3.51  มติที่ประชุม : รับทราบ   ตัวบ่งชี้ที่ ๔ .๕ และ ๗ .๑๔  ต้องลงทุนสูงและใช้
ระยะเวลานาน  สิ่งที่สามารถจะด่าเนินการได้ในตอนนี้ คือ เน้นส่งผลงานวิจัยตีพิมพ์กับต่างประเทศ หรือ
ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ผลคะแนนจะได้ปรับเพิ่มสูงขึ้น 
- ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของสกอ. ประจ่าปีการศึกษา 2555 ตรวจในเดือน สิงหาคม ภาพรวม
ผลคะแนนอยู่ในระดับดีมาก คะแนนจะน้อยที่ตัวบ่งชี้ 2.3 อาจารย์ประจ่าที่ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ   
- นโยบายด้านระบบและกลไกในการประกันคุณภาพของคณะ ในปีงบประมาณ 2556 เน้นเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ประชาคมทุกระดับ ภายในคณะอย่างต่อเนื่อง 
สนับสนุนการพัฒนาดัชนีและเกณฑ์การตัดสินใจส่าหรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับแนวทางของมหาวิทยาลัย ทั้งหน่วยงานด้านการสอนและหน่วยงานสนับสนุน ที่อยู่ภายใน
คณะ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสภาพทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมมีระบบบริหารความ
เสี่ยงต่างๆ ภายในคณะ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาคมในคณะในการด่าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา และการน่าผลการประเมินมา
พัฒนา ปรับปรุง 
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11.งานวิจัย ประจ่าปีงบประมาณ 2557 ซึ่งผูกพันมาจากป2ี555 เป็นต้นมา  
- ปีงบประมาณ 2555 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 4 โครงการ งบเงินรายได้  
11 โครงการ และส่าหรับนักวิจัยหน้าใหม่ 3 โครงการ รวมเป็นเงิน 2,295,300 บาท ผลการด่าเนิน
โครงการทั้งหมด 18 โครงการ ส่งเล่มฉบับสมบูรณ์แล้ว 6 โครงการ คาดว่าเสร็จครบ กันยายน 2556  
- ปีงบประมาณ 2556 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 6 โครงการ งบเงินรายได้  
19 โครงการ และโครงการแบบมุ่งเปูา เน้นความส่าคัญด้านเกษตรอินทรีย์ 4 โครงการ รวมเป็นเงิน 
4,612,870 บาท ผลการด่าเนินโครงการทั้งหมด 29 โครงการ ส่งเล่มฉบับสมบูรณ์แล้ว 2 โครงการ ที่เหลือ
ขยายระยะเวลาด่าเนินการต่อ คาดว่าเสร็จครบ กันยายน 2557    
- ปีงบประมาณ 2557 เสนอของบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 12 โครงการ 4,011,670 
บาท งบเงินรายได้ 28 โครงการ 1,546,350 บาท แต่คาดว่าจะได้เงินสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
เพียงแค่ 844,900 บาท และเงินรายได้ตามที่เสนอขอ รวมเป็นเงิน 2,391,250 บาท ส่งผลให้เงินงานวิจัย
ลดลง ซึ่งจะต้องแร่งด่าเนินการสนับสนุนให้นักวิจัยขอเงินสนับสนุนจากภายนอกเพ่ิมเติม 
- แนวโน้มของงบประมาณเงินงานวิจัยจากปี 2555 เพิ่มข้ึนจนมา 2557 ลดลง ซึ่งปกติทั่วไปแนวโน้มต้อง
สูงขึ้นเรื่อยๆ  จากสาเหตุหนึ่งมาจากการเขียนค่าเสนอขอและแรงจูงใจ   
- จึงขอให้คณะยกประเด็น นี้ขึ้นมาให้คณะอนุกรรมการด่าเนินการจัดการความรู้ ได้ศึกษา หาสาเหตุที่
แท้จริงเพ่ือประโยชน์ของคณะต่อไป   
- หลายหน่วยงานในประเทศไทย มีงบประมาณ สนับสนุนเป็นจ่านวนมาก เพียง แต่ขาด การน่าเสนอ
โครงการวิจัยที่มีคุณภาพ  

12.ผลการประเมิน
ตนเองและการ
ประเมินผลการ
บริหารงานของ
คณะ ของ
คณะกรรมการ
ประจ่าคณะ
ประจ่าปีการศึกษา 
2555 

ในการท่าหน้าที่ของคณะกรรมการประจ่าคณะตามท่ีก่าหนดไว้ในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย ดังนี้  
- ผลการประเมินโดยรวมทุกด้าน มีค่าเฉลี่ย 3.94 คิดเป็นร้อยละ 78.80 อยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทอ่านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ่าคณะ : พิจารณาภาพรวมผลการปฏิบัติงานที่
ผ่านมา มีค่าเฉลี่ย 3.89 คิดเป็นร้อยละ 77.89 อยู่ในระดับมาก  และด้านการประชุมคณะกรรมการประจ่า
คณะ : พิจารณาภาพรวมการจัดประชุมคณะกรรมการประจ่าคณะที่ผ่านมาว่ามีความเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพเพียงใด  ค่าเฉลี่ย 3.99 คิดเป็นร้อยละ 79.81 อยู่ในระดับมาก  

ซึ่งจากผลการประเมินและข้อเสนอแนะการประเมินดังกล่าว คณะผู้บริหารจะน่าข้อเสนอแนะต่างๆ ไป
ปรับปรุงการบริหารงานของคณะ อย่างเป็นรูปธรรม  และจะด่าเนินการก่าหนดเป็นนโยบาย  แนวปฏิบัติ 
เพ่ือแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ด่าเนินการ ดังนี้  
1) คณะมีนโยบายให้อาจารย์ท่างานวิจัย  แบบ On-Farm ฟาร์มเกษตรกร ลักษณะร่วมกับสถาน
ประกอบการเอกชน และมอบให้ขาวิชาเป็นผู้ผลักดันสู่การปฏิบัติ ที่ชัดเจน 
2) เครื่องมือในการติดตาม หรือก่ากับการด่าเนินงานของคณะถือเป็นสิ่งส่าคัญ ซึ่งได้มอบให้หัวหน้า
ส่านักงาน หาวิธีการติดตามงาน เพื่อให้แผนการด่าเนินงานต่างของคณะบรรลุตามเปูาหมาย 
3) การประชุมทุกครั้งอยู่ในกรอบของบทบาทหน้าที่คณะกรรมการประจ่าคณะ แต่ยังไม่มีวาระย่อยเฉพาะ
กาล  หากคณะกรรมการจะเสนอหัวข้อเพ่ือการพิจารณาก็สามารถเสนอได้ ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งได้
แจกหัวข้อของบทบาทอ่านาจหน้าที่คณะกรรมการประจ่าคณะ ให้ได้ส่ารวจการปฏิบัติน้าที่ 
4) ด้านเอกสารการประชุม ได้ก่าหนดให้มีการน่าเสนอและเสนอข้อมูลก่อนล่วงหน้า ซึ่งอาจมีวาระเพ่ิมเติม  
 คณะกรรมการประจ่าคณะ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินตนเอง โดยในปีการศึกษา 25 56  
เห็นชอบให้ใช้ตามแบบประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการประจ่าคณะต่อไป    มติที่ประชุม : เห็นชอบ  
มอบผู้เกี่ยวข้องน่าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุง ให้เกิดผลอย่างชัดเจน 
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13.หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท 

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร จ่านวน 3 หลักสูตร ได้น่าเสนอกรอบความคิดต่อคณะกรรมการหลักสูตร  
- ผ่าน 1 หลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้เสนอกรอบความคิดเปลี่ยนชื่อเป็นหลักสูตร
เทคโนโลยีการอาหาร และเตรียมเข้าสู่กระบวนการยกร่างต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการและวิจัยต่อไป  
- หลักสูตรที่ยังไม่ผ่าน หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช ได้เสนอเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิ
ทัศน์ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอปรับแก้ 3 ประเด็นหลักคือ มีสองชื่อร่วมกัน วัตถุประสงค์ที่ไม่ชัดเจน และ
คุณวุฒิอาจารย์  จึงได้เสนอเข้ามาใหม่เป็นหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช ปรับวัตถุประสงค์เป็น 3 
ประเด็นหลัก คือ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยี  เพ่ือผลิต
มหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิจัยพัฒนาและบูรณาการเทคโนโลยีการผลิตพืชและการจัดการ
สภาพแวดล้อมทางการเกษตร  และเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีจิตส่านึกต่อวิชาชีพทางด้านการผลิต สิ่งแวดล้อม
และวิชาชีพอ่ืนๆ  ซึ่งจะน่าเสนอในเดือนถัดไป   
- หลักสูตรที่ยังไม่ผ่าน หลักสูตรเทคโนโลยีอาหารสัตว์และผลิตสัตว์ ไม่ผ่านในเรื่องของชื่อ ได้ปรับใหม่เป็น
หลักสูตรเทคโนโลยีอาหารสัตว์  ตามบริบทการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10 จากการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงด้านการผลิต การตลาด และการ
บริโภคสินค้าปศุสัตว์ โดยเน้นถึงสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  ได้ก่าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือผลิต
มหาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ และเพ่ือสามารถประยุกต์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาการผลิตอาหารสัตว์ให้สอดคล้องกับการผลิตสัตว์ในระดับอุตสาหกรรมได้ 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ    ขอให้ค่านึงถึงข้อส่าคัญในการผลิตอาหารสัตว์ เรื่องของวัตถุดิบอาจไม่ทัดเทียม
เท่าท่ัวโลก แต่ยังมีแนวโน้มราคาท่ีเพ่ิมสูงขึ้น  และข้อจ่ากัดเรื่องของวัตถุดิบ เช่น ปลาปุน  ควรเตรียมการ
จัดหาวัตถุดิบทดแทน และเรื่องพัฒนาสูตรอาหารให้มีความเร็ว รสชาติดี มีคุณภาพต่อสัตว์ 

14.ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ดร.ณรงค์  ชูชีพ    

ขอทบทวนข้อเสนอแนะเรื่องต่างๆที่ผ่านมา  เช่น หนังสืออนุสรณ์นักศึกษาที่จบแต่ละปีของคณะ และตรา
รับรองมาตรฐานคุณภาพอาหารผลิตภัณฑ์ของคณะ เช่น GMP  HACCP  GAP  Organic  Organic และ 
Halal เสนอขอให้เริ่มที่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารก่อน   และเห็นควรให้คณะจัดครุภัณฑ์
ที่ทันสมัยให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ เช่น นมอัดเม็ด  Freeze Dry   Vacuum Fryer  Spray Drier และ 
Clipper  เป็นต้น 
มติที่ประชุม : รับทราบ  มอบสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารรับไปด่าเนินการเรื่องการขอ
ตรารับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์  และผศ.อัญชลินทร์  สิงห์ค่า เสนอขอน่าผลิตภัณฑ์ของคณะไป
จ่าหน่ายที่มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างแบรนด์ของคณะ 



10 

 

 

สรุปรายงานการประชุม  
 คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

ครั้งที่  1/2556  
วันพุธที่   20   มีนาคม   2556   

 ณ  ห้องประชุมชั้น 2  อาคารส านักงานคณบดี  

เรื่อง/ประเด็น ผลการด าเนินงาน / ข้อเสนอแนะ 

1.ประธานแจ้งให้
ทราบ 

นโยบายของมหาวิทยาลัย ตามมติที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล  9 ราชมงคล สร้างความแตกต่างจากกลุ่มมหาวิทยาลัยเดิม ต้องน่าความรู้สู่การปฏิบัติ เป็น
แผนปฏิบัติการบัณฑิตนักปฏิบัติราชมงคล ใน 3 ด้านส่าคัญ คือ จัดระบบการจัดกาเรียนการสอน การ
พัฒนาอาจารย์ และการบริหารองค์กร จากนั้นก่าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ 5 ส่วนส่าคัญ
คือ นโยบายและการบริหารจัดการ หลักสูตรและสมรรถนะ ผู้สอนแห่งราชมงคล นักศึกษาและการวิจัย 
บริการวิชาการและUSR ซึ่งคณะต้องมีกระบวนการเพื่อตรียมแผนพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ ตามอัตลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เริ่มตั้งแต่  INPUT (ระบบการเรียนการสอน อาจารย์ และนักศึกษา)  
PROCESS (การบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือด้านต่างๆ และการจัดการความรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ) 
และOUTPUT (ตามกรอบมาตรฐานต่างๆ) 

2.รายงาน
ความก้าวหน้า 

รายงานผลโครงการงบประมาณ 2556  ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556  ได้ด่าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยัง
ไม่ส่งเล่ม  15 โครงการ  มีโครงการที่ด่าเนินการเสร็จแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่าย 2 โครงการ  และยังไม่ได้ด่าเนิน
โครงการ 4 โครงการ   และการด่าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ซึ่งได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณ  22 รายการ 
เงินรายได้ 32 รายการ  ครุภัณฑ์เงินงบประมาณรายจ่าย อยู่ระหว่างลงนามสัญญาทุกรายการ 
มติที่ประชุม :เห็นควรเร่งด่าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที่ 3 

3.ค่าเสนอขอ
งบประมาณ  

วงเงินที่เสนอขอประจ่าปี  งบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายรับเงินรายได้  ปีงบประมาณ 2557  
เพ่ิมจากปี 2556  ประมาณร้อยละ 70  ซึ่งคาดว่าจะได้แจ้งการอนุมัติประมาณเดือน กรกฎาคม  คณะมี
นโยบายให้สาขาวิชาเสนอของบ ของสาขาวิชาแยกออกจากคณะ 

4.รายงานการใช้
จ่ายเงิน ประจ่าปี  

1. รายงานการใช้จ่ายเงินของคณะ เงินงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี2556   ณ เดือนมีนาคม 2556 
เบิกจ่ายงบด่าเนินงาน ไปร้อยละ 23.29 งบลงทุนยังไม่มีการเบิกจ่ายอยู่ระหว่างด่าเนินการ  ส่วนงบเงิน
รายได้ งบด่าเนินงาน เบิกจ่ายไปร้อยละ 12.68 งบลงทุนยังไม่มีการเบิกจ่ายอยู่ระหว่างด่าเนินการ   รายรับ
งานฟาร์ม416,668 บาท รายจ่าย 487,969.73 บาท 
มติที่ประชุม :  ให้เร่งด่าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาศท่ี3 งานฟาร์มหรือฟาร์มที่มีรายได้ เมื่อ
เกิดรายได้ ต้องน่าส่งเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย 
2.  รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง (งบฟ้ืนฟูเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน)  รายซ่อมครุภัณฑ/์จัดซื้อครุภัณฑ์ 22 รายการ  ด่าเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว และ
งานปรับปรุงอาคาร ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อย ร้อยละ20 



11 

 

 

5.แผนปฏิบัติราชการ
และรายงานตัวชี้วัด 

1.แผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ่าปี 2556  ได้ก่าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ กลยุทธ์วีธีการ ได้แสดงเป็นแผนปฏิบัติราชการ ประจ่าปี2556  
ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอควรบรรจุข้อมูลของ อัตลักษณ์ เอกลัษณ์  จุดเน้นและจุดเด่น ในเอกสารต่างๆ เพื่อให้
ทุกคนได้รับทราบ  และการก่าหนดแผลกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  ถ้ามี
ภารกิจส่วนใดที่ดีกว่า หรือท่ีไม่เก่ียวข้องกับคณะก็น่าเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อปรับเพิ่ม ลดยกเลิก 
2.รายงานตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาหน่วยงาน พ.ศ. 2553-2556  และแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของคณะ ในรอบด่าเนินการ12 เดือน ต้องเตรียมวางแผนเพื่อพัฒนา  
มติที่ประชุม : พิจารณาตัวชี้วัดร้อยละของรายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบ Project/Problem Based 
Learning /Research Based หรือ Case Study ต่อรายวิชาทั้งหมด  ผลการด่าเนินงานห่างจากเปูาหมาย
มาก  มอบรองวิชาการฯ แจ้งท่าความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอน โดยต้องพิจารณาเป็นรายวิชา ซึ่งต้องระบุไว้
ใน มคอ.3 

6.การเรียนการสอน  1.การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สองตรง) ปี 2556 มีแผนรับ 450 คน โควตา 155  สองตรง 
215 สอบผ่านสกอ. 80  ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนโควตาไว้แล้ว 96 คน  และจะพิจารณารับจริง จากจ่านวนผู้สอบ
ตรง 684   จากสถิติ 4 ปีที่ผ่านมีแนวโน้มนักศึกษาเพ่ิมข้ึน  
2.ปีการศึกษา 2556 ต้องด่าเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามกรอบ TQF ให้แล้วเสร็จ  
โดยได้ก่าหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรเป็นการบูรณาการในแต่ละสาขาวิชา  
3.ผลการด่าเนินงานการบริหารหลักสูตรในปีการศึกษา 2554  ตาม มคอ.7 และสมอ.07 ทุกสาขาวิชา ซึ่ง
ได้พิจารณาและเสนอแนะในการบริหารหลักสูตรจ่านวน 7 หลักสูตร  โดยภาพรวมในแต่ละหลักสูตรจะมี
ประเด็น ปัญหาในเรื่องของแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร นักศึกษาลงทะเบียนไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก
รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป มีการปรับเปลี่ยน นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานอ่อนท่าให้ไม่สามารถเรียนผ่านใน
หมวดศึกษาท่ัวไปและรายวิชาชีพบางรายวิชาได้ตามโปรแกรมหลักสูตร จึงขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลให้
ค่าปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสถานที่ฝึกทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษาไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร เนื่องจาก
คณะประสบปัญหาอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด่าเนินการซ่อมแซมปรับปรุง คาดว่าจะ
แล้วเสร็จในต้นปีการศึกษา 2556  และในรายวิชาที่มีผลประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา ระดับความ
พึงพอใจน้อยกว่า 3.5 ขอให้อาจารย์ผู้สอนน่าไปพัฒนาปรับปรุงสร้างความเข้าใจให้นักศึกษายิ่งขึ้น 
 

7.งานวิจัย   1. ปีงบประมาณ 2555 โครงการวิจัยจากเงินรายได้ 10 โครงการ และจากเงินงบประมาณ 4 โครงการ ซึ่ง
มีงานวิจัยที่ด่าเนินการเสร็จเรียบร้อย จ่านวน 2 โครงการ ที่เหลือขยายเวลาต่อถึงกันยายน 2556   
2. ปีงบประมาณ  2556  มีโครงการวิจัยจากเงินรายได้ 19 โครงการ  วงเงิน 395,000 บาท  และงานวิจัย
จากเงินงบประมาณ 5 โครงการ วงเงิน 2,507.640 บาท  ทั้งหมดอยู่ระหว่างด่าเนินการ   
3. งบประมาณนี้มีนักวิจัยของคณะได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยภายนอกประมาณ 2 แสนบาท จากมูลนิธิ
โทเร เพ่ือการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย  ซึ่งอยู่ระหว่างการเข้ารับเงิน   
4. จากปัญหาต่างๆของงานวิจัย ที่ส่งผลให้ผลกระทบต่อคะแนนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
นั้น คณะกรรมการด่าเนินงานวิจัยได้น่าไปพิจารณา และได้เสนอเป็นกรอบงานวิจัยของคณะ  ให้เร่งรัด
กระตุ้นให้นักวิจัยส่งผลงานวิจัย ภายในระยะเวลาที่ก่าหนด   

8.งานบริการวิชาการ  1.ปีงบประมาณ 2555 ตามแผนการบริการวิชาการแก่สังคม ทุกโครงการส่าเร็จตามเปูาหมายที่ก่าหนดไว้   
2.ปีงบประมาณ 2556 อยู่ในขั้นตอนของการ  PDCA เพ่ือร่วมหารือและวางแผนจัดท่าหลักสูตร ร่วมกับ
ชุมชน ในวันที่ 3 เมษายน 2556 
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9.งานวิเทศสัมพันธ์ 1.โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจ่าปี 2556 รับนักศึกษาอินโดนีเซีย ภาคเรียนที่ 1-2/2556 จ่านวน 
15 คน แยกเป็น 3 สาขาวิชาๆละ 5 คน และนักศึกษาของคณะ ได้รับทุนจาก State Polytech of 
Jember จ่านวน 6 คน สาขาวิชาละ 2 คน ระยะเวลา 5 เดือน 
2.โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานในสาธารณรัฐประชาชนจีน ตาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี กับ  GTII  เป็นนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 7 คน และมีอาจารย์ผู้
ควบคุม 1คน ระหว่างวันที่ 13-31 พฤษภาคม 2556 ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติสนับสนุนเงินจาก
มหาวิทยาลัย 

10.มาตรฐานงาน 
ขั้นต่่า 

ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้แต่ยังไม่เด่นชัด ท่าให้การด่าเนินงานยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานงานขั้นต่่า  
เพ่ือเป็นมาตรฐานเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณาจารย์ และใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณาจารย์ ขออนุมัติใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา2555 นี้เป็นต้นไป 
มติที่ประชุม  : จัดท่าเป็นประกาศจากคณะกรรมการประจ่าคณะ  เรื่อง  การคิดภาระงานข้ันต่่า ตาม
เกณฑ์ภาระงานข้ันต่่าของคณาจารย์ประจ่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  แจ้งให้คณาจารย์ได้รับ
ทราบและถือปฏิบัติ   ผู้ทรงคุณวุฒิ   เสนอแนะให้จัดเก็บข้อมูลเป็นแบบอิเลคทรอนิคส์  เพื่อความสะดวก
ในการจัดเก็บข้อมูล 

11.งานพัฒนา
นักศึกษา   

1.สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “4th  
University Scholars Leadership Symposium 2013”  คือ นายณฤพล  พลแสงทอง  ชั้นปีที่ 1  สาขา
เทคโนโลยีการอาหารฯ   และส่ารองจ่านวน  1 ราย ได้แก่ นางสาววรรณศิกา  ช่วยพัฒน์  ชั้นปีที่ 3  สาขา
วิศวกรรมแปรรูป 
2. มหาวิทยาลัยฯ จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรด้านวินัยและพัฒนาวินัย   ระหว่างวันที่ 16-
17  พฤษภาคม  2556   
3. โครงการอบรมผู้น่านักศึกษาเพ่ือการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่เพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองใน
มหาวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่  21 – 22  พฤษภาคม  2556   
4. โครงการสืบสานสงกรานต์ไทย   ก่าหนดจัดงานวันที่ 10 เมษายน  2556  ณ  อาคารส่านักงานคณบดี
ชั้น 1 ขอเชิญชวนท่านผู้ทรงคุณวุฒิ และทุกท่านเข้าร่วมงาน 
5.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ่าปีการศึกษา 2556  มหาวิทยาลัย ก่าหนดจัดระหว่างวันที่ 29 – 31 
พฤษภาคม 2556  ยังไม่ได้ก่าหนดว่าคณะอยู่วันใด 

12.จากผลการ 
ประเมินตนเอง และ
การประเมินผลการ
บริหารงานของคณะ 
ของคณะกรรมการ
ประจ่าคณะ ในปี
การศึกษา 2554 

คณะผู้บริหาร ได้น่าข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงการบริหารงานของคณะฯอย่างเป็นรูปธรรม   และได้
ด่าเนินการโดยก่าหนดเป็นนโยบาย แนวปฏิบัติ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ด่าเนินการ ดังนี้  
-ติดตามทวนสอบนักศึกษาท่ีจบการศึกษา ว่าเป็นผู้มีศีลธรรมและได้น่าความรู้ความสามารถท่ีได้รับ ไป
ปฏิบัติงานตรงกับความต้องการของนายจ้างหรือไม่ นั้น คณะได้มีการติดตามนักศึกษาโดยการใช้
แบบสอบถามถาวะการมีงานท่าของนักศึกษาที่ส่าเร็จการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้กรอกในวันซ้อมรับ
ปริญญา และแจกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อให้นายจ้างได้กรอก   ซึ่งผล
ประเมินอยู่ในระดับดี 
-ด้านการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทรัพยากรการเรียนการสอน   คณะอยู่ระหว่างด่าเนินการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น อาคารเรียน โรงเรือนปฏิบัติการต่างๆ โรงอาหาร  ปรับภูมิทัศน์โดยรอบคณะ คาด
ว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคมนี้  และได้มอบให้หัวหน้าสาขาวิชาเขียนแผนพัฒนาห้องปฏิบัติการ  
แผนพัฒนาการใช้พื้นที่  แผนพัฒนาบุคลากร  อนาคตจะพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้การเกษตรเชิง
ท่องเที่ยว 
-ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์  เน้นให้ผู้วิจัย น่าผลงานวิจัยไปถ่ายทอดและน่าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และ
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ส่งเสริมให้ขอสนับสนุนเงินจากงทุนภายนอก 
-ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  Happy workplace  สร้างความสุขความเป็นอิสระ  ให้ทุกมีจิตส่านึกไม่
ใช้ระบบเข้มงวด  ทุกคนมีความรู้  เน้นให้ทุกคนตระหนักไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น สร้างความยุติธรรมรอบ
ด้าน ความสุขอยู่ที่ใจ “ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว” 
-บทบาทของคณะกรรมการประจ่าคณะที่ต้องให้ความส่าคัญ ซึ่งที่ผ่านมาได้ด่าเนินการตามบทบาทหน้าที่ 
ในเรื่องของงานพัฒนาแผนซึ่งได้มีข้อเสนอแนะในการพัฒนานโยบายแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนได้พิจารณาออกประกาศเป็นแนวปฏิบัติในการบริหารงานภายในคณะ  
ในเรื่องการเรียนการสอนได้มีการทบทวนผลการด่าเนินหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์   ควบคุม
ด่าเนินงานตามกรอบ TQF เรื่องของวัดผล ประเมินผล    ด้านส่งเสริมงานวิจัย  งานบริการวิชาการ ได้
สนับสนุนให้เสนอขอเงินจากแหล่งเงินทุนภายนอก ส่วนงานด้านท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม เน้นเรื่องจิต
สาธารณะ  ตลอดจนได้มีข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ตามวาระของการประชุมทุกครั้ง  และคณะได้มี
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด่าเนินการขอใบอนุญาตการรับรองมาตรฐาน GMP ซึ่งได้จัดอบรม Q 
อาสาให้กับอาจารย์  
-ช่วงปิดภาคเรียน จะจัดห้องท่างานในอาคารส่านักงานคณบดีใหม่ และได้มอบให้ผู้ช่วยคณบดี จัดห้อง
ตลาดแรงงานร่วมกับห้องแนะแนว  และจะจัดเป็นมุมโต๊ะท่างานให้กับคณะกรรมการประจ่าคณะ ภายใน
ห้องเดียวกัน 
-การจัดประชุมปีนี้ ได้ก่าหนดการจัดประชุมไว้ ปีการศึกษาละ 3 ครั้ง และในปีหน้าจะเพ่ิมการประชุมเป็น 
4 ครั้ง  
-เอกสารการประชุม มอบให้เลขานุการ ก่าหนดการวันประชุมให้ชัดเจน และน่าส่งเอกสารการประชุม
ล่วงหน้า 7 วัน 

13.การบริหารความ
เสี่ยงประจ่าปี 2556 

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสถาบันแบ่งได้เป็น 6 ด้าน ในปี 2556 คณะจะพิจารณา
ด่าเนินการบริหารความเสี่ยง ตามบริบทของสถาบัน  
มติที่ประชุม : พิจารณาเสนอความเห็น  ขอให้เริ่มจากอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา แล้วน่ามาจัดล่าดับ 
แจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป 

14.งานประเมิน
คุณภาพการศึกษา  

 
 
 
 

 

1.จากการตรวจประเมินคุณภาพนอก รอบสาม จากการตรวจ Site Visit ของมหาวิทยาลัย คะแนนเพิ่มลด
ตามเอกสารประกอบ ยังมีตัวบ่งชี้ที่ยังสามารถปรับปรุงเพิ่มได้ ปัญหาอยู่ที่งานวิจัยค่อนข้างน้อย คาดว่า
หากได้ด่าเนินการปรับปรุงจะได้คะแนนมากกว่า 3 แต่ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของอาจารย์ทุกท่าน  และ
คณะยังมีอาจารย์จ่านวน 4 คนที่จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี และไม่มีผลงานทางวิชาการ  ซึ่งจะมีส่วนท่า
ให้คะแนนลดลง   
2.การผลการตรวจติดตาม ประเมินคุณภาพภายใน ประจ่าปีการศึกษา 2555 ระดับสาขาวิชา  มี
ข้อเสนอแนะที่สามารถด่าเนินการได้ แต่ต้องปรับแก้ไข และท่ีต้องเร่งรวบรวมคือองค์ประกอบที่ 2 เอกสาร
แผนการสอน มคอ.3,5 และก่าหนดส่งรายงานภายในวันที่ 5 เมษายน 2556 
มติที่ประชุม : เห็นควรคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินการจัดการความรู้   และนัดประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพของคณะ และเชิญส านักประกันคุณภาพการศึกษาเข้าให้ความรู้ที่ชัดเจน 
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15.ข้อเสนอ 
แนะอ่ืนๆ    
จากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ดร.ณรงค์  ชูชีพ  ในการด่าเนินการวิจัยเชิงธุรกิจ ค่านึงถึงต้นน้่า กลางน้่า ปลายน้่า ต้องร่วมมือกันศึกษา
ค้นคว้าถึงความจริงด้วยวิธีการที่มีหลักเกณฑ์อาจค้นคว้าปัญหาจากท้องถิ่น ชุมชน  สถานประกอบการ  
เพราะงานวิจัยบางเรื่อง อาจน่าไปใช้ประโยชน์ไม่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ  หรือชุมชน 
ซึ่งงานวิจัยยังคงสนองต่อแหล่งเงินทุนวิจัย  และในการน่าเสนอผลงานควรเสนอขอให้หน่วยงานเอกชนให้
การสนับสนุน 
ผศ.ดร.วิเชียร  อุ่นเรือน   งานประกันคุณภาพตัวบ่งชี้ที่๘สามารถเป็นตัวที่เพ่ิมคะแนนได้อย่างมาก ขอให้
รวบรวมเอกสารการสอน  และเสนอข้ันตอนของงานบริการวิชาการ ควรต้องมีการจัดเก็บรวบรวมเอกสาร
เมื่อด่าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และต้องมีการประเมินความพึงพอใจ คะแนนไม่ควรต่่าว่าร้อยละ 80  
และต้องน่านักศึกษาเข้าไปร่วมกิจกรรม  ตลอดจนด่าเนินการวิเคราะห์สร้างเป็นองค์ความรู้ แล้วน่ามาสอน
นักศึกษา ถึงจะครบ PDCAและในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นที่ยอมรับต่อชุมชน โดยค่านึงถึงจุดเน้น 
ของอัตลักษณ์  เอกลักษณ์ ที่จะสามารถไปสนองตอบวัฒนธรรมองค์กร  ขอให้ด่าเนินการในเชิงประจักษ์ 
เช่น น่าการแสดงเพลงพื้นบ้าน ไปร่วมอนุรักษ์สอนให้กับชุมชนหรือโรงเรียน  


