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รายงานการประชุม  
 คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

ครั้งที่  2/2559 
วันอังคารที ่ 30  สิงหาคม  2559    

ณ  ห้องประชุมอินทนิล 2 ชั้น 2 อาคารส านักงานคณบดี  
ผู้มาประชุม  

ผศ.สพ.ญ. รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ดร.เอนก  ศิลปพันธุ์  ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผศ.จันทร์เพ็ญ  ชัยมงคล   รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
ผศ.ดร.อัญชลี  สวาสดิ์ธรรม  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  
อาจารย์วีระยุทธ  นาคทิพย์  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  
อาจารย์สุวดี  อิสรายุวพร  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ฯ 
ผศ.อัญชลินทร์  สิงห์ค า       หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 
ดร.สุกัญญา  ชัยพงษ์   หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์   
ผศ.ดร.วัลลภ  พรหมทอง  คณาจารย์ประจ า 
ผศ.ดร.เจริญ  เจริญชัย   คณาจารย์ประจ า  
ผศ.น.สพ.การันต์  ชีพนุรัตน์  คณาจารย์ประจ า    
นางสาวพรรณปพร  โภคัง   เลขานุการ 
นางสาวแอนนา  ตระกูลอารีย์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม   

 น.สพ.ศักดิ์ชัย              ศรีบุญซื่อ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ติดภารกิจ 
นายอนันต์  สุวรรณรัตน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ติดภารกิจ 
นายจิระศักดิ์   เสงี่ยมกิตติกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ติดภารกิจ 
นายพิศาล        ตันสิน   คณาจารย์ประจ า  ไปราชการ 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.00  น.   
ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

 

วาระท่ี  1   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 ประธานแจ้งให้ทราบ  
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้รับจัดสรรงบประมาณ 2560 มา 40.5 ล้านบาท มีสิ่งก่อสร้าง จ านวน 7 
รายการ จ านวนเงิน 29.5 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ จะเป็นครุภัณฑ์  

รายรับของ COE ไตรมาส 3 ในปี 2559 มีรายรับจากผลิตภัณฑ์การเกษตรที่ได้ด าเนินการในคณะ มีรายรับ
อยู่ที่ 2.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 จะอยู่ที่ 1.2 ล้านบาท  

เมื่อวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2559 คณะมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะเกษตรราชมงคลซึ่งเป็นการแข่งขัน
ทางด้านวิชาการเกษตรในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง ผลที่ได้รับคือการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษา อาจารย์ เน้นเรื่องบัณฑิตนักปฏิบัติ  

ได้ด าเนินการโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานในต่างประเทศ ณ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 14 – 17 สิงหาคม 2559 ศึกษาดูงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ 
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,Beijing โครงการไก่ไข่ครบวงจร โดยการแนะน าของ คุณจิระศักดิ์ เสงี่ยมกิตติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
ประจ าคณะ  

1.2 เรื่องเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
บทบาทอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ ตามข้อบังคับฯ จ านวน 8 หัวข้อ 

 

วาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2559    

 

วาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม งานติดตาม     
ไม่มี 

 

วาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ  
 4.1 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2558 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 งบด าเนินงานที่คณะได้รับ จัดสรรจ านวน 6,409,000 บาท ได้มีการใช้จ่ ายไป
คงเหลือเพียง 19,257.96 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้สอยค่อนข้างมาก เนื่องจากปีที่ผ่านมามีการซ่อมแซมงา นค่อนข้างมาก 
การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 งบประมาณท่ีคณะได้รับ
จัดสรรจ านวน 5,791,560.00 บาท ใช้จ่ายไปทั้งสิ้ น 97.94% หมวดค่าวัสดุมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก และหมวด
ราชการต่างประเทศปีนี้อาจารย์ที่เดินทางไปน าเสนอผลงานวิช าการต่างประเทศมีจ านวนมาก เช่น อาจารย์เดินทาง
ไปน าเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น , การแลกเปลี่ยน MOU  และผู้บริหารเดินทางไปเจรจาทางด้านวิชาการ ณ 
ต่างประเทศ ท าให้มีค่าใช้จ่าย ค่อนข้างมาก แต่อยู่ในเกณฑ์ท่ี สามารถบริหารจัดการได้  ยังคงเหลืองบประมาณอยู่ 
309,393.53 บาท ได้มีการปิดงบไปเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 โครงการต่างๆที่ได้ด าเนินการในช่วงก่อนปิด
งบประมาณมีการขัดข้องอยู่บ้างในเรื่องของโครงการที่ยังใช้จ่ายไม่เบ็ดเสร็จ แต่ได้ด าเนินการไปทุกโครงการเรียบร้อย 
ยกเว้นโครงการสอนภาษาอังกฤษที่ด าเนินการไม่ทันก าหนด    
 มติที่ประชุม : ทราบ  

4.2 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  รายงาน ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน
ไตรมาสที่ 3 กับแผนการด าเนินงานไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 สรุปจาก
ตัวชี้วัดจ านวน 22 ตัว ยุทธศาสตร์ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย  ยุทธศาสตร์ที่ 2 Research & Innovations: พัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรม มีปัญหาเล็กน้อยในเรื่องของตัวเลขมีข้อผิดพลาดในเรื่องของข้อมูลท าให้ตัวเลขไม่ถูกต้อง 

 
ผลงานที่คณะได้ด าเนินการไปในแต่ละยุทธศาสตร์ เช่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 Hand On: การสร้างบัณฑิตนัก

ปฏิบัติ ได้คะแนน 3.12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 Research & Innovations: พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม  เนื่องจากมีการ
สื่อสารที่ไม่ถูกต้องของข้อมูลท าให้ได้คะแนน 0.10 ซึ่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ก็ได้มีการชี้แจงที่มาให้คณะ
ทราบเรียบร้อยแล้ว ยุทธศาสตร์ที่ 3 Internationalization: ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ได้คะแนน 2.20 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Modern Management: การบริหารจัดการสมัยใหม่ ได้คะแนน 4.17 คะแนนค่อนข้างข้ึนหมดทุก
ยุทธศาสตร์  

รายละเอียดแต่ละ KPI ของคณะ ในยุทธศาสตร์ที่ 1 จะมีตัวชี้วัด 10 ตัว ในบางตัวชี้วัดจะก็ไม่ค่อยได้
คะแนน ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีตัวชี้วัด 4 ตัว ตัวชี้วัดที่ 1 และ 2 เป็นเรื่องของผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิชาการ ที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ ได้ไปน าเสนอผลงานได้ 
Quartile 2 จาก 0 คะแนน ตอนนี้ก็มีการเพิ่มขึ้น ยุทธศาสตร์ที่ 3 ไม่มีปัญหาเนื่ องจากมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
นักศึกษาอินโดนีเซีย นักศึกษากัมพูชา มาเรียนกับคณะ มีนักศึกษาของคณะเดินทางไปประเทศมาเลเซียและประเทศ
ญี่ปุ่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ียื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ ในปีนี้มีอาจารย์ที่ยื่น
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ขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 6 คน ได้ต าแหน่งมาแล้วจ านวน 3 คน คือ ดร.นันท์ชนก นันทะไชย, ดร.อินทิรา 
ลิจันทร์พร, ดร.ปาลิดา  ตั้งอนุรัตน์ และยังเหลืออีก 3 คนที่ยังรอผลอยู่ คือ ดร.กิตติมา วานิชกูล, ดร.บุณฑริกา  ทอง
ดอนพุ่ม, อาจารย์สุวดี  อิสรายุวพร 

การประหยัดพลังงาน ในปีการศึกษา 2558 เป็นไปตามเป้าหมาย มีการใช้พลังงานลดลง 10.93% และจากการ
ประชุมพลังงานจะเห็นว่าในเดือนสิงหาคม มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น สาเหตุอาจมาจากช่วงเวลาดังกล่าวมีการจัดกิจกรรม
การแข่งขันทักษะ มีกิจกรรมการรับน้อง อย่างไรก็ตามก็ต้องช่วยกันประหยัดพลังงานกันต่อไป 

สรุปผลการด าเนินงาน เปรียบเทียบผลการด าเนินงานไตรมาส 3 กับแผนการด าเนินงานประจ าปี 2559 KPI ที่
คณะควรจะต้องเร่งด าเนินการ คือเรื่องของการผลิตต าราวิชาการท่ีเพ่ิมข้ึนแต่ละสาขาควรเร่งเขียนต าราการสอน
เผยแพร่ให้กับนักศึกษา 
          มติที่ประชุม : ทราบ 
 4.3 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  รายงานอัตราก าลังคณะเทคโนโลยี การเกษตร อัตราก าลังที่คณะ
ได้รับทดแทน และจัดสรรเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยแจ้งการจัดสรรอัตราให้คณะ จ านวน 4 อัตรา สาขาสัตวศาสตร์ 
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ในส่ว นของ
สาขาสัตวศาสตร์ ทดแทน ผศ .วารินทร์ คอเหลี่ ยม สาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพสัตว์จะทดแทนคณบดี ผศ .สพ.ญ.รุ้ง
สวรรค์ วรรณสุทธิ์ ส่วนที่จัดสรรเพิ่มใหม่จะเป็น สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร จากอัตราที่ได้มาทางคณะได้มีการประชุมคณะกรรมการ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา 
รวมทัง้ประธานหลักสูตร ได้มีการหารือกันเรื่องของความจ าเป็นของการจัดสรรอัตรา เนื่องจากว่ามีอาจารย์อีกหลาย
สาขาที่จะเกษียณอายุในเร็วๆนี้คือในปี 2564 จ านวนอาจารย์ในคณะจะลดไปจ านวน 25 อัตรา ในปี 2564 อาจารย์
สาขาการผลิตพืชจะเกษียณเกือบหมด ปัจจุบันอาจารย์ในสาขาการผลิตพืชมี 15 อัตรา ในปี 2564 จะเหลือ 3 อัตรา 
ถ้าไม่มีการบรรจุเพ่ิมเติมเข้ามา ในที่ประชุมพิจารณาและหารือว่าขออัตราสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหารโยกมาบรรจุในสาขาการผลิตพืช เพ่ือที่จะรองรับจ านวนอัตราที่จะหายไป เนื่องจากว่าถ้าสาขาการผลิตพืชไม่
เตรียมบรรจุอาจารย์ ในตอนนี้ ก็จะมีปัญหาในปี 2561 หลักสูตรจะไม่ได้รับการรับรอง เนื่องจากอาจารย์ในหลักสูตร
ไม่เพียงพอ  ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท อีกกรณีคือสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร     
มีนักศึกษาจ านวนมาก ทางคณะได้ขอบรรจุอัตราโดยใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยส่งอา จารย์ไปศึกษาต่อปริญญา
โทและปริญญาเอกที่ประเทศญี่ปุ่นโดยได้มีอาจารย์สมัครเข้ามาและทางมหาวิทยาลัยก็ได้อนุมัติแล้ว คณะจึงโยก
อัตราให้สาขาการผลิตพืชไปก่อน  
 อัตราว่างที่ได้รับจัดสรรไว้เดิม จ านวน 7 อัตรา เป็นอัตราเดิมท่ียังคงอยู่และยังไม่ได้รับการบรรจุ มีอัตราสาย
วิชาการ 2 อัตรา คือ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สายสนับสนุน
ปฏิบัติการ 5 อัตรา คือ สาขาการผลิตพืช 1 อัตรา สาขาสัตวศาสตร์ 1 อัตรา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 1 อัตรา สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวและแปรสภาพ 2 อัตรา ค ณะได้ด าเนินการส่งรายละเอียดที่
ต้องการรับสมัครให้กับทางกองบริหารงานบุคคล เพ่ือเปิดสอบในรอบต่อไป 
 มติที่ประชุม : ทราบ 
 4.4 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รายงานแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ .ศ.2557 – 2560 
ในการตรวจประเมินคุณภาพทุกรอบคณะเทคโนโลยีการเกษตรจะตกเ รื่องแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ซึ่งมิได้
หมายความว่าคณะไม่ได้ท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน แต่เป็นเพราะว่ากรรมการผู้ตรวจแจ้งว่าใช้ไม่ได้เนื่องมาจากว่า
แต่ละปีคณะจะท าแผนตามค าแนะน าของกรรมการผู้ตรวจประเมิน  พอถึงเวลาตรวจจริงผู้ตรวจประเมินก็เปลี่ยนคน
ใหม่ ก็จะไม่ตรงกับความต้อ งการของผู้ตรวจประเมินอีก เพราะทุกครั้งที่มีการตรวจประเมินจะมีเพียงคณะ
บริหารธุรกิจเพียงคณะเดียวที่แผนกลยุทธ์ทางการเงินผ่าน มหาวิทยาลัยจึงได้มีการให้ความรู้อบรมความรู้การท า
แผนกลยุทธ์ทั้งมหาวิทยาลัยให้เข้าใจถูกต้องตรงกัน โดยมีท่านรองศาสตราจารย์ปราณี พันธุ์วิเ ชียร ผู้ตรวจประเมิน
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นผู้ให้ความรู้แนะน าวิธีการแนวทางในการท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
อย่างถูกต้อง คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้เข้าร่วมอบรมและด าเนินการตามท่ีได้รับค าแนะน าในการจัดท าแผนกล
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ยุทธ์การทางเงิน  แผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือที่จะได้ทรา บว่าแต่ละกลยุทธ์ที่คณะตั้งไว้หรือที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้มีการจัดสรร
เงินไปอย่างไร เพราะฉะนั้นในส่วนของกลยุทธ์นานาชาติ /ต่างประเทศ ในปีนี้การจัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึนในเรื่อง
ของการวิจัยคณะมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
 มติที่ประชุม : ทราบ 
 4.5 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รายงานประเด็นความเสี่ยงประจ าปีการศึกษา 2558 ของคณะ ในปี
การศึกษา 2558 ได้มีการแจ้งเรื่องความเสี่ยงไปแล้ว 1 ครั้ง เป็นการขอมติในท่ีประชุมว่าท าความเสี่ยงอะไรบ้าง อยู่
ในขั้นการด าเนินการและเตรียมรายงานผล ให้คณะ เรื่องแรก อัตราพ้นสภาพของนักศึกษา  ที่มีผลการเรียนต่ ากว่า 2 
ลดลง มีนักศึกษาจ านวนมากอย่างน้อยใน 1 สาขา มี 10 % ที่จะดร็อประหว่างเรียน เกรดอยู่ที่ 2.00 หรือต่ ากว่า 
เนื่องจากเมื่อก่อนอาจารย์ที่ปรึกษาจะไม่สามารถไปก ากับดูแลนักศึกษาได้ นักศึกษาที่ได้เกรดต่ าก็พยายามลงเรียน
ตามท่ีรุ่นพี่แนะน าไม่เข้าใจถึงวิธี การจัดแผนการเรียน ทางมหาวิทยาลัยได้เข้าใจถึงประเด็นนี้และหาวิธีการแก้ไข
พบว่ามีจ านวนนักศึกษาท่ีดร็อปลดลง เรื่องท่ีสอง ไม่มีอัตราทดแทนบุคลากรสายวิชาการท่ี เกษียณอายุราชการ เป็น
ความเสี่ยง ที่คณะได้ค านึงถึง ท่านคณบดีได้ด าเนินการให้แต่ละสาขาเขียนแผนพัฒนาแต่ละสาขา  แผน 5 ปี และ
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพในแต่ละสาขาได้แนะน าว่าให้คณะเตรียมตัวก่อนไม่เช่นนั้นอาจารย์ที่บร รจุใหม่จะไม่สามารถ
เป็นอาจารย์ประจ าวิชา ประจ าหลักสูตรได้ ซึ่งคณะได้ด าเนินการไปในระดับหนึ่งแล้ว 
 มติที่ประชุม : ทราบ 
 4.6 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รายงานจ านวน นักศึกษาปัจจุบัน ปีการศึกษา 2559 ในปีการศึกษา 
2559 คณะรับนักศึกษาเข้ามาจ านวนใกล้เคียงกับที่ตั้งเป้าไว้ จะมีบางสาขาเท่านั้นที่จ านวนนักศึกษาน้อยกว่าที่ตั้ง
เป้าไว้ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ปัจจุบันคณะมีนักศึกษาที่ไม่จบตามหลักสูตรอยู่ประมาณ 62 คน ในสาขาต่างๆ ซึ่งน า มาสู่
เรื่องของการพัฒนาวางแผนในการด าเนินงานให้นักศึกษา จบได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  นักศึกษาภูมิทัศน์ มีจ านวน
นักศึกษาที่ไม่จบตามเวลาที่ก าหนด จ านวน 36 คน ปัญหาคือ 1.ปัญหาพิเศษไม่เสร็จตามก าหนด 2.วิชาพ้ืนฐานที่
ต้องคอยเก็บในขณะที่เรียนวิชาชีพไปด้วยเลยต้องมาเก็บวิชาพ้ื นฐานตอนปีหลังๆมากข้ึน 3.ให้สาขาเสนอเรื่องการ
เตรียมการมากขึ้น การแบ่งเวลา การปรับตัว แต่ละสาขาเข้ามาเพ่ิมเรื่องการปรับพ้ืนฐานในปี 1มากขึ้น เรื่องกลไกใน
การเรียน อังกฤษ คณิตศาสตร์ ในแต่ละหลักสูตรต้องปรับปรุงส่วนนี้ คณบดีแจ้งให้วางแผนแก้ไขเรื่องของปัญหา
พิเศษให้จบได้เร็ว  
 มติที่ประชุม : ทราบ 
 4.7 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รายงานจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 มีจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาภาคการศึกษาท่ี 2/2558 จ านวน 202 คน จบการศึกษาภาคฤดูร้อน /2558 จ านวน 128 คน ส่วนที่ยังไม่
จบต้องมาดูว่าในแต่ละสาขาว่าเกิดปั ญหาอะไรเพื่อจะได้แก้ไขต่อไป วันที่ 5-9 กันยายน  2559 นี้ ที่จะมีพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร  มีนักศึกษาของคณะที่ได้รับเกียรตินิยม ทั้งหมด 24 คน โดยเป็นเกียรตินิยมอันดับ 1 
จ านวน 14 คน และเกียรตินิยมอันดับ 2 จ านวน 10 คน มีอยู่ในทุกสาขาวิชา  
 มติที่ประชุม : ทราบ 
 4.8 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รายงานผลการด าเนินการ มคอ .5, มคอ.7, มคอ.3 การติดตามในเรื่อง
ของการท า มคอ. ให้เป็นไปตามเกณฑ์ อาจารย์ต้องเตรียมความพร้อมในการสอน เมื่อสอนเสร็จแล้วได้มีการสรุปการ
เรียนการสอนครบถ้วนหรือไม่ตามระบบของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ท้ายปี การศึกษาแต่ละหลักสูตรต้อง
ท า มคอ.7  
 มติที่ประชุม : ทราบ 
 4.9 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รายงาน การด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558  แจ้งว่า ช่วงนี้ เป็นเวลาที่ แต่ละหลักสูตรอยู่ในช่วงของการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
  ตรวจติดตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และรายงานผลการประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตร แผนกหลักสูตรได้ติดตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และขอให้ประธานหลักสูตรทุก



5 

 

หลักสูตรรายงานผลการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558 จ านวน 3 ภาคการศกึษา ทุก
หลักสูตรได้ส่งรายงานผลการประชุมครบถ้วน 
 มติที่ประชุม : ทราบ 
 4.10 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รายงาน นโยบายด้านระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ปรับจากการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาเพ่ือจะให้สอดคล้องกับอาจารย์และบุคลากรของคณะ ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แม้ว่าคณะจะด าเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว อาจจะมีบางส่วนที่ยัง
ไม่เข้าใจเรื่องของการประกันคุณภาพอย่างจริงจัง และกิจกรรมต่างๆที่จะด าเนินการในคณะควรจะให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการประกันคุณภาพรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของประชาคมน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาองค์กรท าให้ตอบ
โจทย์ต่างๆ ได้ง่ายยิ่งข้ึน 
 มติที่ประชุม : ทราบ 
 4.11 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รายงาน ผลการด าเนินงานแผนกบริการวิชาการ  ปกติแล้วจะมี
งบประมาณมาให้บริการฟรีกับชุมชน ซึ่งได้วางไว้อยู่ในเขต 5 จังหวัดรอบๆ ปทุมธานี ปีนี้ได้รับงบป ระมาณมา 
250 ,000 บาท ได้ด าเนินการสอบถามความต้องการทางชุมชนไปจนได้หลักสูตรมาด าเนินการ โดยทั่วไปจะ
ด าเนินการช่วงปิดภาคการศึกษาเดือน มิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคมบางส่วน ในช่วงที่ด าเนิน ทางกองนโยบาย
และแผน  ได้แจ้งมาว่าการเบิกจ่ายต้องให้เสร็จสิ้นภายใน 31 กรกฎาคม 2559 จึงได้ติดต่อทางชุม ชนเพื่อขอเลื่อน
โครงการที่จะด าเนินการในเดือนสิงหาคมเข้ามาให้เร็วขึ้นแต่เกษตรกรในชุมชนไม่สะดวก จึงท าให้ด าเนินการได้เพียง 
5 โครงการ  ส่วนที่ 2 โครงการที่ได้งบประมาณจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ 2559 ได้งบประมาณมา 100,000 บาท ได้
ด าเนินการไปครบถ้วน 5 หลักสูตร ใช้งบประมาณไปเกือบครบถ้วน 
 มติที่ประชุม : ทราบ 
 4.12 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รายงานสรุปจ านวนนักศึกษาท่ีออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แบ่งเป็น 
ฝึกงาน และสหกิ จศึกษา  จ านวนนักศึกษา 344 คน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 218 คน ฝึกสหกิจศึกษา 
จ านวน 126 คน ส่วนใหญ่จะ เลือกไปฝึกกับทางภาคเอกชน ถือว่าสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ส่งเสริม
บัณฑิตนักปฏิบัติ ได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง สาขาการผลิตพืช ไม่มี นักศึกษาไปสหกิ จศึกษาคณบดีจึง
ฝากให้หลักสูตรกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษามากขึ้น ผศ .จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล แจ้งว่านักศึกษาติดวิชา
พ้ืนฐานเลยท าให้ตัดสินใจไม่ไปสหกิจ และสาขาการผลิตพืชไปสหกิจค่อนข้างยาก บางทีบริษัทที่รับไปท างานไม่
สามารถให้ความรู้ได้มาก บางบริษัทท่ีอาจารย์ ติดต่อไปไม่อยากรับเป็นภาระของหน่วยงาน อาจารย์วีระยุทธ นาค
ทิพย์ แจ้งว่าการวัดผลการฝึกงานได้เกรดถ้าได้เกรด A ก็จะช่วยดึงผลการเรียนให้เพิ่มมากข้ึน ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม  
แจ้งว่าจะต้องขอคุยกับแต่ละหลักสูตรว่าสาเหตุที่นักศึกษาเลือกไปฝึกงานเพราะอะไร และคณะมีโครงการที่จะไปท า 
MOU กับหน่วยงานเพื่อจะขอโควตาให้นักศึกษา เข้าไปฝึกสหกิจศึกษา  ดร.เอนก ศิลปะพันธุ์ ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ  
เสนอแนะว่า นักศึกษาหญิงมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  สาขาต่างๆมีผู้หญิงเยอะ  ด้วยความปลอดภัย  บริษัทมีแนวโน้มที่จะ
รับนักศึกษาท่ีเป็นผู้ชายมากก ว่า ข้อจ ากัด เรื่ องที่พักด้วย การให้ความรู้เด็กต้องมีหน้าที่ถามกับพนักงานหรือ
เจ้าหน้าที่ถ้าต้องการความรู้ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากแต่ ละคนมีหน้าที่ของตัวเองถ้าจะให้ ความรู้เพิ่มเติมนักศึกษา
ต้องเป็นฝ่ายสอบถาม การฝึกสหกิจมีข้อได้เปรียบ มากกว่าการฝึกงาน การสัมภาษณ์นักศึกษาเข้า ท างาน นักศึกษาที่
เคยฝึกสหกิจมา 4 เดือน บริษัทจะสามารถรับได้เลย  นักศึกษาที่ไป ฝึกสหกิจต้องมีความตั้งใจที่จะท างาน  และบาง
หน่วยงานที่มีการวิจัยจะไม่รับนักศึกษาสหกิจ เพราะมีเรื่องของข้อมูลที่เป็นความลับ  ดร.เอนก ศิลปะพันธุ์ ผู้แทน
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีการยกตัวอย่างว่า มหาวิทยาลัยสุรนารี มีสหกิจศึกษาไปต่างเทศ 
 มติที่ประชุม : ทราบ -  มอบรองฯวิชาการและวิจัย หาสาเหตุที่นักศึกษาสาขาการผลิตพืชเลือกไป
ฝึกงานแทน สหกิจศึกษา 
 4.13 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รายงาน ผลการด าเนินงานแผนกวิเทศสัมพันธ์  การลงนาม MOU ใน
หน่วยงานในต่างประเทศกับ State Polytechnic of Jember ในการลงนามเพ่ือต่ออายุ ซ่ึงไม่ได้มีการลงนาม MOU 
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มาตั้งแต่สมัย ที่ ดร .วัลลภ พรหม เป็นคณบดี จึงได้มีการลงนามกันอีกครั้งหนึ่ง ผลการด าเนินงานของแผนกที่มี
กิจกรรมต่างๆให้กับนักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนที่คณะ มีนักศึกษามาจากมหาวิทยาลัย  Universitas 17 Agustus 
1945 Banyuwagi (UNTAG) 3คน ประกอบด้วย สาขาการผลิตพืช 1 คน และสาขาประมง 2 คน มหาวิทยาลัย 
State Polytechnic of Jember 9 คน ประกอบด้วยสาขาการผลิตพืช 4 คน สาขาสัตวศาสตร์ 5 คน มีนักศึกษา
จากประเทศไต้หวัน สาขาประมง 2คน มาท างานวิจัยช่วงระยะเวล าสั้นๆ และมีนักศึกษาทุนจากประเทศกัมพูชา 
นอกจากนี้มีการให้นักศึกษาไทยไปฝึกประสบการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่น โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนทางวิชาการและ
ฝึกประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ณ ประเทศญี่ปุ่น จ านวน 11 คน สาขาประมง 2 คน สาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพสัตว์ 2 คน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 คน สาขาสัตวศาสตร์ 4 คน นักศึกษาท่ีเดินทางไป
มีความพึงพอใจ แต่มีข้อเสนอแนะจากนักศึกษาเรื่องงบประมาณท่ีค่อนข้างน้อย แม้ว่าจะได้รับงบสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย 20,000 บาท/คน เพราะประเทศญี่ปุ่นค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เลยต้องมีเงินอีกจ านว นหนึ่งไปใช้จ่ายที่ฝึก
ประสบการณ ์
 มติที่ประชุม : ทราบ 
 4.14 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  รายงาน การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์  ซ่ึง
มหาวิทยาลัยค่อนข้างที่จะเข้มงวด กิจกรรมที่ออกมาเป็นมาตรการและนโยบายของมหาวิทยาลัย ด าเนินการเสร็จสิ้น
ไปเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2559 แต่ปัจจุบันจะมีกิจกรรมขึ้นมาอีก 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมบูมนักศึกษาเป็นกิจกรรม
บูมพ่ีบัณฑิตในช่วงของการรับปริญญา ซึ่งมหาวิทยาลัยมีกฎระเบียบและนโยบายขึ้นมาว่าให้มีการจัดกิจกรรมบูม
ภายในมหาวิทยาลัย ภายในคณะ ห้ามออกไปจัดกิจกรรมด้านนอก กิจกรรมจะเสร็จสิ้นภายในช่วงรับปริญญา 
  มติที่ประชุม : ทราบ 
 4.14 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  รายงานแผนการด าเนินกิจกรรมโครงการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2559 คณะด าเนินงานมาถึงกิจกรรมที่ 17 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ช่วงวันที่ 5-9 กันยายน 2559 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรจะรับวันที่ 7 กันยายน 2559 ช่วงบ่าย ซ้อมใหญ่วันที่ 2 กันยายน 2559 ต่อไปจะเป็นกิจกรรม
พระพิรุณเกมส์ จะจัดขึ้นช่วงเดือนพฤศจิกายน จะคัดเลือกนักศึกษาในแต่ละคณะ เพื่อไปแข่งขันในส่วนของกีฬาบัว
น้ าเงินเกมส์ ที่จะจัดขึ้นในเดือนมกราคม  2560 เลยจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมเหล่านี้ให้เสร็จสิ้ นก่อนเดือนธันวาคม  
2559 และยังมีกิจกรรมลอยกระทง กิจกรรมเรื่องของการแนะแนวการศึกษาสัญจรซึ่งได้ขอแผนงบประมาณไว้ 
  มติที่ประชุม : ทราบ 
วาระท่ี  5   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 

วาระท่ี  6   เรื่องการน าเสนอแนวคิดของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  6.1  ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.เอนก ศิลปพันธุ์ เสนอแนะจากการได้รับฟังการประชุม รายงานต่างๆ ขอชื่นชมใน
ความก้าวหน้าของคณะในเรื่องยุทธศาสตร์ และขอน าเสนอแนวทางในการพัฒนาคณะ หน้าที่หลักคือการพัฒนา
หลักสูตร ให้มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ มุ่งม่ันพัฒนา นักศึกษาที่จบออกไปมีคุณภาพ ภาคเอกชนต้องการบัณฑิต
ที่จบไปแล้วท างานได้เลยมีความตั้งใจในการท างาน นักศึกษาที่จบออกไป แบ่งตามกลุ่มได้ดังนี้  
 1. ท างานราชการ บริษัท 
 2. ศึกษาต่อ 
 3. ประกอบอาชีพส่วนตัว 
และอีกกลุ่มที่ส าคัญคือนักศึกษาที่คะแนนไม่ดี สมัครงานยาก คณะต้องมุ่งมั่นให้เด็กท่ีศึกษาอยู่ให้รู้ว่าเขาจะไป
ประกอบอาชีพอะไร บางคนมีความตั้งใจแล้ว บางคนยังไม่ทราบ เป็นหน้าที่ของคณะที่จะชี้แน วทางให้เด็กในการไป
ประกอบอาชีพ ช่องทางการประกอบอาชีพอิสระมากมาย อาจารย์ที่อยู่ใกล้ชิดควรให้ค าปรึกษาแนะน า ต้องมุ่งมั่น
พัฒนานักศึกษาให้เด่น จบไปแล้วท างานได้ในสิ่งที่รักและประยุกต์น าวิชาความรู้ที่ได้รับไปท างานได้ แนวโน้มการ
เรียนต้องประยุกต์ให้นักศึกษาเข้าใจว่าเรียนไปจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร เรียนแล้วได้อะไร การวางแผนการ
ทดลอง สามารถยกตัวอย่างที่เป็นเรื่องจริงได้ เรื่องเทคโนโลยีการประกอบการเรียน ดูว่าต้องประยุกต์ใช้อย่างไร 
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เป็นไปได้เชิญคนที่ท างานในสาขานั้นจริงๆ มาให้ความรู้ในรายวิชา น าคนที่ท าจริงๆมาให้ความรู้ ปฏิบัติอย่างไร 
คู่แข่ง การตลาด เป็นอย่างไร  

คณะต้องมองทีต่ัวเองและสรุปความแตกต่าง จากที่อ่ืนว่าคณะเราเก่งเป็นเลิศทางด้านไหนที่ท าให้
นักศึกษาอยากมาเรียน ท าให้เด็กจบไปเป็นที่ต้องการของตลาด      
เรื่องท่ีน่าเป็นห่วงคือเรื่องบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ต้องเตรียมการมากกว่าที่จะพัฒนาคนขึ้นมาทดแทนต้อง
ใช้เวลา คิดว่าคณาจารย์มีประสบการณ์อยู่แล้วเน้นให้เป็นเรื่องของการประยุกต์มากกว่า เสริมความรู้ทั่วไปสามารถ
หาได้ตาม google อยู่แล้ว  
 มติที่ประชุม : รับทราบ    
  
 

วาระท่ี  7 เรื่องอ่ืนๆ 
 ไม่มี       
         

เลิกประชุม เวลา 16.30  น.  
  

นางสาวแอนนา  ตระกูลอารีย์ 
                                                                                   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

นางสาวพรรณปพร โภคัง 
                                                                                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


