
ประเด็นการประชุม   
คณะกรรมการประจ าคณะ 

ครั้งที่  4/2557 
วันอังคารที ่ 23  กันยายน  2557    

ณ  ห้องประชุมชั้น 2  อาคารส านักงานคณบดี  
 

เรื่อง รายละเอียด 

1.การเรียนการสอน ช่วงนี้อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาหลักสูตร เน้นความแตกต่างในแต่ละศาสตร์ของสาขาต่างๆในคณะ 
และตั้งแต่เปิดภาคเรียนมา มีการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ประชุมเชียร์อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้
ประกาศสิ้นสุดระยะในการด าเนินกิจกรรม  เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการเรียนและการเตรียมตัวสอบ
ของนักศึกษา โดยทางคณะได้มอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าไปดูแลและแทรกในการสอนเรื่องค่านิยมของ
คนไทยไม่ต้องการความรุนแรง 

2.การบริหารงาน จากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ และคณะกรรมการบริหาร อย่างต่อเนื่อง ท าให้ทราบถึง
บทบาทของการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน  ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะความเห็นเรื่องต่างๆ ตาม
บริบทของการบริหารงาน เพ่ือให้องค์กรของเราได้ก้าวไปข้างหน้า ท าให้รู้ว่าต้องสร้างความโดดเด่นใน
เรื่องภาพอนาคต ก าหนดเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ได้ชัดเจน   

3. ความดีสู่การ
ปฏิบัติ 
 

ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมซึ่งแนวทางการด าเนินงานเบื้องต้น แจ้งให้คณะกรรมการบริหารคณะได้
รับทราบ และมอบให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาด าเนินการก าหนดรูปแบบการประกวดข้อคิดเห็น ในนิยาม
ของค าว่า “ความดีคืออะไร สามารถปฏิบัติได้อย่างไร” ด้วยการจัดประกวดในนามของชั้นเรียนผ่านทาง
อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตัดสิน และมีการมอบรางวัลส าหรับผู้ชนะเลิศ 
เพ่ือเป็นทุนพัฒนาความสัมพันธ์ของนักศึกษาในแต่ละชั้นเรียน และ สามารถน าไปสู่กระบวนการจัดการ
ความรู้ได้โดยรวบรวมเป็นคู่มือความดี 

4.รายงานผลการ
ประเมินโครงการ
บริการวิชาการ 
ประจ าปี 2557 

จ านวน 2 โครงการ คือ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน 
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ “โครงการส่งเสริมการท าการเกษตรอย่างยั่งยืนและส่งเสริมอาชีพให้กับการ
เกษตรกร” จ านวน 3 หลักสูตร ผลการประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และโครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือพัฒนาอาชีพในชุมชน จ.ปทุมธานี จ านวน 8 หลักสูตร ผลการ
ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อเสนอแนะต้องการให้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง            
ซึ่งจะน าไปพิจารณาในการจัดท าโครงการในปีงบประมาณ 2558 และควรก าหนดให้มีการบูรณาการใน
การด าเนินโครงการบริการวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม 

5.กิจกรรมวันราช
มงคล 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557  ทอดผ้าป่าทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย  ได้รวบรวมเงินร่วมท าบุญ
ทอดผ้าป่า ทุนการศึกษา จากนักศึกษาและบุคลากรของคณะ  เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 13,098 บาท  
(หนึ่งหมื่นสามพันเก้าสิบแปดบาทถ้วน)  และช่วงเย็นกิจกรรมราชมงคลธัญบุรีร่วมใจ ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัย 

6.ตัวแทนนักศึกษา
คณะ เข้าร่วม
โครงการ  
 

1.โครงการเปิดโลกทัศน์ “เพชรราชมงคลธัญบุรี” สู่สังคมยุคใหม่ ระหว่างวันที่ 8 – 11 กันยายน 2557 
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4  จ านวน 3 คน นายกาณฑ์  พิษณุวัฒนา 
สาขาการผลิตพืช  และนางสาวปาริชาติ  ศรีเกลื่อน  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                              
และนางสาวสุภีวรรณ  อยู่กระโทก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                                          



พิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ เป็นนักศึกษาท่ีท ากิจกรรมเด่น มีจิตอาสา มีคุณธรรม จริยธรรมและ
มีความรู้ความสามารถด้านอ่ืนๆ  
2.โครงการค่ายทักษะชีวิตรวมพลังนิสิต นักศึกษา เอาชนะยาเสพติดและกิจกรรมนักศึกษาเรียนรู้ วิถี
ชีวิตคนติดยา ระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2557 ณ จังหวัดสระบุรี  จ านวน 2 คน นายวุฒิชัย รอด
ภัย และนายอนันต์ ทรัพย์ทิพย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 
ด าเนินงานโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจทักษะการใช้ชีวิต การคิด การ
ตัดสินใจและการเผชิญปัญหาของนิสิต นักศึกษาอย่างรอบด้าน เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างผู้ป่วยสารเสพติดกับนิสิตนักศึกษา เพ่ือปรับความเชื่อทัศนคติต่อตนเอง และสังคมท่ีส่งผลต่อ
การปฏิบัติตนและการใช้ชีวิต  
3.โครงการ BORNEO YOUTH LEADERSHIP CONFERENCE 2014 ระหว่างวันที่ 4 – 8 สิงหาคม 2557              
ณ ประเทศมาเลเซีย นางสาวคีตภัค จอมพงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์  เพ่ือ
สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาได้สามารถพัฒนาตนเอง เป็นผู้น าด้วยความน่าเชื่อถือ เรียนรู้การ
ท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  

7.กิจกรรมนักศึกษา 
ประจ าเดือนกันยายน 
– เดือนตุลาคม 2557 
 

กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬา Freshy ประจ าปี 2557 (ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย)  
ระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
และกิจกรรมโครงการ“ พระพิรุณเกมส์ ”(กีฬาภายใน) วันที่ 29 ตุลาคม– 1  พฤศจิกายน 255 7              
ณ สนามกีฬาคณะ 

8.รายงานการใช้
จ่ายเงินปีงบประมาณ 
2557 

ณ 9 กันยายน 2557 เงินงบประมาณเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 95.49 โดยในหมวดค่าตอบแทน เบิกจ่าย
ร้อยละ 99.99  ประกอบด้วยค่าตอแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าสอน  หมวดค่าใช้สอย 
เบิกจ่ายร้อยละ 91.67 ประกอบด้วยค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดและค่าจ้างเหมาคนงานเกษตร 
หมวดค่าวัสดุอ่ืน เบิกจ่ายร้อยละ 100 ประกอบด้วยค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และค่าวัสดุการศึกษาของ 3 
สาขาวิชา เบิกจ่ายร้อยละ 99.85  ซึ่งค่าใช้สอยยังอยู่ระหว่างด าเนินการเป็นค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
และค่าจ้างเหมาคนงานเกษตร ประจ าเดือนกันยายน  
     งบประมาณเงินรายได้ เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 85.36 โดยในหมวดค่าตอบแทนต าแหน่งหัวหน้า
สาขาวิชา เบิกจ่ายร้อยละ 97.13  ค่าตอบแทน เบิกจ่ายร้อยละ 100 ประกอบด้วยค่าตอบแทน
ปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจ าคณะ ค่าคุมงานก่อสร้าง หมวดค่าใช้สอย เบิกจ่าย
ร้อยละ 82.81 ประกอบด้วยค่าถ่ายเอกสาร ค่าซ่อม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าขยะมูลฝอย ค่าต่ออายุ
วารสาร ส่วนเงินประกันสังคมเบิกจ่ายร้อยละ 82.02 หมวดค่าวัสดุอ่ืน เบิกจ่ายร้อยละ 83.93 
ประกอบด้วยค่าวัสดุส านักงานฝ่าย/สาขาวิชา วัสดุเกษตร และค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่ายร้อยละ 99.96 
ประกอบด้วยค่าน้ าบาดาล ค่าโทรศัพท์คณบดี ซึ่งค่าวัสดุอ่ืนก าลังด าเนินการจัดซื้อพันธุ์ไก่ไข่ 490,000 
บาท และค่าใช้สอย เป็นงานวิจัยปี 2558 จ านวน 246,225 บาท  มติที่ประชุม : ติดตามงบประมาณ
เงินรายได้ส่วนที่ยังไม่เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ  และติดตามตรวจดูบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ให้พร้อมใช้งานอยู่
เสมอเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการส่งซ่อม เนื่องจากอัตราค่าซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์มีอัตราที่สูงถึง 726,649.30 
บาท และรายงานสรุปการเบิกจ่ายในสิ้นปีงบประมาณ อัตราร้อยละของแต่ละหมวดเพ่ือเป็นแนวทางใน
การใช้จ่ายเงินต่อไป 

9.รายงานการด าเนิน
โครงการ
ปีงบประมาณ 2557 

ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการที่มีการเบิกค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 85 
โดยโครงการด้านการจัดการศึกษาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ร้อยละการเบิกจ่าย
แค่ 68.53 โครงการด้านการพัฒนาบุคลากร ร้อยละการเบิกจ่ายแค่ 66.32 โดยไม่มีการเบิกจ่ายในส่วน



ของโครงการสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ  และโครงการด้านการ
บริหารจัดการ ร้อยละการเบิกจ่าย  51.21 ซึ่งยังไม่ได้เบิกจ่ายโครงการประสานงานวิเทศสัมพันธ์ใน
ต่างประเทศ ในการไปประเทศอินโดนีเซีย มติที่ประชุม  : แนวทางปีงบประมาณ 2558 เห็นควร
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ ด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จก่อนในไตรมาสที่ 3 เพ่ือเสนอขอ
เปลี่ยนแปลงโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ ให้เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของคณะ 

10.รายงานตัวชี้วัด 
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2557   

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด รวมทุกยุทธศาสตร์ 22 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67 ค่าคะแนนถ่วง
น้ าหนักจากคะแนนเต็ม 5 ได้ 1.10  เหตุที่ด าเนินการตัวชี้วัดได้น้อย เนื่องจากเป็นแผนเร่งด่วนที่เริ่มใช้
เมื่อเดือนมกราคม 2557 ซึ่งคาดว่าหากสิ้นปีงบประมาณจะได้ผลการด าเนินงานที่เพ่ิมข้ึน  มติที่ประชุม 
: มอบให้ผู้รับผิดชอบติดตามการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด ที่ไม่บรรลุตามเป้าหมาย และสรุปข้อ
ปัญหาอุปสรรค ในการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ  และวิเคราะห์หาสาเหตุที่ส่งผลให้การด าเนินงานในแต่
ยุทธศาสตร์ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด โดยน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือก าหนดเป็นเชิง
นโยบาย และน าไปปฏิบัติ 

11.การบริหารความ
เสี่ยง 

ที่ผ่านมาได้ด าเนินเลือกประเด็นตามยุทธศาสตร์ และการประกันคุณภาพ จึงเสนอขอให้คณะกรรมการ
ประจ าคณะพิจารณาเสนอแนะเพ่ิมเติม ซึ่งจากการประชุมที่ผ่านมาได้เสนอในด้านคุณธรรมจริยธรรม
นักศึกษา และการพัฒนานักศึกษา  เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลในการจัดท าของคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง มติที่ประชุม : ขอให้ด าเนินการตามกระบวนการขั้นตอนและให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม  โดยการ
สร้างมิติในผลกระทบของนักศึกษา บุคลากร การบริหารงาน น ามาท าแผนและน าเสนอสร้างความ
เข้าใจ 

12.พิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุงปริญญาตรีสายเกษตร  ครบรอบ 5 ปี ในการปรับปรุงหลักสูตร เป็นหลักสูตร Hands 
on ตามคู่มือของมหาวิทยาลัยประจ าปี 2558 ตามรายละเอียดของหลักสูตรที่ได้น าเสนอให้
คณะกรรมการประจ าคณะได้ทราบแล้วนั้น ซึ่งปัญหาตอนนี้จะอยู่ที่กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพที่ก าหนดให้
ควรสร้างรายวิชาที่มีทักษะด้านปฏิบัติพื้นฐานที่เน้นการปฏิบัติเป็นหลักให้กับทุกๆสาขาวิชาในคณะ
เรียนเหมือนกัน ซึ่งที่น าส่งมาบางสาขาวิชาไม่มี จึงเสนอขอมติจากคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือ
เห็นชอบตามที่สาขาวิชาเสนอมา  
มติที่ประชุม  :  เห็นชอบ ควรมีการยืดหยุ่นเนื่องจากข้อก าหนดใช้ค าว่า ควร ไม่ได้ใช้ค าว่า ต้อง ซึ่ง
จากนั้นจึงค่อยมาเน้นในเรื่องของการปฏิบัติในรายวิชาชีพแทน และในการน าเสนอแต่ละคณะกรรมการ
ของมหาวิทยาลัย ขอให้ประธานและอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีส่วนเข้าไปร่วมน าเสนอด้วย 

13.หลักสูตร
วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 ชื่อย่อ วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร) หลักสูตร 2 
ปี จ านวน 36 หน่วยกิต ประกอบด้วยหมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต และ
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 ท่าน พร้อมเสนอเป็นหลักสูตรลักษณะ 
TM 15  ซึ่งสามารถที่จะด าเนินการได้เลย หากมีสถานประกอบการผู้ร่วมลงนามความร่วมมือ  ขอให้
ตรวจสอบรายชื่อของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

14.พิจารณา มคอ.7 
ประจ าปี 2556 

ตามรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 3 ปี ที่ผ่านมา จ านวน 7 
หลักสูตร โดยภาพรวมส่วนมากจะมีปัญหาในวิชาพ้ืนฐานเนื่องจากนักศึกษามีผลการเรียนน้อย                 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ  ขอให้ทุกหลักสูตรควรมีการระบุข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพ
หลักสูตร เพ่ือน าไปด าเนินการในการวางแผนหรือปรับปรุง 

15.ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ดร.ณรงค์  ชูชีพ 

ในเรื่องของการวิเคราะห์หลักสูตร ระดับปริญญาโท เห็นควรจัดให้มีการสอนเป็นภาคภาษาอังกฤษ  เพ่ือ
ฝึกทักษะให้กับนักศึกษาในการแข่งขัน AEC และในระดับปริญญาตรี  เน้นสร้างทักษะภาคปฏิบัติ สอน



ในโลกของความเป็นจริง สามารถผลิตได้จ าหน่ายได้ สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาเรียนจบแล้ว
สามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง พร้อมทั้งจัดหาครุภัณฑ์ที่มีความทันสมัยเหมาะแก่การเปิดสอน
ระดับปริญญาโท และควรฝึกสมาธิให้แก่อาจารย์และนักศึกษา เพ่ือสร้างวินัยในการเรียนการสอน 

 


