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วาระท่ี  1   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 ประธานแจ้งให้ทราบ  
 รายงานผลข้อคิดเห็นจากสภามหาวิทยาลัย ในเรื่องการเรียนการสอนที่คณะรับทราบนโยบายมาด าเนินการ 
ดั้งนี้ 

1. การพัฒนาหลักสูตรรองรับยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะประชุมสรุปร่วมกับประธานหลักสูตร 
 2. การพัฒนานักศึกษาด้านสหกิจศึกษา เน้นการสร้างงานด้วยตนเอง 
 3. จ านวนผลงานทรัพย์สินทางปัญญา จากข้อมูลของปีนี้จะพบว่าคณะไม่มีผลงานด้านนี้ 
 4. อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ Talent Mobility ปีนีค้ณะยังไม่มีอาจารย์ที่เข้าไปเข้าร่วมในโครงการนี้ 
 5. การพัฒนาพื้นที่การศึกษาเชื่อมโยงกับพาณิชย์ เป็นส่วนคณะที่ต้องเร่งด าเนินการ 
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 เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2 ดร.เอนก ศิลปพันธุ์ ได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่อง
หลักสูตรไว้ ซึ่งเป็นจุดส าคัญ โดยท่านได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า หน้าที่ของคณะคือการพัฒนาหลักสูตร ให้มีความ
ทันสมัย ทันเหตุการณ์ มุ่งม่ันพัฒนา นักศึกษาที่จบออกไปมีคุณภาพ ภาคเอกชนต้องการบัณฑิตท่ีจบไปแล้วท างาน
ได้เลยมีความตั้งใจในการท างาน นักศึกษาท่ีจบออกไป แบ่งตามกลุ่ม คือ  
 1. ท างานราชการ บริษัท 
 2. ศึกษาต่อ 
 3. ประกอบอาชีพส่วนตัว 
และอีกกลุ่มที่ส าคัญคือนักศึกษาท่ีคะแนนไม่ดี สมัครงานยาก เพราะฉะนั้นคณะจะต้องพยายามดูแลนักศึกษากลุ่มนี้
และอีกจุดที่ส าคัญ คณะต้องมองท่ีตัวเองและสรุปความแตกต่าง จากที่อ่ืนว่าคณะเราเก่งเป็นเลิศทางด้านไหนที่
ท าให้นักศึกษาอยากมาเรียน ท าให้เด็กจบไปเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งปนีี้คณะได้วางงบประมาณไว้ในส่วนของ
การพัฒนาหลักสูตร จึงอยากจะขอข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ มุมมองของท่าน คุณลักษณะของนักศึกษาท่ีจบ
การศึกษาออกไปแล้วท างานได้ เป็นที่ต้องการควรจะเป็นอย่างไร 

1.2 เรื่องเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
บทบาทอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ ตามข้อบังคับฯ จ านวน 8 หัวข้อ 

 

วาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2559    

 

วาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม งานติดตาม     
ไม่มี 

 

วาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ  
 4.1 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ในส่วนของงบประมาณ
แผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ปี 2559 เป็นการชี้แจงงบประมาณท่ีได้รับและผลการด าเนินงาน ในส่วนของ
งบประมาณแผ่นดิน งบด าเนินงาน ยอดรายรับมี 8,794,000 บาท มีการใช้จ่ายไปเสร็จสิ้นเมื่อสิ้นปีงบประมาณ คิด
เป็นร้อยละการเบิกจ่าย 99.75% ส่วนรายละเอียดต่างๆ ในแต่ละหมวด เช่น ค่าใช้สอย ค่าวัสดุการศึกษา ปกติจะ
มุ่งเน้นไปที่ตัวนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นเงินงบประมาณส่วนนี้จะค่อนข้างสูง รายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน
รายได้ ปี 2559 ในส่วนของงบด าเนินงาน 5,862,860 บาท มีการเบิกจ่าย 99.26% และในส่วนของเงินไปราชการ
ต่างประเทศ เบิกจ่าย 88.61% ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการไปท า MOU และการไปน าเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ
ของอาจารย์สาขาต่างๆ เป็นเงินที่เพ่ิมจากเดิมทีได้เคยประมาณการไว้ห้าแสนบาท มีการโอนย้ายหมวดเพื่อที่จะ
สนับสนุนให้ KPI ส่งเสริมอาจารย์ที่จะไปน าเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ การไปท า MOU กับมหาวิทยาลัยต่างๆ 
เช่น อินโดนีเซีย ไต้หวัน มาเลเซีย ในส่วนของเงินรายได้นั้นในสิ้นปีคณะได้รับเงินจัดสรรเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย ใน
ภาพรวมของงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายได้ จะเป็นวัสดุการศึกษา ซึ่งวัสดุการศึกษาปีที่ผ่านมาในเงิน
รายจ่ายประจ าปีคณะได้งบประมาณจัดสรรสองล้านสองแสนกว่าๆ ปีนี้ได้รับจัดสรรสี่ล้านถือว่าเพียงพอในการซื้อ
วัสดุให้กับนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น     
 มติที่ประชุม : ทราบ  
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4.2 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน พ.ศ. 
2557 – 2560 ประจ าปีงบประมาณ 2559 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) เปรียบเทียบผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ 4 กับแผนการด าเนินงานไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2559 ยุทธศาสตร์หลักจะเป็น ยุทธศาสตร์ที่ 1 Hand On: การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 Research & 
Innovations: พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 Internationalization: ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Modern Management: การบริหารจัดการสมัยใหม่ ในไตรมาสที่ 4 เมื่อเทียบกับแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีจะพบว่าในแต่ละยุทธศาสตร์ สามารถด าเนินงานได้ดีพอสมควร เช่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 และ 4 ได้
คะแนนเต็ม 5 ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2 ค่อนข้างยากเพราะเกี่ยวข้องกับนักศึกษาจ านวนมาก และเกี่ยวข้องกับ
อาจารย์  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 คะแนนจะได้ไม่มาก เนื่องจาก KPI ในเรื่องของ Hand On มีหลายปัจจัยที่คณะไม่สามารถ
ท าให้ถึงเป้าหมายได้ เช่น เรื่องของการผลิตต ารา เนื่องจากปีที่ผ่านมาไม่มีอาจารย์ที่เขียนต าราในแต่ละหลักสูตร ท า
ให้ไม่ได้คะแนนในส่วนนี้ ซึ่งคณะจะต้องเร่งให้อาจารย์เขียนต ารา คณะมีอาจารย์ที่ไปให้บริการวิชาการอยู่ทุก
สาขาวิชา แต่อาจารย์อาจมีภารกิจมาก เพราะการเขียนต าราค่อนข้างต้องใช้เวลารวบรวมและเรียบเรียง ท าให้ที่ผ่าน
มาคณะไม่มีเรื่องของการผลิตต ารา ถือว่าเป็นจุดอ่อนของคณะที่จะต้องพยายามหาวิธีการแก้ไข KPI ที่ 1 คณะได้
คะแนนเต็ม KPI ที่ 2 เป็นเรื่องของอาจารย์ที่ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการที่จัดล าดับได้อยู่ได้ Quartile 1 และ2 จะมีแค่ 
3 เรื่อง ท าให้ไม่มีคะแนน คณะต้องเร่งปรับปรุงเรื่องผลงานวิชาการที่จะน าไปตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ จะมีอาจารย์ที่อยู่
ใน Quartile 2 เท่านั้น Quartile 1 ไม่มี KPI ที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เรื่องของการตีพิมพ์การสร้าง
นวัตกรรมให้มีการจดสิทธิบัตร คณะไม่มีผลงาน KPI ที่ 7 อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ Talent Mobility คือ อาจารย์ที่มี
ความสามารถ เข้าไปท างานควบคู่กับสถานประกอบการ โดยได้รับเงินเดือน ส่วนใหญ่จะเป็น อาจารย์คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรยังไม่มี ในปีการศึกษานี้มีอาจารย์ที่เตรียมตัวจะเข้าร่วมโครงการนี้อยู่
บ้างแล้ว คาดว่าในปีงบประมาณ 2560 จะมีคะแนนจากส่วนนี้เพ่ิมขึ้น  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เรื่องของความเป็นนานาชาติ คณะได้คะแนนค่อนข้างมาก ตามเป้าที่ก าหนดไว้ ในเรื่องของ
นักศึกษาแลกเปลี่ยน ปัจจุบันมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มาศึกษาที่คณะ เช่น  นักศึกษากัมพูชา นักศึกษาอินโดนีเซีย และ
นักศึกษามาเลเซีย ในปีนี้คณบดีได้ไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยที่ไต้หวันคาดว่ากิจกรรมต่อไปของคณะอาจจะเป็นการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาจากประเทศไต้หวัน ในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้คณบดีและรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน จะ
เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น อาจจะได้ข้อมูลเพ่ิมเติม KPI ที่  3 เรื่องของบุคลากรแลกเปลี่ยนวิชาการ
ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย และ KPI ที่ 5 คณะได้มีการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการนานาชาติ ASTC ร่วมกับวิทยาลัย
การแพทย์แผนไทย และมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมด้วย ในปีต่อไปได้มีการวางแผนที่จะมีการจัดประชุมวิชาการพืชเขตร้อน  

ยุทธศาสตร์ที่  4 Modern Management  การบริหารจัดการสมัยใหม่ KPI ที่  1 เป็นเรื่องของการยื่นขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ ระดับต่างๆ เช่น ผศ. รศ. และ ศ. ในส่วนของ ต าแหน่ง ผศ. มีอาจารย์ที่ยื่นขอแล้ว จ านวน 7 ท่าน 
ในปีที่ผ่านมา ได้รับการแต่งตั้งแล้ว 4 ท่าน ถือว่าได้ตามเป้าหมาย ส่วนต าแหน่ง รศ. จ านวนของอาจารย์คณะมีน้อยคาด
ว่าจะมีอาจารย์ประมาณ 1-2 ท่าน ที่เตรียมตัวอยู่บ้างแล้ว การประหยัดพลังงานใน KPI ที่ 3 ที่ผ่านมาตั้งเป้าหมายไว้ 5 
% ลดลงของการใช้งาน แต่ผลการด าเนินงานท าลดลงได้ 10.93 % และยังคงท าต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมามีอาคารที่เข้าสู่
โครงการจ านวน 3 อาคาร คือ อาคารส านักงานคณบดี, อาคาร 70 ปีเกษตรปทุมธานี, และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ท า
ได้ตามเป้าหมาย KPI ที่ 4 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ คณะได้พยายามปรับปรุง
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สภาพภูมิทัศน์ ทางเข้าคณะเริ่มปรับให้สวยงามขึ้น มีการอ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษา มีการท าห้องเรียน Smart 
Classroom และก าลังขอเพ่ิมขึ้นอีก 2 ห้อง เพ่ือเป็นที่ให้นักศึกษาได้ใช้เป็น Learning Space ทางมหาวิทยาลัยก็ได้
สนับสนุนในส่วนนี้  

มติที่ประชุม : ทราบ           
 4.3 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  รายงานการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2560 เงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล เป็นงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบที่คณะได้รับจะ
ได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ประมาณเจ็ดสิบกว่าล้าน แต่ปีนี้เนื่องจากคณะมีงบลงทุนเพ่ิมขึ้น เป็นที่ดินสิ่งก่อสร้าง 20 
ล้านบาท ท าให้ได้ 90 ล้านบาท ในงบประมาณรายจ่ายงบสิ่งก่อสร้างที่คณะได้รับจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงอาคาร
ที่เก่ียวข้องกับการเรียนภาคปฏิบัติ ครุภัณฑ์ ห้อง Lab สามารถแบ่งได้อย่างทั่วถึงทุกสาขา 
 ส่วนในเรื่องของโครงการที่ได้รับจัดสรร การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จะมีโครงการหลักใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นโครงการเปิดบ้าน (OPEN HOUSE) เทคโนโลยีการเกษตร ปกติจะจัดขึ้นทุกปีในช่วงต้นเดือน
มกราคม ปีนี้โครงการนี้คณะท าเป็นเชิงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ปีที่แล้วคณะได้ท าการจัดการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ เป็นการแข่งขันทั้งหมด 9 ราชมงคล เริ่มจัดเป็นครั้งแรก เมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมา ถือว่าประสบ
ความส าเร็จและได้รับค าชื่นชมจากราชมงคลต่างๆ และคณะได้รับจัดสรรงบประมาณมาในปีนี้ 400,000 บาท ซึ่ง
คณะได้ตอบรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งที่ 2 เพราะคณะเกษตรมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ยังมีงบประมาณไม่
เพียงพอ ถือว่าเป็นการท าให้นักศึกษาสามารถได้ทดสอบฝีมือทางวิชาการ มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนและสร้าง
เครือข่ายระหว่างราชมงคลต่างๆ 
 การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 2560 จ านวนงบประมาณที่คณะได้รับจัดสรรมาจะใกล้เคียงกัน
ทุกปี ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2560 จ านวนเงิน 36,308,000 บาท แบ่งออกเป็นปริญญาตรี 
ภาคปกติ 35,784,000 บาท ระดับปริญญาโท จ านวน 524,000 บาท งบประมาณระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 
ปัจจุบันมี 2 หลักสูตร เทคโนโลยีการอาหาร และเทคโนโลยีการผลิตพืช มีการปรับรายละเอียดในเรื่องของงบ
บุคลากรเล็กน้อย เช่น จัดสรรอัตราเพ่ิม มีต าแหน่งอาจารย์ที่ต้องจัดสรรเพ่ิมเติมในเรื่องของการจ้างวุฒิ ป.โท มี 3 
สาขา คณะได้ประมาณการเอาไว้ รายละเอียดเกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรร ที่ส าคัญจะเป็นเรื่องของการพัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรม เป็นเรื่องที่ส าคัญและก็เป็นภารกิจของมหาวิทยาลัย ได้รับจัดสรร 1,785,000 บาท มากกว่า
ปีที่ผ่านมา เป็นส่วนที่สนับสนุนอาจารย์บางท่านที่ยังไม่สามารถของบงานวิจัยภายนอกได้ โครงการประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11 ประจ าปี 2560 ประมาณการไว้ว่าจะจัดเดือนกรกฎาคม 
2560 
 มติที่ประชุม : ทราบ 
 4.4 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รายงานการจัดสรรอัตราก าลังคณะเทคโนโลยีการเกษตร จากการ
ประชุมครั้งก่อนได้แจ้งว่าในปี 2564 อัตราก าลังของคณะจะหายไป จ านวน 25 อัตรา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ท าการเปิด
สอบ ครั้งที่ 2 จ านวน 11 อัตรา เป็นต าแหน่งอาจารย์ 6 อัตรา ต าแหน่งสายสนับสนุน 5 อัตรา ในช่วงนี้จะมีการ
โอนย้าย มหาวิทยาลัยมีการโอนย้ายอัตรา รายของ ดร.น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร จบทางด้านเทคโนโลยีการอาหาร
จากประเทศสวีเดน ขอโอนย้ายมาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่คุณสมบัติไม่ตรงกับที่คณะวิทยาศาสตร์
ต้องการ ทางคณะเห็นว่า ดร.น้อมจิตต์ มีความสามารถทั้งเชิงวิจัยหลายๆ ด้าน และดูแลหลักสูตรปริญญาโท จาก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะได้ท าการสัมภาษณ์และรับโอนย้าย มหาวิทยาลัยก็ได้อนุมัติให้แล้ว แต่
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ยังอยู่ในกระบวนการ ขั้นตอนต่อไปขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะอนุญาตให้โอนย้าย
หรือไม่ อาจารย์จะมาอยู่ในสาขาเทคโนโลยีการอาหาร   
 มติที่ประชุม : ทราบ 
 4.5 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รายงานเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะมีเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ าที่ใช้อยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าเกณฑ์ที่ผ่านมาครบวาระ 4 ปี 
ต้องมีการปรับเกณฑ์ใหม่ มหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา รายละเอียดของเกณฑ์
เป็นตัวก ากับให้อาจารย์ได้ท างานทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัย งานสอน ภาระงานที่ก าหนดจะต้องไม่น้อยกว่า
สัปดาห์ละ 38 ชั่วโมง ภาระงานแต่ละด้านที่แบ่งจะเป็น งานสอน งานวิจัย งานวิชาการ งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม หรืองานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยปกติอาจารย์ 1 ท่าน ต้องมีวิชาสอนในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 6 
สัปดาห์ เกณฑ์นี้ต่างจากเดิมคือ ภาระงานของอาจารย์เพ่ิมขึ้น จากเดิมมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 35 ชั่วโมง แต่เกณฑ์
ใหม่ 38 ชั่วโมง มีรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้น เป็นรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยจัดท าขึ้นและประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว 
คณะจะใช้เกณฑ์นี้ในการประเมินผลงาน ประเมินขั้น 
 มติที่ประชุม : ทราบ 
  4.6 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รายงานเรื่องงานกฐินพระราชทาน ขอเชิญชวนและแจ้งให้ทราบว่า
มหาวิทยาลัยได้มีการจัดกฐินพระราชทาน ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ วัดนิเวศธรรมาราม 
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวัดขนาดเล็กติดกับชุมชนไม่มีรั้ว สมควรที่จะเข้าไปช่วยกันบูรณะ  
 มติทีป่ระชุม : ทราบ 
 4.7 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รายงานการ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในปี 2560 โดยปกติการคัดเลือกนักศึกษา มี 3 รูปแบบ 1.โควตา 2.สอบ
คัดเลือกเข้าโดยตรงของมหาวิทยาลัย 3.รับจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แต่เนื่องจากในปีการศึกษา 
2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้งหมด จะเปิดเทอมเดือนมิถุนายน ไม่ได้เปิดเทอมตามส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพราะฉะนั้น ในปีการศึกษา 2560 จะรับนักศึกษา 2 แบบ คือโควตา และการสอบ
คัดเลือกเข้าโดยตรงของมหาวิทยาลัย ปัญหาคือจ านวนเด็กโควตาลดน้อยลง ทางแก้ไขในตอนนี้มีการรับโควตาลูก
เกษตรกร ได้มีการส่งหนังสือไปตามโรงเรียนต่างๆ และกองทุนฟ้ืนฟูเกษตรกร จังหวัดปทุมธานี ต่อไปอาจจะมีการ
พิจารณาเรื่องการให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาโควตาลูกเกษตรกร   

ในปีการศึกษา 2557 และ 2558 นักศึกษาปีการศึกษา 2557 มี 1,720 คนในภาพรวม แต่มาในปีการศึกษา 
2558 เหลือนักศึกษาเพียง 1,630 คน ในปีการศึกษา 2560 คาดว่าจ านวนนักศึกษาน่าจะลดลง พบว่าจ านวน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีอยู่แสนกว่า แต่จะมีนักศึกษาที่จบปริญญาตรี ประมาณ 80,000 คน เพราะฉะนั้นเป็น
สิ่งส าคัญส่วนหนึ่งเรื่องของการเรียนการสอน การเลือกนักศึกษา นักศึกษามีโอกาสที่จะเลือกเรียน มหาวิทยาลัยจึงมี
มุมมองว่าต่อไปนี้หลักสูตรต้องมีความชัดเจน มีความต้องการของผู้ที่ต้องการเข้ามาศึกษา ขณะเดียวกันนักศึกษาต้อง
พ่ึงพาตัวเองได้ ในการที่จบการศึกษาออกไปแล้วท างานได้ และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ การท า
หลักสูตรต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปี ในการด าเนินการ  
 มติที่ประชุม : ทราบ 
 4.8 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รายงาน
โครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2560 เงินรายได้ที่คณะได้ จัดสรรให้อาจารย์ ได้รับ 



6 

 

1,465,000 บาท โครงการวิจัยที่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี  2558 – 2560 จะมีอยู่  5 แหล่งทุน               
1.งบประมาณแผ่นดิน 2.รายได้สะสมของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยก าลังจัดให้คณะในส่วนของอาจารย์ที่บรรจุใหม่
ที่อาจจะยังไม่เข้มแข็งในเรื่องของงานวิจัย 3.รายได้ของคณะ ปีนี้พยายามที่จะส่งเสริมอาจารย์ที่ท างานวิจัย 4.
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย 5.แหล่งเงินภายนอก พบว่าในปี 2559 เงินภายนอกได้มาไม่มาก เป็นสิ่งที่ต้องประสานหา
แหล่งทุนจากภายนอก 
 มติที่ประชุม : ทราบ 
 4.9 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยรายงานแผนการ
ด าเนินการบริการวิชาการ แผนการบริการวิชาการ มีอยู่ทั้งหมด 4 โครงการหลัก โดยหลักการเป็นเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ต้องน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะก่อนถึงจะด าเนินการได้ ประกอบกับจากการตรวจ
ประเมินคุณภาพที่ผ่านมาพบว่าทุกคณะวัตถุประสงค์กับตัวชี้วัดไม่สอดคล้องกัน ดังนั้น จึงขอเสนอโครงการผ่าน
คณะกรรมการประจ าคณะใน 4 โครงการนี้และขออนุญาตน าตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับที่ทางส านักประกันคุณภาพ
เสนอไว้  
 มติที่ประชุม : อนุญาตและรับรองในรายละเอียดให้ด าเนินการต่อไป  
 4.10 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  รายงานสรุป
จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศที่เข้าศึกษาต่อ ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จะมีนักศึกษา 12 คน มาจาก
อินโดนีเซียและกลับไปแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 ส่วนในปีถัดไปจะมีนักศึกษามาจากประเทศอินโดนีเซีย 
จ านวน 3 คน เป็นสาขาการผลิตพืชและประมง จะเข้ามาศึกษาเดือนมกราคม 2560 และมีนักศึกษาอีก 3 คน เป็น
นักศึกษากัมพูชาทีไ่ด้รับทุนการศึกษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 มติที่ประชุม : ทราบ 
 4.11 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รายงานสรุป
จ านวนนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่เดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ มี
นักศึกษาจ านวน 11 คน เข้าร่วมโครงการฝึกงานนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่  10 – 23 กรกฎาคม 
2559 , นักศึกษาจ านวน 3 คนที่เข้าร่วมโครงการ “เพชรราชมงคล” และนักศึกษาจ านวน 4 คน ไปสหกิจ ณ 
ประเทศมาเลเซีย คณะได้มีการคัดเลือกนักศึกษาท่ีไปต่างประเทศ และเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษา 
 มติที่ประชุม : ทราบ 
 4.12 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558  เมื่อเทียบผลการด าเนินงานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 ในทุกสาขา คณะมีคะแนนเพ่ิมขึ้นในทุกสาขารวมทั้ง
ปริญญาโท คะแนนประเมินหลักสูตร ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2557 ที่ได้ 0.26 เนื่องจากคณะปรับหลักสูตรไม่
ทันรอบแต่ในปีการศึกษา 2558 ได้ด าเนินการแก้ไขแล้ว 
 มติที่ประชุม : ทราบ 
 4.13 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รายงานผลการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2557 กับปีการศึกษา 2558 จะพบว่ามีคะแนนที่สูงขึ้น จาก 3.28 
เป็น 4.02 คณบดีกล่าวขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันท าให้คะแนนของคณะมาเป็นอันดับ 3 ของมหาวิทยาลัย ในส่วนของ
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ข้อเสนอแนะเป็นเรื่องของอัตราก าลังเนื่องจากการเกษียณอายุราชการ งานวิจัยที่ไม่ไปสู่เชิงพาณิชย์ และเรื่องการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงและน าเสนอต่อไป มหาวิทยาลัยได้คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษา 
4.39 ข้อเสนอแนะที่มหาวิทยาลัยได้รับคือเรื่องของการจัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องและทันสมัย เรื่องการจัดการ
ความรู้ มหาวิทยาลัยจะเน้นเรื่องของหลักสูตร งานวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ 
 มติที่ประชุม : ทราบ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  รายงานว่าในปี 2559 คณะได้ท าในเรื่องของ COE งานฟาร์ม มีสาขาการ
ผลิตพืช สาขาสัตว์ศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร เช่น วันที่ประชุมนี้ของที่น ามาเป็นอาหารว่างจะ
เป็นผลิตภัณฑ์จากสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ในปีนี้รายรับของ COE ได้จ านวนสองล้านเก้าแสน
บาท รายรับจาก COE คณะสามารถน ามาใช้ได้ ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งเมื่อยามที่คณะขาดแคลนงบประมาณ ก็จะ
มีเงินมาใช้ในการบริหารจัดการได้   
 4.14 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รายงานก าหนดการจัดโครงการตักบาตรอาหารแห้ง เพ่ือถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องจากในปีที่ผ่านๆ มาจะมีกิจกรรมในส่วนของ
พิธีเทิดพระเกียรติ แต่ในปีนี้มีการปรับแผนการจัดกิจกรรมเป็นการตักบาตรอาหารแห้ง เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะจัดขึ้นในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 บริเวณด้านหน้าอาคาร
ส านักงานคณบดี  
  มติที่ประชุม : ทราบ 
 4.15 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รายงานการขอรับบริจาคทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 เป็น
การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เรียนดี จะมีการท าพิธีมอบทุนการศึกษาเพ่ือถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทุนการศึกษาจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็น
ส่วนที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดสรรมาให้คณะ ในส่วนนี้ทางคณะได้พิจาณาทุนการศึกษาไปยังมหาวิทยาลัยเรียบร้อย
แล้ว อยู่ในกระบวนการที่มหาวิทยาลัยจะแจ้งจ านวนเงินและจ านวนผู้ที่ได้รับทุนมาให้คณะ ส่วนที่ 2 เป็นส่วนที่ได้รับ
บริจาคจากบุคลากรในคณะ จากสมาคมศิษย์เก่า และจากบุคคลภายนอก ทางคณะจะเป็นผู้ พิจารณามอบ
ทุนการศึกษา บริหารจัดการเอง  
  มติที่ประชุม : ทราบ 
 4.16 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รายงานแผนการด าเนินกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
ข้อเสนอแนะทางการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยในข้อที่สามเรื่องการส่งเสริมทักษะด้านภาษาและ
ศักยภาพการพัฒนานักศึกษา เนื่องจากฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของแผนการด าเนินการกิจกรรม
นักศึกษา จึงขอน าแผนการด าเนินงานปีการศึกษา 2559 เสนอให้คณะกรรมการได้พิจารณา โดยในปีนี้ มี
ข้อเสนอแนะจากทางผู้ตรวจประกันคุณภาพเพ่ิมในด้านความรู้และวิชาการเพ่ิมขึ้น โครงการที่เพ่ิมขึ้นมา 1.โครงการ
อบรมคอมพิวเตอร์ IC3 โดยใช้เงินจากงบกิจกรรมนักศึกษา 2.โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ใช้งบ
กิจกรรมนักศึกษา 3.โครงการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ เป็นโครงการที่ท าเพ่ือสนับสนุนกรณีที่มีนักศึกษาไปแข่งขัน
ภายนอกที่อยู่ในประเทศ เพราะนักศึกษาที่ไปประกวดหรือแข่งขันในต่างประเทศมหาวิทยาลัยจะมีงบในส่วนของ
กองทุนพัฒนานักศึกษาสนับสนุน แต่ถ้าเป็นการแข่งขันในประเทศจะไม่มีงบประมาณสนับสนุน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
จึงต้องเสนอโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือใช้ในการสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษา 
  มติที่ประชุม : อนุมัติ 
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วาระท่ี  5   เรื่องการน าเสนอแนวคิดของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ น.สพ.ศักดิ์ชัย  ศรีบุญซ่ือ ให้ความเห็นว่า จากการรับฟังการประชุมเห็นว่าผลงานที่คณะได้
ท าดูจากคะแนนในตัวชี้วัดต่างๆ อยู่ในเกณฑ์ทีด่ี อย่างไรก็ตามในเรื่องของนักศึกษาเท่าที่ดูบางส่วนของคะแนนต่างๆ 
ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีนัก  

IC3 การทดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ 4.0 เรื่องไอทีส าคัญมาก คณะมีการประเมินนักศึกษาหรือไม่ มีการ
สอบถามจากทางภาคเอกชนหรือทางราชการหรือไม่ ว่าบัณฑิตที่จบไปท างานมีจุดอ่อน จุดด้อย อะไรบ้าง เช่น ภาษา 
ความหลากหลายของภาษา และ ไอท ี 4.0 ข่าวสารต่างๆ ต้องเร็ว เด็กยุคใหม่ข่าวสารไวมาก การติดตามข้อมูลจาก
ต่างประเทศ ต้องทันต่อเหตุการณ์ สามารถวิเคราะห์ในเรื่องของความถูกต้องได้ดี รวมทั้งในเรื่องสหวิทยาการ ความ
รอบรู้หลากหลาย การน าข้อมูลมาวิเคราะห์ประมวลผล  

ในช่วงก่อนการประชุมได้ขับรถเข้าไปดูพ้ืนที่ด้านในคณะ เห็นว่าคณะมงีานทีห่ลากหลาย ทั้งพืช ประมง 
สัตว์ คอกหม ู(ไม่ค่อยมีกลิ่นของคอกหมู) แพะ ม้า สหวิทยการที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลากหลายและถ้าน ามาใช้
ประโยชน์ในภาพรวมน่าจะดี  

ชอบความคิดเห็นของ ดร.เอนก ศิลปพันธุ์ ที่ให้ความเห็นเรื่องหลักสูตร มาตรฐานกี่ปีต้องปรับปรุงหลักสูตร 
ถ้า 5 ปี นานเกินไป คณบดีแจ้งว่าหลักสูตรสามารถปรับได้ตลอดให้ทันเหตุการณ์ แต่ถ้าเกิน 5 ปีจะตก แสดงว่าไม่มี
การพัฒนาเกิดข้ึน จะเป็นปีที่ 1 หรือปีที่ 2 ก็สามารถปรับได้ตลอด ปรับให้เร็วได้มากที่สุดเท่าไรก็คือการพัฒนาของ
คณะ 

เรื่องของเกรดนักศึกษา ไดคุ้ยกับภาคเอกชน เวลาสัมภาษณ์ จะเน้นเรื่องเกรด เกียรตินิยมอันดับ 1 อันดับ 2 
บางทีจ่ะมีเงินเดือนให้เป็นพิเศษ ซึ่งในภาครัฐก็เช่นกันเวลาสัมภาษณ์จะเน้นเรื่องเกียรตินิยม และดูการสนทนา  

สังเกตการประเมินบางเรื่องได้ 5 คะแนน บางเรื่องไดค้ะแนนน้อย การประเมินทุกไตรมาสมีประชุมเรื่อง
ตัวชี้วัดหรือไม่ว่าตัวชี้วัดฝ่ายไหนใครเป็นผู้รับผิดชอบ 

เรื่องของต ารา มีอาจารย์ผ่านการอบรมหลายท่าน แต่ไม่มีเวลาเขียนต ารา เป็นผู้สอนนักศึกษาการเขียน
ต าราเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ  

งานวิจัยเชิงพาณิชย์ ซึ่งได้เคยพูดไว้เมื่อการประชุมที่ผ่านมาว่าหากงานวิจัยไม่พอ มหาวิทยาลัยไม่สามารถ
สนับสนุนได ้กระทรวงเกษตรมีหน่วยงาน สวก. งานวิจัยการเกษตร สามารถเอาข้อมูลไปปรึกษาได ้ยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่
เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรหรือรัฐบาลสามารถขอได้ และมีช่องทางอีกมากมายที่สามารถหาจากภายนอกเข้า
มาเสริม 

หลักสูตรจุดขายของคณะมีจุดเด่นอะไรที่เมื่อเวลานักศึกษาจบไปแล้วเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ 
ต้องหาจุดเด่นของคณะว่าคืออะไร เช่น ด้านการแปรรูป ด้านประมง และอ่ืนๆ ลูกศิษย์ที่จบไปได้มีการสอบถาม
หรือไมว่่าต้องการเน้นทักษะอะไร ออกไปท างานแล้วขาดทักษะอะไร จะให้เสริมตรงไหน ต้องมีการปรับทุกปี ภาษา
เป็นสิ่งจ าเป็น มีความส าคัญ ภาษาอังกฤษก็ส าคัญ และภาษาจีนก็เป็นภาษาที่มีความส าคัญ  

น.สพ.ศักดิ์ชัย  ศรีบุญซื่อ สอบถามเรื่องการประเมินอาจารย์ คณบดีแจ้งว่า มีเกณฑ์ประเมินด้วยผลงาน 
และประเมินโดยนักศึกษาประเมินอาจารย์ ต่ ากว่า 3.51 อาจารย์จะต้องปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ เนื่องจากคณะยัง
ไม่ได้ออกนอกระบบ เพราะฉะนั้นการประเมินจะอยู่ในระบบราชการคืออยู่ตามเกณฑ์การประเมิน แต่จะมีในส่วน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะมีการประเมินและจ้างเป็นระบบ 1ปี 3ปี 5ปี  
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คณบดีให้ความเห็นว่าอาชีพที่ปรับได้ยากสุดคืออาชีพครู ตามที่ได้รับค าแนะน าจะต้องน ามาปรับ
กระบวนการสอน สอดแทรกการวิเคราะห์ สอดแทรกธุรกิจ ในแต่ละรายวิชาที่สามารถด าเนินการได้ โดยเฉพาะ
ความยั่งยืน เพราะความค านึงถึงสภาพแวดล้อมท าให้เด็กมีความเอ้ืออาทรต่อคนอ่ืนไม่เอาแต่ผลประโยชน์ตนเอง 
เป็นสิ่งที่คณะพยายามจะสอดแทรก  

แนะน าว่าควรฝึกนักศึกษาเขียนโปรเจคการท าโครงการ เช่น จะลงทุนธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่จะลงทุนอย่างไร จะ
เลี้ยงอย่างไร การตลาดอย่างไร และน าเสนอ บางแห่งฝึกพรีเซ็นต์เป็นภาษาอังกฤษ ห้องสมุด ต ารา Self-Learning 
บางแห่งพร้อมมากแต่ก็ขึ้นอยู่กับตัวนักศึกษาเองด้วย เรื่องของกรณีศึกษาควรใช้หลักสูตรที่เป็นการแก้ไขปัญหาใน
พ้ืนที่อย่างจริงจัง เช่น มีปัญหาเรื่องข้าว ความเป็นจริงเป็นเช่นไร โรงสีเป็นอย่างไร นอกจากเรียนทฤษฎีในห้องเรียน
ควรเห็นโลกทัศน์ข้างนอกว่าเป็นเช่นไร  

GISTDA ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) การใช้ดาวเทียม
วิเคราะห์ก้าวหน้ามาก เช่น พ้ืนทีดิ่นที่เหมาะแก่การเพาะปลูก โรคแมลง พ้ืนที่น้ าท่วม พื้นที่ลุ่ม พื้นที่ดอน เรื่องฝน 
ปริมาณน้ า พื้นที่ไหนไม่ควรปลูกอะไร จังหวัดนี้เป็นดินอย่างไร ดูในภาพกว้าง วิเคราะห์ วางแผน ควรปลูกอะไรให้ได้
ผลผลิต ให้นักศึกษาฝึกใช้วิชาการต่างๆมาประยุกตใ์นการเรียนการสอน รวมถึงกระทรวงเกษตรก็มีแอพพลิเคชั่นให้
ศึกษากว่า 40 แอพ กระทรวงเกษตรมี ศพก.ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ให้ประชาชน
เรียนรู้มีวิทยากรสอนทางด้านเทคโนโลยีและปฏิบัติ 

เอกสารการประชุมหากเสร็จเร็วอยากขอล่วงหน้า เพื่อจะได้ศึกษาข้อมูลก่อนประชุม 
 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ คุณจิระศักดิ์ เสงี่ยมกิตติกุล ให้ความเห็นว่า จะแบ่งทักษะของนักศึกษาเป็น ทักษะด้าน
ความรู้ วิชาการ ภาคปฏิบัติในสาขาท่ีเรียน ควรลงลึกในการแยกพืชไร่ พืชสวน เพ่ือการใช้ประโยชน์ในการท างาน  
อาจารย์จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล ชี้แจงว่าคณะไม่ได้แบ่งแยกพืชสวน พืชไร่ แต่จะให้นักศึกษาเลือกเป็นหมวด เช่น
ทางด้านเทคโนโลยี เป็นการปลูกพืชไร้ดิน ให้นักศึกษาเลือกว่าต้องการจะเน้นทางด้านไหน ซึ่งจะแตกต่างจาก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เมื่อนักศึกษาข้ึนปี 3 จะแยกเป็นพืชสวน พืชไร่ คุณจิระศักดิ์
แจ้งว่าควรเพ่ิมทักษะทางด้านชีววิทยา ยกตัวอย่างบริษัทท าการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวมา 14 ปี เป็นรายแรกของ
ประเทศไทย ส่งประเทศจีน พอถึงปีที ่14 รู้ว่าชาติอ่ืนเขาไปไกลมาก สาขาต้องส่งเสริมนักศึกษาเรียนเรื่องไบโอเทค 
ประเทศอินเดีย จีน อเมริกา ไปไกลมาก เราต้องตามเทคโนโลยีให้ทัน โดยเฉพาะบริษัทยักษ์ใหญ่ของอเมริกามีการ
พัฒนาไปไกลมาก  

สาขาต่างๆ ควรจะส่งเสริมนักศึกษาเรียนอังกฤษกับจีน เพราะในอนาคตอาจจะเหลือแค่ 2 ภาษา คือ 
อังกฤษกับจีน บริษัทใหญ่ๆ มีนโยบายให้สื่อสารภายในองค์กรเป็นภาษาอังกฤษ บางบริษัทถ้าสามารถสื่อสารและ
เขียนภาษาจีนได้ให้ค่าตอบแทนพิเศษ ความรู้ที่จะส่งเสริมให้นักศึกษามีประสิทธิภาพ 1.ด้านภาษา 2.ความรู้ด้านไอที 
3.ต้องส่งเสริมให้เรียนธุรกิจ น าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์กับความรู้ทางด้านธุรกิจ ประกอบด้วย บัญชี การเงิน 
การตลาด การจัดการ เรียนเกษตรแล้วจะต้องรู้ว่าน าความรู้จากการเรียนเกษตรไปท าอาชีพไรได้บ้างสามารถอยู่ใน
สังคมได ้เลี้ยงดูตนเอง ดูแลครอบครัวได้  

ภาคเอกชนคัดเลือกคนท างานท าไมถึงเลือกเกรดก่อน จะมีการระบไุว้เลยว่าต าแหน่งงานนี้ความรับผิดชอบ
คืออะไร แล้วเกรดต้องไม่ต่ ากว่าเท่าไร คนเรียนเก่งแล้วท างานไม่เป็นกมี็ คนเรียนไม่เก่งท างานได้ดีก็มี ในมุมมองของ
คนที่รับคนเข้าท างาน จะไม่สามารถกลั่นกรองคนภายในครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงได้ด้วยการสัมภาษณ์ เพราะฉะนั้น 
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สิ่งเดียวที่จะเชื่อได้คือเกรดเฉลี่ย เพราะการศึกษาได้คัดกรองคนมาระดับหนึ่งแล้ว ความรู้ที่จะส่งเสริมให้คนท างานได้ 
เกรดเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งคือเป็นใบเบิกทาง และดูว่านักศึกษาได้ท ากิจกรรมอะไรเพ่ือสังคมบ้างหรือไม่เป็นการ
ทดสอบว่ามีความเห็นแก่สังคมส่วนรวมหรือไม่  
 Innovation ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความยั่งยืน ทักษะในการพัฒนาการผลิตและตรวจสอบย้อนกลับได้ 
ในอนาคตเวลาซื้อของอาจมีการถามว่าผลิตที่ไหน วงจรสินค้าเชื่อมโยงอย่างไร มีการบุกรุกป่าหรือไม่ ดูแลป่าหรือไม่ 
ดูแลประชาชนที่อยู่ในแหล่งเพราะปลูกหรือไม่  

สิ่งที่ต้องส่งเสริมให้นักศึกษาคือการเป็นผู้น า ค้นหาทักษะของนักศึกษาว่าเหมาะกับอะไร ทักษะเรื่องของ
การปรับตัว ต้องฝึกเด็กให้ปรับตัวให้เป็น ยอมรับการเปลี่ยนแปลง โลกทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเด็กต้องปรับตัวให้
ได ้อาจารย์ก็ต้องปรับตัวต้องยอมเปลี่ยนแปลง ยกตัวอย่างหลักสูตร ALP Action Lerning Program จัดผู้บริหาร
ระดับเดียวกัน จากหลากหลายงาน 1 กลุ่มมี 6 คน เข้าโปรแกรมเรียนและสร้างกติกาข้ึน เป็นหลักสูตรที่ใช้ใน
อเมริกาพัฒนาคนให้กับบริษัทใหญ่ เข้าหลักสูตร 6 เดือน สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เขียนโครงการ มีการใช้เงิน มีการอนุมัติ 
และท าจริง โดยจะมีการให้คะแนนความร่วมมือ การน าเสนอความคิด ฝึกอบรมจนจบหลักสูตร มีการสรุปผลผู้ที่
คะแนนต่ าสุดจะถูกให้ออก ผลคือมีการเปลี่ยนแปลงพนักงานเริ่มให้ความร่วมมือการ มีการสื่อสารกันในองค์กร และ
ความมีวินัย  

 รูปแบบการเรียนการสอน ควรมองครูเป็นหัวหน้าชั้นเรียน คือการเรียนรู้ระหว่างกัน อย่าให้ห้องเรียนเป็น
ทางการเกินไป ฝึกให้เด็กคิดเองและน ามาเสนอความคิดเห็นมีการกระตุ้นให้เด็กคิด วิชาที่เน้นความหลากหลายทาง
ความคิดต้องหาข้อมูลมาคุยกัน ควรเน้นภาคปฏิบัติ 
 การท านาควรคิดต้นทุน คนไทยท าการเกษตรละเลยเรื่องการแปรรูป อเมริกาท าตลาดก่อนการผลิต เป็น
การเกษตรอุตสาหกรรม ของไทยผลิตก่อนถึงจะขาย อาชีพเกษตรกรมีความเสี่ยงมาก ควบคุมได้ยาก ทั้งเรื่องของ
ฤดูกาล อุณหภูมิ ความชื้น ตลาด แต่ก็เลิกท าไม่ได้ เพราะหากเลิกท าวันหนึ่งจะต้องน าเข้าข้าวเพ่ือบริโภค 
  
 วาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ  

6.1 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้แจ้งให้คณะเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ โดย
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2551 ได้ก าหนดไว้ว่า ในการเสนอชื่อผู้สมควร
ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ต้องเสนอโดยคณะกรรมการประจ าคณะ และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
คณะ ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์ค า หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2558 จ านวน 2 ท่าน ดังนี้ 

นายสุขวัฒน์  ด่านเสริมสุข ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการประธานคณะผู้บริหารสายธุรกิจอาหารส าเร็จรูป เครือเจริญโภค
ภัณฑ์ ประวัติและผลงานประสบการณ์ท างานร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์มากกว่า 39 ปี ในด้านการผลิตอาหาร
ส าเร็จรูปพร้อมรับประทาน อาหารแช่แข็ง อาหารสัตว์เลี้ยง อาหารส าเร็จรูปสัตว์น้ า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
มีโรงงานในความรับผิดชอบ 17 โรงงาน ด าเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตอาหารให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของ
ผู้บริโภค รวมทั้งร่วมก่อตั้งสถาบันการสอนท าอาหารของเครือเจริญโภคภัณฑ์กับสถาบันให้ค าปรึกษา LHC 
มหาวิทยาลัยโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผลงานทางวิชาการประสบความส าเร็จในการพัฒนาอาหารส าเร็จรูป 
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พัฒนาปรับปรุงการแปรรูปอาหารสัตว์น้ า ขนมขบเค้ียวของสุนัข ธุรกิจร้านอาหารเชสเตอร์ พัฒนาการผลิตโดยใช้
เทคโนโลยีแบบการผลิตต่อเนื่องอัตโนมัติ ตั้งโรงงานอาหารส าเร็จรูปจ านวนมาก มีผลงานดีเด่น ประกาศเกียรติคุณ 
และกิจกรรมเพ่ือสังคมเป็นที่ประจักษ์มากมาย ความร่วมมือกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร รับนักศึกษาสาขาต่างๆ 
เข้าฝึกงานบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนจัดวิทยากรบรรยายให้ความรู้และ
ประสานจัดหาสถานที่ส าหรับนักศึกษาดูงานให้กับคณาจารย์และนักศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

นายวสันต์  รัตนานุภาพ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร ด ารงต าแหน่ง COEและประธานผู้บริหาร บริษัท ไมท์ตี้ อินเตอร์เนชันแนล จ ากัด ประวัติและผลงาน
เบื้องต้น ท่านเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมท์ตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ผลงานทางด้านวิชาการร่วมกับ
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอีกมากมายด าเนินการทางด้านเทคโนโลยี ผลงานทางสังคม 
Executive Committee ของสมาคมวิทยาศาสตร์การอาหารแห่งประเทศไทย โดยเน้นการสนับสนุนทางด้าน Food 
Innovation Contest  ส่วน Impact กับชุมชนและสังคมสร้างงานให้กับชุมชนบริเวณแถวที่ตั้งโรงงาน ร่วมทั้งลด
การน าและส่งเสริมการส่งออก พัฒนาผลิตสินค้าจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศไทย ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการผลิตสารNucleotide เพ่ือเพ่ิมรสชาติอาหาร สามารถใช้แทนผงชูรส (MSG) ได ้
โดยใช้เทคโนโลยีทาง Biotechnology ร่วมกับ ดร.อนันต์ บุญปาน อดีตรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ในความร่วมมือกับคณะรับนักศึกษาเข้า
ฝึกงานและสนับสนุนสถานที่ดูงานกับอาจารย์และนักศึกษา 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มีมติเห็นควรเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
ทั้ง 2 ท่าน คือ นายสุขวัฒน์  ด่านเสริมสุข และ นายวสันต์  รัตนานุภาพ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถท่ี
สามารถช่วยในการพัฒนาและเพ่ิมผลผลิตของคณะทั้งด้านการเรียนการสอนและต่อยอดตามนโยบาย Thailand 4.0 
ได้อย่างดีเยี่ยม จึงขอให้น าเสนอมหาวิทยาลัยได้พิจารณาต่อไป 
         

เลิกประชุม เวลา 16.30  น.  
  
 
 
 
 

นางสาวแอนนา  ตระกูลอารีย์ 
                                                                                   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

นางสาวพรรณปพร โภคัง 
                                                                                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


