
ประเด็นการประชุม         
คณะกรรมการประจ าคณะ 

ครั้งที่  5/2557 
วันอังคารที ่ 16  ธันวาคม  2557 

  ห้องประชุมชั้น 2  อาคารส านักงานคณบดี  
เรื่อง รายละเอียด 

1.ประธานแจ้งให้
ทราบ 

การเรียนการสอน ปีการศึกษานี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่อาเซียน และในวันที่ 6-10 มกราคม 2558 
ได้ก าหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้และบูรณาการด้านเทคโนโลยีการเกษตร 
เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ เรนฟอเรสฟาร์ม จ.พิษณุโลก  ไร่บุญรอด จ.เชียงราย และ
หากมีเวลาจะเข้าดูงานที่ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทันสมัย ข้าว-ปลา-ปาล์ม ของบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์  
จ.ก าแพงเพชร เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมและ
ก้าวไปสู่การเป็น The Excellent Center   

2.งานติดตาม 1)แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2557 จะครอบคลุมไปถึงมีนาคม 2558 โดยคณะกรรมการจะเข้าร่วมการ
ประชุมของมหาวิทยาลัยในวันที่ 8 มกราคม 2558 อีกครั้ง  
2)ติดตามการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการแปลงแผนสู่
การปฏิบัติ ได้แจ้งให้ปรับโครงการเพื่อให้สอดรับยุทธศาสตร์และได้เสนอโครงการเพิ่มเติมในส่วนที่ขาด
3)ความก้าวหน้าในการปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  
4)ความก้าวหน้าในการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ เรื่องของความดี  

3.รายงานการใช้
จ่ายเงินประจ าปี 
งบประมาณ 2557 

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2557 การเบิกจ่ายในงบเงินรายได้ ใช้จ่ายงบด าเนินงาน ร้อยละ 93.52 ซึ่งเป็นค่า
วัสดุ ร้อยละ 51.99 ค่าใช้สอย ร้อยละ 30.22 ค่าตอบแทน ร้อยละ 8.62 ค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 
2.68 งบครุภัณฑ์ 99.39 และงบประมาณแผ่นดิน ใช้จ่ายงบด าเนินงาน ร้อยละ 99.95 ซึ่งเป็นค่าวัสดุ
การศึกษา ร้อยละ 35.62 ค่าวัสดุอ่ืน ร้อยละ 3.79 ค่าใช้สอย ร้อยละ 53.44 ค่าตอบแทน ร้อยละ 7.11 
งบลงทุน ร้อยละ 99.90 มติที่ประชุม : ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณ 2558 

4.แผนรับนักศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 
2558 

มหาวิทยาลัยแจ้งไม่ให้รับเกินจากแผนรับ โดยในระดับปริญญาตรี จ านวน 480 คน จากโควตา 220 คน 
สอบตรง 180 คน สอบผ่านสกอ.  80 คน และระดับปริญญาโท สอบตรงจ านวน 25 คน ส่วนโควตา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี โควตาช่วงที่ 1 มารายงานตัว 101 คน และรอโควตาพิเศษ มารายงานตัวซึ่ง
รับไว้ 175 คน และตามปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปริญญาตรี (สอบตรง)  สอบข้อเขียนใน
วันที่ 15 มีนาคม 2558 

5.รายงาน
ความก้าวหน้าการ
พัฒนาหลักสูตร 
ประจ าปี 2558 

1)หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร จะเข้าเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการและวิจัย ในวันที่ 23 
ธันวาคม 2557 ส่วนอีก 3 หลักสูตร อยู่ระหว่างจัดท าร่างหลักสูตร เสนอสวท.ตรวจความถูกต้อง  
2)หลักสูตรปริญญาโท 2 หลักสูตร เทคโนโลยีอาหาร เข้าเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการและวิจัย 
ในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ส่วนหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช เสนอเข้าสภาวิชาการ เดือนมกราคม  
มติที่ประชุม : ตรวจดูในรายวิชาของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

6.ผลงานวิชาการและ
งานวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ ประจ าปี
งบประมาณ 2557

โดยร่วมประชุมวิชาการ โครงการ The5th ICERD น าเสนอภาคโปสเตอร์ 10 เรื่อง และ Oral 2 เรื่อง  
โครงการ ASTC ครั้งที่ 2 น าเสนอภาคโปสเตอร์ 2 เรื่อง โครงการสมาคมวิศวกรรมเกษตร น าเสนอภาค
โปสเตอร์ 1 เรื่อง โครงการพืชเขตร้อนและก่ึงร้อน ครั้งที่ 8 น าเสนอภาคโปสเตอร์ 3 เรื่อง โครงการ 
มทร.(สุวรรณภูมิ) น าเสนอภาคโปสเตอร์ 2 เรื่อง และ Oral 3 เรื่อง โครงการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 13 



ทั้งหมด 28 เรื่อง น าเสนอภาคโปสเตอร์และ Oral 3 เรื่อง และในต่างประเทศ(ไต้หวัน) น าเสนอภาคโปสเตอร์ 2 เรื่อง 
งบประมาณน าเสนอต่างประเทศวงเงิน 30,000 บาท ส่วนหากจะขอเพ่ิมเติมอยู่ในดุลพินิจของทางคณะ  
มติที่ประชุม : ผลักดันให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ระดับ ดร. ได้น าเสนอผลงานภาค Oral  และขอให้ทุก
ผลงานที่ไปน าเสนอต้องเป็นเรื่องท่ีผ่านการน าเสนอในคณะ หรือเป็นเรื่องที่ได้มีการเสนอขอด าเนินการ
ผ่านคณะ 

7.โครงการบริการ
วิชาการท่ีได้รับการ
อนุมัติ  ประจ าปี
งบประมาณ 2558 

ทั้งหมด 4 โครงการ งบประมาณ 615,600 บาท วงเงินในแต่โครงการมียอดเงินที่สูง ซึ่งในการจัดท าแต่
ละโครงการควรที่จะตรงตามความต้องการของชุมชน ตามทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน มุ่งเน้นชุมชน
โดยรอบคณะ เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมและต่อยอด ให้สามารถพ่ึงพาเลี้ยงตนเองได้ในอนาคต พร้อมทั้งตอบ
โจทย์กับการเรียนการสอน และควรให้นักศึกษาได้เข้าร่วมในโครงการฝึกภาคปฏิบัติ 

8.โครงการวิเทศ
สัมพันธ์ ประจ าปี
งบประมาณ 2558   

ประสานงานท าข้อตกลงไว้ 3 แห่ง  
1) UNTAG ประเทศอินโดนีเซีย ข้อตกลงยกเว้นค่าเล่าเรียนให้นักศึกษาอินโดนีเซีย 2 คน ระยะเวลา 1 
ปี ซึ่งประมาณเดือนมกราคม UNTAG จะส่งนักศึกษามา 4 คน เป็นสาขาผลิตพืชและประมง และคณะ
จะส่งนักศึกษาสาขาประมงไปฝึกงานสถานประกอบการอุตสาหกรรมประมง 10-15 คน ช่วงเดือน
มิถุนายน เป็นเวลา 21 วัน ซึ่งได้หารือขอเทียบหลักสูตรประมงไว้ด้วย  
2) POLIJE ประเทศอินโดนีเซีย ให้ทุนนักศึกษาคณะไปฝึกสหกิจ เทอม 2 เดือนสิงหาคม เป็นเวลา 4 
เดือน ซึ่งได้ประสานจัดท าหลักสูตร Dual Degree 3 สาขา คือ การผลิตพืช สัตวศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยเลือกรูปแบบให้เรียนสถานศึกษาละ 2 ปีต่อเนื่อง ได้
มอบหมายให้หัวหน้าสาขาวิชาไปจัดท าหลักสูตร และทางมหาวิทยาลัยได้มีข้อตกลงยกเว้นค่าเล่าเรียน
ให้นักศึกษาอินโดนีเซีย 2 คน ระยะเวลา 1 ปี จะมาประมาณเดือนมกราคม กุมภาพันธ์  จ านวน 12 คน 
สาขาละ 4 คน 
3) GVTII ในปี 2558 มีเงื่อนไขส่งนักศึกษาไป 30 คน ทุกสาขา เป็นเวลา 21 วัน และเสนอขออนุมัติขอ
ค่าใช้จ่ายให้อาจารย์ 2 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมด้วย เบื้องต้นได้ประสานเรื่องเรียนเสริมภาษาจีน และ
ภาษาอังกฤษ 
มติที่ประชุม : ควรจัดห้องเรียนพิเศษส าหรับให้นักศึกษา ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ภาษา กับนักศึกษาอินโดนีเซียร่วมกัน โดยเฉพาะนักศึกษาที่จะได้รับการคัดเลือกให้ไปแลกเปลี่ยนฝึก
ประสบการณ์ในต่างประเทศ และท่ีได้ไปมาแล้ว 

9.โครงการ 
วันสถาปนา
มหาวิทยาลัย  

ปีงบประมาณ 2558 ยังไม่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ ซึ่งได้เสนอขอโครงการ Open House 
จ านวน 12 โครงการ วงเงิน 337,800 บาท และโครงการประกวดและแข่งขัน  จ านวน 2 โครงการ 
วงเงิน 629,600 บาท  จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการและจะขออนุญาต
เรียนเชิญท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการตันสินการประกวด 

10.พิธีรับ
พระราชทานปริญญา
บัตร 

บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 28 ประจ าปีการศึกษา 2556 วันที่ 15 – 19 ธันวาคม 
2557  บัณฑิตของคณะ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ช่วงบ่าย  จ านวน 
305 คน มหาบัณฑิต จ านวน 2 คน บัณฑิตได้รับเกียรตินิยมเหรียญทอง อันดับ 1 จ านวน 1 คน สาขา
การผลิตพืช เกียรตินิยมเหรียญเงิน อันดับ 1 จ านวน 1 คน สาขาสัตวศาสตร์ และอันดับ 2 จ านวน 7 
คน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

11.งานปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาและอ าลา
สถาบัน 

ประจ าปีการศึกษา 2557  ก าหนดจัดขึ้นในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ อาคาร 70 ปีเกษตรปทุมธานี 
และจัดให้มีการบรรยายจากวิทยากรภายนอก ในหัวข้อ“สัมภาษณ์งานอย่างไรจึงจะได้งานและเสริม
บุคลิกภาพสู่การท างานอย่างมืออาชีพ” ช่วงเย็นเป็นพิธีบายศรีและงานเลี้ยงอ าลา 



12.พิธีมอบ
ทุนการศึกษา 
ประเภททุนทั่วไป 

ปีการศึกษา 2557  ซึ่งได้รับการบริจาคเงินจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและบุคคลภายนอก 
จ านวนเงิน 85,300 บาท และจากเงินคงเหลือในปีการศึกษา 2556 จ านวน 60,000 บาท รวมเป็นเงิน 
145,300 บาท ให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย ฐานะยากจน และมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของคณะ จ านวน 30 คน 

13.โครงการเฉลิม
พระเกียรติฯ และ
งาน 9 ราชมงคล 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ งาน 9 
ราชมงคลสืบสานวัฒนธรรมไทย เจ้าภาพโดยมทร.ธัญบุรี จัดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน 2558  ซึ่งทางคณะ
รับผิดชอบด้านการจัดการแสดงทางวัฒนธรรม 

14.งาน 80 ปีเกษตร
ปทุมธานี 

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาเขตปทุมธานี ได้ก าหนดจัดงาน 80 ปีเกษตรปทุมธานี  ขึ้นประมาณเดือน มีนาคม 
2558 โดยมีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติภารกิจ ด้านการประสานงานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา
ปัจจุบันกับศิษย์เก่า รวมถึงการจัดท าฐานข้อมูลด้านศิษย์เก่าของคณะ เพื่อให้นักศึกษาแต่ละรุ่นได้มา
พบปะสังสรรค์สร้างความสามัคคีแลกเปลี่ยนประสบการณ์อาชีพกัน  ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมและ
ประสานงานเตรียมการจัดงานเป็นระยะ 

15.เข้าร่วมประกวด
จัดสวนหย่อมเฉลิม
พระเกียรติ 

โครงการประกวดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้แนวคิด “ดนตรีใน
สวน” ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต โดย
อาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ ประเภทนักศึกษา และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทประชาชนทั่วไป  

16.การจัดสรร
งบประมาณประจ าปี 
2558 

ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ 51,694,900 บาท เงินรายได้ 32,996,700 บาท  โดยจัดสรรเป็นงบ
บุคลากร ร้อยละ 42.75 งบด าเนินงาน ร้อยละ 15.99 งบลงทุน ร้อยละ 12.63 งบอุดหนุน ร้อยละ 
5.01 งบรายจ่ายอื่น ร้อยละ 1.28 บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 0.21 และสมทบมหาวิทยาลัย 19.64 
ซึ่งได้จัดสรรในงบด าเนินงานเพ่ือใช้ในการบริหารงานภายในคณะ 12,215,760 บาท เป็นค่าตอบแทน 
ร้อยละ 10 ค่าใช้สอย ร้อยละ 37.61 ค่าวัสดุอ่ืน ร้อยละ 11.79 ค่าวัสดุการศึกษา ร้อยละ 18.71 
รายจ่ายอื่น ร้อยละ 6.88 งบกลางคณบดี ร้อยละ 15.01   และโครงการที่ได้รับจัดสรรเพื่อตอบสนอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยวาระเร่งด่วน จ านวน 10 โครงการ จากเงินงบประมาณ 8 โครงการ 
เงินรายได้ 2 โครงการ มติที่ประชุม : ควรระบุเห็นผลความจ าเป็นในการใช้จ่ายเงินส่วนของงบกลาง
คณบดี ทั้งนี้รายได้สะสมยังคงรวมอยู่ที่มหาวิทยาลัยเนื่องจากคณะไม่ได้จัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ 
และในการจัดกิจรรมนักศึกษา ส่วนที่ไม่สามารถเบิกได้ ควรที่จะใช้เงินจากกิจกรรมนักศึกษา และทาง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ควรต้องจัดท าแผนการใช้เงิน โดยจัดสรรไว้ส่วนหนึ่งส าหรับในกรณีเร่งด่วน 

17.ทบทวน
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2557 

ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน รอบ 12 เดือน ผลด าเนินงาน 2.77 ซึ่ง
แบ่งตามยุทธศาสตร์ 1 Hands on จ านวน 10 ตัวชี้วัด ผลด าเนินงาน 1.16 ผลวิเคราะห์ต าแหน่ง 2.90 
ยุทธศาสตร์ 2 Research & Innovation จ านวน 8 ตัวชี้วัด ผลด าเนินงาน 0.46 ผลวิเคราะห์ต าแหน่ง 
1.84 ยุทธศาสตร์  3 Internationalization  จ านวน 6 ตัวชี้วัด ผลด าเนินงาน 0.39 ผลวิเคราะห์
ต าแหน่ง 2.60 และยุทธศาสตร์ 4 Modern Management  จ านวน 3 ตัวชี้วัด ผลด าเนินงาน 0.76 ผล
วิเคราะห์ต าแหน่ง 3.80 ค่าเป้าหมายในปี 2558 เทียบจากผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา มติที่ประชุม 
: ติดตามผลการด าเนินงานในไตรมาสแรก  ของปีงบประมาณ 2558 หากไม่สามารถด าเนินการตามค่า
เป้าหมายที่ก าหนดได้ขอให้เสนอมหาวิทยาลัยขอปรับเปลี่ยน 

18.ข้อเสนอแนะ จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1)ดร.ณรงค์  ชูชีพ เสนอให้คณะพิจารณาเรื่องของจัดการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิต  Hand on  เน้น
ภาคทฤษฎี ร้อยละ 40 ภาคปฏิบัติ ร้อยละ 70 โดยอาจต้องตั้งงบประมาณลงตามสาขาถึงครุภัณฑ์
พ้ืนฐานที่ทันสมัย ใช้งานได้อย่างเพียงพอทั่วถึง นักศึกษาทุกคนควรต้องฝึกปฏิบัติและสามารถท าได้จริง



ทุกคน ขอให้แต่ละสาขาก าหนดว่านักศึกษา เมื่อจบการศึกษาไปแล้วจะสามารถประกอบการ ด้านอะไร
ได้บ้าง มติที่ประชุม :  มอบแต่ละสาขาส ารวจครุภัณฑ์ให้พร้อมที่จะผลักดันเป็นห้องปฏิบัติการขั้นสูง 
และส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพเพ่ือรับกับองค์ความรู้ใหม่ ที่จะน ามาสอน
นักศึกษา  
2) ผศ.ดร.วิเชียร อุ่นเรือน เสนอให้รณรงค์การเป็นคนดี คุณลักษณะคนดีไม่มีอะไรมากไปกว่า การไม่ท า
ให้ผู้เดือดร้อนในสิ่งที่เราท า และความมีวินัย โปร่งใส เอ้ืออาทรต่อกัน ซึ่งตัวชี้วัดจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้น
ต่อการสอนนักศึกษา ถ้าความดีมาก่อนคนเก่งจะตามมา โดยสามารถเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซด์
ของศูนย์คุณธรรม เป็นองค์การมหาชน ที่ได้วิเคราะห์วิจัยในเรื่องนี้  มติที่ประชุม  : มอบฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา จัดกิจกรรมเรื่องของความดีของนักศึกษา 

 


