
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  
ครั้งท่ี  2/2555 

วันพฤหัสบดีท่ี   31  พฤษภาคม  2555  เวลา  13.00 น. 
 

                เร่ือง/ประเด็น                            ผลการด าเนินงาน / ข้อเสนอแนะ 

1. เตรียมพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

- การเกษตรและการศึกษากับการเปิดเสรีการค้าอาเซียนเพื่อเป็น
แนวทางในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2. เสนอชื่อบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ 

- มหาวิทยาลัยแจ้งให้คณะ เสนอชื่อบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
ขอให้คณะกรรมการเสนอเข้ามา ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2555  

3. รายงานประจ าปี 2554 - เพื่อรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของคณะ  
- คณะกรรมการ สามารถน ามาพิจารณาเป็นข้อเสนอแนะใน

การพัฒนา 
4. จ านวนนักศึกษาที่

ส าเร็จการศึกษา 

- สรุปจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 รวมทั้งหมด
จ านวน 331 คน ระดับปริญญาตรี 328 คน และปริญญาโท 3 คน 

5. การรับนักศึกษาใหม่ 

ปีการศึกษา 2555 

- รับสมัครนักศึกษาใหม่ รวมทั้ง 9 มทร. ข้อดีท าให้นักศึกษาสามารถ
เลือกล าดับสาขาที่ต้องการเรียนได้  

- คณะต้องเพิ่มการแนะแนวรับสมัครนักศึกษาให้มากขึ้น  
- สรุปจ านวนนักศึกษาใหม่  ทั้งหมด 509 คน  มีนักศึกษามารายงานตัว

จ านวนประมาณ 400 คน แต่ต้องส ารวจในวันเปิดภาคเรียนอีกครั้ง  

6. งานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ช่องทางเสนอของบประมาณงานวิจัยมีหลายช่องทาง ต้องใช้เทคนิค
การเขียนโครงการ และต้องเขียนผลกระทบให้ชัดเจน  

- ขอให้ติดตามข่าวสารงานวิจัย  
- สนับสนุนให้น าเสนอผลงานวิจัย และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้  
- ควรมีเงินกองทุนสะสมส าหรับงานวิจัยของคณะ 
- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ปี 2553-2555 มีแนวโน้มสัดส่วนเงิน

จะลดลง ขอให้คณะสนับสนุนจัดหาแหล่งเงินทุนวิจัยจากภายนอก     
- ปี 2556 เสนอขอ 13 โครงการ จ านวนเงิน 5,445,824 บาท คาดว่าจะ

ได้รับจัดสรรประมาณ 2 ล้านบาท  และ เสนอของบประมาณ เงิน
รายได้  19 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 395,000 บาท   



7. หลักสูตร                     

การเรียนการสอน  

 

- หลักสูตร ระดับปริญญาตรี สาขาที่เปิดสอน 7 สาขา  ไม่มีปัญหา ได้
ด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน TQF ทุกหลักสูตร  

- อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรุ้ที่ก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร  

- ปีการศึกษา 2556ต้องปรับปรุงหลักสูตร ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
และหมวดวิชาชีพเฉพาะ  

- ระดับปริญญาโท  3 หลักสูตร ในปีการศึกษานี้ ยังไม่มีผู้มาสมัครเรียน 
ปีหน้าจะปรับปรุงหลักสูตร ปรับแก้ไปในทิศทางเดียวกันบูรนาการ
ร่วมกัน  ให้เป็นในลักษณะสาขาด้านบริหารจัดการ เปิดการเรียนการ
สอนในวันเสาร์ อาทิตย์ เพื่อรองรับคนท างาน   

- หลักสูตร วิทยาศาสาตรมหาบัณฑิต ใหม่ สาขาสัตวศาสตร์   ขอเสนอ
กรอบแนวคิด ได้ส ารวจความต้องการของนักศึกษา จุดเด่นของ
หลักสูตรมีรายวิชาที่เน้นการผลิตมหาบัณฑิตให้มีความสามารถด้าน
การวิจัยและบูรณาการ การผลิตสัตว์เพื่อการส่งออก เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้คุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ในตลาดต่างประเทศ   และความพร้อมของอาจารย์คุณวุฒิ  

-  ขอให้พิจารณาชื่อหลักสูตร ควรแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น และ
ส ารวจความต้องการผู้ต้องการเรียน ภาคนอกเวลาหรือภาคปกติ  
พร้อมวิเคราะห์รายชื่อโครงสร้างหลักสูตรในการเรียน เพื่อ
เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในประเทศและประเทศในกลุ่มอาเซียน  

- ทุกหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภา ถือว่าเป็นหลักสูตรที่สมบูรณ์ 
แต่หากมีเกณฑ์ใหม่ออกมาก็ต้องน ามาพัฒนาปรับปรุงต่อไป  ส่วน
หลักสูตรที่จะน าเสนอใหม่ 

- อนุมัติผลการเรียนรายวิชาชีพของนักศึกษา ในระดับปริญญาตรี ปี
การศึกษา 2554 ภาคการเรียน1,2,3 

ข้อเสนอแนะ 
- หลักสูตรที่เสนอเข้าสภาฯ อยู่ที่การตีความ ต้องสร้างความเข้าใจ และ

อธิบายให้ชัดเจน 
- ความต้องการของผู้เรียนในระดับปริญญาโท ส่วนใหญ่จะเรียนภาค

นอกเวลา  



8. งานวิเทศสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 

- โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา State Politeknik Negeri Jember  ในปี
การศึกษา  2555 จ านวน 13 คน สาขาการผลิตพืช 4 คน สัตวศาสตร์ 5 
คน และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร 4 คน  

- นักศึกษาที่ไปเรียนอินโดนีเซีย จ านวน 5 คน มีนักศึกษาที่จบในปี
การศึกษา 2554 จ านวน 2 คน จึงเป็นในลักษณะสมัครด้วยตนเอง 

- เห็นควรหารือกับทางมหาวิทยาลัยฯอินโดนีเซีย ในการจัดท าข้อตกลง
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานด้านต่างๆให้กับนักศึกษา และ
อาจารย์อินโดนีเซีย เพื่อคณะฯจะได้ก าหนดหลักการ การเบิกจ่ายเงิน
รับรองนักศึกษาชาวต่างชาติ   

- ในเดือนหน้าจะมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฯ  UNTAG มาแลกเปลี่ยน 
จ านวน 2 คน  

ข้อเสนอแนะ 
ควรเสนอของบประมาณสนับสนุน  จัดโครงการพัฒนาความสัมพันธ์เพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน และควรกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจในการไป
แลกเปลี่ยนประเทศอินโดนีเซีย เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ และไม่จ าเป็นต้อง
เลือกนักศึกษาที่มีความรู้ภาษาอังกฤษดีมาก  

9. งานบริการวิชาการ
งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร ปี 2555  
โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พัฒนาอาชีพในชุมชน  ได้รับงบประมาณ 176,500 บาท  จ านวน 8 
หลักสูตร พื้นที่จังหวัดปทุมธานี   มหาวิทยาลัยต้องกลุ่มเป้าหมายเป็น
ชุมชนมากกว่า และเป็นโครงการต่อเน่ือง 5 ปี ท าให้งบประมาณที่
คณะได้รับจัดสรรลดลง  จึงได้วางแผนปรับกลุ่มชุมชนเป้าหมายแล้ว 

- ปีงบประมาณ 2556  ยังคงเป็นสถานที่เดิมปรับแก้ไม่ทัน  เน่ืองจากได้
เสนอขอไปแล้ว  

- ทั้ง 8 หลักสูตร ที่รับจัดสรรปี 2555 ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย ได้สรุป
ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม พร้อมข้อเสนอแนะ จะน ามาเป็น
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงปีถัดไป 

-  โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน งบประมาณ  67,100 บาท  
1 หลักสูตร พื้นที่จังหวัดปทุมธานี  หมู่บ้านเดิมของปี2554 ต.ล าลูกกา  
พบปัญหาว่าความต้องการของชุมชนเร่ิมเปลี่ยนไป  เลื่อนการอบรมมา 
2 ครั้ง  คงต้องน ามาทบทวนส าหรับการจัดโครงการในปีถัดไป 

- โครงการบริการวิชาการจากสาขาวิชา มี 4 โครงการ  ได้รับการอนุมัติ
แล้ว มีสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์  1 
โครงการ และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  3 โครงการ 



10. งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

- ก าหนดการตรวจติดตามประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554 
- ระดับสาขาวิชาจะเร่ิมตรวจวันที่ 12 มิถุนายน 2555   
- ระดับคณะรับตรวจเดือนกรกฎาคม ระดับมหาวิทยาลัยฯเดือนสิงหาคม  
- ตอนนี้ต้องติดตามมคอ. 3 และ 5 ให้เสร็จสมบูรณ์ทุกรายวิชา 

11. นักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ปีการศึกษา 3/2554 จ านวน 257 คน จ านวนสถานประกอบที่รับ
นักศึกษา จ านวน 100 แห่ง  นักศึกษากลับมาแล้วและจัดท ารายงาน 

- มอบทางสาขาให้ติดตามนักศึกษาที่ยังไม่ได้ส่งรายงาน และด าเนินการ
ส่งเกรดให้เรียบร้อย  

- นักศึกษาสหกิจศึกษา ในปีการศึกษา 1/2555 มีจ านวน 102 คน โดย
จ านวนสถานประกอบที่รับนักศึกษา จ านวน 29 แห่ง  

- พบปัญหาที่บางสาขายังไม่ปรับแผนการเรียนเป็นสหกิจศึกษา  
- บางสาขาจ านวนนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ลดลง  ควรให้การ

สนับสนุน เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์โดยตรงแก่นักศึกษา 
- สาเหตุที่จ านวนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเร่ิมลดลงเนื่องจาก

นักศึกษาติด F ของรายวิชาศึกษาทั่วไป  ท าให้บางส่วนต้องลงทะเบียน
เรียนในภาคฤดูร้อน   

- การเขียนรายงาน  นักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจ ควรแก้ปัญหาโดย
ก าหนดให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

- คณะฯควรก าหนดรูปแบบการเขียนรายงาน ร่วมถึงการเขียนรายงาน
วิชาปัญหาพิเศษ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งคณะ 

12. พัฒนานักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

- สรุปการจัดกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2554 ทั้งหมด 16 โครงการ 
โครงการทั้งหมดผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ผลการ
ประเมินการจัดโครงการในระดับดี ส่วนข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงจะน าไปพัฒนาปรับปรุงในการจัดกิจกรรมปี 2555 

- โครงการปีการศึกษา 2555 ทั้งหมด 21 โครงการ เพิ่มโครงการที่พัฒนา
นักศึกษา  2 โครงการ คือ กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้แก่นักศึกษา  

- ก าหนดแผนงบประมาณกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปี2555-2557  
โครงการทั้งหมดต้องพัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือ พัฒนานักศึกษา พัฒนาด้าน
วิชาการ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาสังคม  

ข้อเสนอแนะ 
ขอความร่วมมือให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 



13. งบประมาณและ

การเงิน 

 

 

 

 

 

 

- ร่างแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะ ปี 2555-2558 วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การด าเนินงานด้านต่างๆ เป็นไปตามพันธกิจของคณะฯ  

- แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2555  แบ่งเป็น 4 ไตรมาส การ
เบิกจ่ายเข้าสู่ ไตรมาสที่ 3 เบิกจ่ายไปเพียง 36% ของงบด าเนินการ 
ขอให้เร่งด าเนินการเบิกจ่ายและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

- ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2554 ในการจัดกิจกรรมและ
โครงการต่างๆ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2555 จะเป็นกิจกรรมใน
ลักษณะที่คล้ายๆกัน  ควรส่งเสริมให้จัดกิจกรรมโครงการ ใน
ลักษณะพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านศีลธรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม แก่นักศึกษารวมถึงบุคลากร   

14. งบประมาณให้ความ
ช่วยเหลือ ฟื้นฟู 
เยียวยา จาก
สถานการณ์อุทกภัย 

- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซ่อมครุภัณฑ์จ านวน 48 รายการ 
ไม่ได้จัดซ่อมจ านวน 26 รายการ เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ที่ติดกับตัว
อาคารที่ได้รับงบปรับปรุงอาคาร และครุภัณฑ์บางรายการที่ส ารวจไป
แล้วไม่เสียหายใช้งานได้ และบางรายการซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า ราคาที่
เสนอซ่อมสูงกว่าราคาครุภัณฑ์ที่ซื้อเดิม    

- งบประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดหาผู้รับจ้างและอยู่ระหว่าง
ด าเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และลงนามในสัญญามี 16 รายการ  

- รายการที่ตกส ารวจ ขอให้หัวหน้าสาขาวิชาเสนอขอเข้ามา แล้วทาง
คณะฯจะเสนอขอจากงบส่วนกลาง  

- อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 9ชั้น ได้รับงบประมาณ 40 ล้านบาท 
อยู่ระหว่างการปรับแก้แบบ  ซึ่งจะเป็นห้องเรียนชั้น 5,6  ห้องเรียนชั้น 
7,8  ท าตามโครงสร้างเดิม มอบรองฯวิชาการประสานงานกับสาขา   

- งานปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต มอบอ.วีระยุทธ นาคทิพย์
ประสานงานกับ ผอ.กองกลาง   

- งานปรับปรุงจัดภูมิทัศน์อยู่ระหว่างด าเนินการ งบประมาณ 2 ล้านบาท
ซึ่งมอบรองฯบริหารด าเนินการ   

- จะนัดประชุมผู้เกี่ยวข้องจัดท าแผนพัฒนาพืชสมุนไพร 
ข้อเสนอแนะ  
สนับสนุนในการจัดท าสวนสมุนไพร เพราะก าลังเป็นที่น่าสนใจ ขอให้
ด าเนินการอย่างเร่งด่วน 



15. ทบทวนแผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ปี               

พ.ศ.2555-2556  และ

แผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี 

 

 

- คณะฯได้จัดท าร่างข้อมูลและแบบสอบถามเบื้องต้น ใช้กรอบของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยได้ระดมความคิดจากบุคลากรและนักศึกษา  

- ขอประกาศใช้วิสัยทัศน์ใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป 
คือ “คณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชั้นน าของประเทศ ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร”   

- ทบทวน ตาราง 3.12 แผนภาพแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี หัวข้อกิจกรรม 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ข้อเสนอแนะ 
เตรียมแผนพัฒนาก าลังทดแทนอัตราว่างๆผู้เกษียณ ในอนาคตข้างหน้า 

16. รายงานผลประเมิน
การด าเนินงานของ
คณะปี 2554 

- พัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
- พัฒนาด้านสภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวก  

17. การบริหารความเสี่ยง - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร   โดยบริหารจัดการด้านการเงิน 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน โดยจัดท าพัฒนาหลักสูตร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก โดยด าเนินการปรับปรุงถนน 

18. ผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2554 

- ส่วนที่ต้องน ามาวางแผนพัฒนาด าเนินงานเพิ่มเติม  
- ให้ผู้วิจัยได้มีโอกาสน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานในระดับชาติหรือ

นานาชาติ มีจ านวนน้อย   
- มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ หาช่องทางในการน าเสนอผลงาน               

จัดกองทุนของคณะ  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯได้มีการจัดตั้งกองทุนวิจัย  
- รองฯวิชาการได้ศึกษาข้อก าหนดในการเสนอขอใช้งบประมาณ               

น ามาแจ้งที่ผู้วิจัยทราบ 
- โครงการพัฒนาบคุลากร มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารฯส ารวจผู้เข้าร่วม

โครงการส าหรับพัฒนาบุคลากรในคณะ และแจ้งให้บุคลากรทุกคนต้อง
เข้าร่วมการอบสัมมนาในระดับคณะ 

19. ข้อเสนอแนะอื่นๆ       

จากผู้ทรงคุณวุฒิ 

- เสนอแนะให้คณะขอตรารับรองมาตรฐานในผลิตภัณฑ์ต่างๆในคณะฯ  
- ให้สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ด าเนินการขอ

ใบอนุญาตการรับรองมาตรฐาน GMP ผลิตภัณฑ์แปรรูป ซึ่งอาจจะเร่ิม
จากผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 

- ขอให้อาจารย์ในสาขาเข้ารับการอบรมเป็นวิทยากรบริการวิชาการใน
การให้ค าปรึกษาแนะน า และรับตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์
อาหาร  หรืออาจเป็นผู้ประเมินในภาคธุรกิจ 



 


