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สรุปรายงานการประชุม  

 คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

ครั้งท่ี  1/2556  

วันพุธท่ี   20   มีนาคม   2556   

 ณ  หองประชุมช้ัน 2  อาคารสํานักงานคณบดี  

เรื่อง/ประเด็น ผลการดําเนินงาน / ขอเสนอแนะ 

1.ประธานแจงให

ทราบ 

นโยบายของมหาวิทยาลัย ตามมติท่ีประชุมนายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล  9 ราชมงคล สรางความแตกตางจากกลุมมหาวิทยาลัยเดิม ตองนําความรูสูการปฏิบัติ เปน

แผนปฏิบัติการบัณฑิตนักปฏิบัติราชมงคล ใน 3 ดานสําคัญ คือ จัดระบบการจัดกาเรียนการสอน การ

พัฒนาอาจารย และการบริหารองคกร จากนั้นกําหนดเปนแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ 5 สวนสําคัญ

คือ นโยบายและการบริหารจัดการ หลักสูตรและสมรรถนะ ผูสอนแหงราชมงคล นักศึกษาและการวิจัย 

บริการวิชาการและUSR ซ่ึงคณะตองมีกระบวนการเพ่ือตรียมแผนพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ ตามอัตลักษณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เริ่มตั้งแต  INPUT (ระบบการเรียนการสอน อาจารย และนักศึกษา)  

PROCESS (การบูรณาการเครือขายความรวมมือดานตางๆ และการจัดการความรูการแลกเปลี่ยนเรียนรู ) 

และOUTPUT (ตามกรอบมาตรฐานตางๆ) 

2.รายงาน

ความกาวหนา 

รายงานผลโครงการงบประมาณ 2556  ในเดือนกุมภาพันธ 2556  ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวแตยัง

ไมสงเลม  15 โครงการ  มีโครงการท่ีดําเนินการเสร็จแลวแตยังไมเบิกจาย 2 โครงการ  และยังไมไดดําเนิน

โครงการ 4 โครงการ   และการดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑ ซ่ึงไดรับจัดสรรจากเงินงบประมาณ  22 รายการ 

เงินรายได 32 รายการ  ครุภัณฑเงินงบประมาณรายจาย อยูระหวางลงนามสัญญาทุกรายการ 

มติท่ีประชุม :เห็นควรเรงดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ไตรมาสท่ี 3 

3.คําเสนอขอ

งบประมาณ  

วงเงินท่ีเสนอขอประจําป  งบประมาณรายจายและประมาณการรายรับเงินรายได  ปงบประมาณ 2557  

เพ่ิมจากป 2556  ประมาณรอยละ 70  ซ่ึงคาดวาจะไดแจงการอนุมัติประมาณเดือน กรกฎาคม  คณะมี

นโยบายใหสาขาวิชาเสนอของบ ของสาขาวิชาแยกออกจากคณะ 

4.รายงานการใช

จายเงิน ประจําป  

1. รายงานการใชจายเงินของคณะ เงินงบประมาณรายจายประจําป2556   ณ เดือนมีนาคม 2556 

เบิกจายงบดําเนินงาน ไปรอยละ 23.29 งบลงทุนยังไมมีการเบิกจายอยูระหวางดําเนินการ  สวนงบเงิน

รายได งบดําเนินงาน เบิกจายไปรอยละ 12.68 งบลงทุนยังไมมีการเบิกจายอยูระหวางดําเนินการ   รายรับ

งานฟารม416,668 บาท รายจาย 487,969.73 บาท 

มติท่ีประชุม :  ใหเรงดําเนินการเบิกจายใหแลวเสร็จภายในไตรมาศท่ี3 งานฟารมหรือฟารมท่ีมีรายได เม่ือ

เกิดรายได ตองนําสงเปนรายไดของมหาวิทยาลัย 

2.  รายงานความกาวหนางานกอสราง (งบฟนฟูเยียวยา ผูไดรับผลกระทบจากสถานการณอุทกภัยดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน)  รายซอมครุภัณฑ/จัดซ้ือครุภัณฑ 22 รายการ  ดําเนินการเบิกจายเรียบรอยแลว และ

งานปรับปรุงอาคาร ดานโครงสรางพ้ืนฐาน เบิกจายเสร็จเรียบรอย รอยละ20 
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5.แผนปฏิบัติราชการ

และรายงานตัวชี้วัด 

1.แผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจําป 2556  ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ  

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ กลยุทธวีธีการ ไดแสดงเปนแผนปฏิบัติราชการ ประจําป2556  

ผูทรงคุณวุฒิ  เสนอควรบรรจุขอมูลของ อัตลักษณ เอกลัษณ  จุดเนนและจุดเดน ในเอกสารตางๆ เพ่ือให

ทุกคนไดรับทราบ  และการกําหนดแผลกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  ถามี

ภารกิจสวนใดท่ีดีกวา หรือท่ีไมเก่ียวของกับคณะก็นําเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือปรับเพ่ิม ลดยกเลิก 

2.รายงานตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธการพัฒนาหนวยงาน พ.ศ. 2553-2556  และแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 ของคณะ ในรอบดําเนินการ12 เดือน ตองเตรียมวางแผนเพ่ือพัฒนา  

มติท่ีประชุม : พิจารณาตัวชี้วัดรอยละของรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนแบบ Project/Problem Based 

Learning /Research Based หรือ Case Study ตอรายวิชาท้ังหมด  ผลการดําเนินงานหางจากเปาหมาย

มาก  มอบรองวิชาการฯ แจงทําความเขาใจกับอาจารยผูสอน โดยตองพิจารณาเปนรายวิชา ซ่ึงตองระบุไว

ใน มคอ.3 

6.การเรียนการสอน  1.การสอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับปริญญาตรี (สองตรง) ป 2556 มีแผนรับ 450 คน โควตา 155  สองตรง 

215 สอบผานสกอ. 80  ซ่ึงไดข้ึนทะเบียนโควตาไวแลว 96 คน  และจะพิจารณารับจริง จากจํานวนผูสอบ

ตรง 684   จากสถิติ 4 ปท่ีผานมีแนวโนมนักศึกษาเพ่ิมข้ึน  

2.ปการศึกษา 2556 ตองดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามกรอบ TQF ใหแลวเสร็จ  

โดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรเปนการบูรณาการในแตละสาขาวิชา  

3.ผลการดําเนินงานการบริหารหลักสูตรในปการศึกษา 2554  ตาม มคอ.7 และสมอ.07 ทุกสาขาวิชา ซ่ึง

ไดพิจารณาและเสนอแนะในการบริหารหลักสูตรจํานวน 7 หลักสูตร  โดยภาพรวมในแตละหลักสูตรจะมี

ประเด็น ปญหาในเรื่องของแผนการเรียนแตละหลักสูตร นักศึกษาลงทะเบียนไมเปนไปตามแผน เนื่องจาก

รายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป มีการปรับเปลี่ยน นักศึกษามีความรูพ้ืนฐานออนทําใหไมสามารถเรียนผานใน

หมวดศึกษาท่ัวไปและรายวิชาชีพบางรายวิชาไดตามโปรแกรมหลักสูตร จึงขอใหอาจารยท่ีปรึกษาดูแลให

คําปรึกษาแกนักศึกษาอยางใกลชิด และสถานท่ีฝกทักษะวิชาชีพแกนักศึกษาไมสมบูรณเทาท่ีควร เนื่องจาก

คณะประสบปญหาอุทกภัยเม่ือปลายป 2554 ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางดําเนินการซอมแซมปรับปรุง คาดวาจะ

แลวเสร็จในตนปการศึกษา 2556  และในรายวิชาท่ีมีผลประเมินอาจารยผูสอนโดยนักศึกษา ระดับความ

พึงพอใจนอยกวา 3.5 ขอใหอาจารยผูสอนนําไปพัฒนาปรับปรุงสรางความเขาใจใหนักศึกษายิ่งข้ึน 

 

7.งานวิจัย   1. ปงบประมาณ 2555 โครงการวิจัยจากเงินรายได 10 โครงการ และจากเงินงบประมาณ 4 โครงการ ซ่ึง

มีงานวิจัยท่ีดําเนินการเสร็จเรียบรอย จํานวน 2 โครงการ ท่ีเหลือขยายเวลาตอถึงกันยายน 2556   

2. ปงบประมาณ  2556  มีโครงการวิจัยจากเงินรายได 19 โครงการ  วงเงิน 395,000 บาท  และงานวิจัย

จากเงินงบประมาณ 5 โครงการ วงเงิน 2,507.640 บาท  ท้ังหมดอยูระหวางดําเนินการ   

3. งบประมาณนี้มีนักวิจัยของคณะไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยภายนอกประมาณ 2 แสนบาท จากมูลนิธิ

โทเร เพ่ือการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย  ซ่ึงอยูระหวางการเขารับเงิน   

4. จากปญหาตางๆของงานวิจัย ท่ีสงผลใหผลกระทบตอคะแนนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก

นั้น คณะกรรมการดําเนินงานวิจัยไดนําไปพิจารณา และไดเสนอเปนกรอบงานวิจัยของคณะ  ใหเรงรัด
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กระตุนใหนักวิจัยสงผลงานวิจัย ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด   

8.งานบริการวิชาการ  1.ปงบประมาณ 2555 ตามแผนการบริการวิชาการแกสังคม ทุกโครงการสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว   

2.ปงบประมาณ 2556 อยูในข้ันตอนของการ  PDCA เพ่ือรวมหารือและวางแผนจัดทําหลักสูตร รวมกับ

ชุมชน ในวันท่ี 3 เมษายน 2556 

9.งานวิเทศสัมพันธ 1.โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจําป 2556 รับนักศึกษาอินโดนีเซีย ภาคเรียนท่ี 1-2/2556 จํานวน 

15 คน แยกเปน 3 สาขาวิชาๆละ 5 คน และนักศึกษาของคณะ ไดรับทุนจาก State Polytech of 

Jember จํานวน 6 คน สาขาวิชาละ 2 คน ระยะเวลา 5 เดือน 

2.โครงการฝกอบรมศึกษาดูงานในสาธารณรัฐประชาชนจีน ตาม MOU ระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี กับ  GTII  เปนนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 7 คน และมีอาจารยผู

ควบคุม 1คน ระหวางวันท่ี 13-31 พฤษภาคม 2556 ซ่ึงอยูระหวางเสนอขออนุมัติสนับสนุนเงินจาก

มหาวิทยาลัย 

10.มาตรฐานงาน 

ข้ันต่ํา 

ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดประกาศใชแตยังไมเดนชัด ทําใหการดําเนินงานยังไมเปนไปตามมาตรฐานงานข้ันต่ํา  

เพ่ือเปนมาตรฐานเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาท่ีของคณาจารย และใชเปนแนวทางในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของคณาจารย ขออนุมัติใชตั้งแตปการศึกษา2555 นี้เปนตนไป 

มติท่ีประชุม  : จัดทําเปนประกาศจากคณะกรรมการประจําคณะ  เรื่อง  การคิดภาระงานข้ันต่ํา ตาม

เกณฑภาระงานข้ันต่ําของคณาจารยประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  แจงใหคณาจารยไดรับ

ทราบและถือปฏิบัติ   ผูทรงคุณวุฒิ   เสนอแนะใหจัดเก็บขอมูลเปนแบบอิเลคทรอนิคส  เพ่ือความสะดวก

ในการจัดเก็บขอมูล 

11.งานพัฒนา

นักศึกษา   

1.สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกโดยการสัมภาษณนักศึกษาเขารวมโครงการ “4th  

University Scholars Leadership Symposium 2013”  คือ นายณฤพล  พลแสงทอง  ชั้นปท่ี 1  สาขา

เทคโนโลยีการอาหารฯ   และสํารองจํานวน  1 ราย ไดแก นางสาววรรณศิกา  ชวยพัฒน  ชั้นปท่ี 3  สาขา

วิศวกรรมแปรรูป 

2. มหาวิทยาลัยฯ จัดโครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรดานวินัยและพัฒนาวินัย   ระหวางวันท่ี 16-

17  พฤษภาคม  2556   

3. โครงการอบรมผูนํานักศึกษาเพ่ือการจัดกิจกรรมรับนองใหมเพ่ือเสริมสรางความเปนพลเมืองใน

มหาวิทยาลัยฯ ระหวางวันท่ี  21 – 22  พฤษภาคม  2556   

4. โครงการสืบสานสงกรานตไทย   กําหนดจัดงานวันท่ี 10 เมษายน  2556  ณ  อาคารสํานักงานคณบดี

ชั้น 1 ขอเชิญชวนทานผูทรงคุณวุฒิ และทุกทานเขารวมงาน 

5.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2556  มหาวิทยาลัย กําหนดจัดระหวางวันท่ี 29 – 31 

พฤษภาคม 2556  ยังไมไดกําหนดวาคณะอยูวันใด 
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12.จากผลการ 

ประเมินตนเอง และ

การประเมินผลการ

บริหารงานของคณะ 

ของคณะกรรมการ

ประจําคณะ ในป

การศึกษา 2554 

คณะผูบริหาร ไดนําขอเสนอแนะตางๆ มาปรับปรุงการบริหารงานของคณะฯอยางเปนรูปธรรม   และได

ดําเนินการโดยกําหนดเปนนโยบาย แนวปฏิบัติ และแจงผูเก่ียวของใหดําเนินการ ดังนี้  

-ติดตามทวนสอบนักศึกษาท่ีจบการศึกษา วาเปนผูมีศีลธรรมและไดนําความรูความสามารถท่ีไดรับ ไป

ปฏิบัติงานตรงกับความตองการของนายจางหรือไม นั้น คณะไดมีการติดตามนักศึกษาโดยการใช

แบบสอบถามถาวะการมีงานทําของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาไดกรอกในวันซอมรับ

ปริญญา และแจกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพ่ือใหนายจางไดกรอก   ซ่ึงผล

ประเมินอยูในระดับดี 

-ดานการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทรัพยากรการเรียนการสอน   คณะอยูระหวางดําเนินการปรับปรุง

โครงสรางพ้ืนฐาน เชน อาคารเรียน โรงเรือนปฏิบัติการตางๆ โรงอาหาร  ปรับภูมิทัศนโดยรอบคณะ คาด

วาจะแลวเสร็จในเดือนพฤษภาคมนี้  และไดมอบใหหัวหนาสาขาวิชาเขียนแผนพัฒนาหองปฏิบัติการ  

แผนพัฒนาการใชพ้ืนท่ี  แผนพัฒนาบุคลากร  อนาคตจะพัฒนาใหเปนศูนยการเรียนรูการเกษตรเชิง

ทองเท่ียว 

-ดานการวิจัยและสรางสรรค  เนนใหผูวิจัย นําผลงานวิจัยไปถายทอดและนําไปใชใหเกิดประโยชนและ

สงเสริมใหขอสนับสนุนเงินจากงทุนภายนอก 

-ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  Happy workplace  สรางความสุขความเปนอิสระ  ใหทุกมีจิตสํานึกไม

ใชระบบเขมงวด  ทุกคนมีความรู  เนนใหทุกคนตระหนักไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน สรางความยุติธรรมรอบ

ดาน ความสุขอยูท่ีใจ “ใจเปนนาย กายเปนบาว” 

-บทบาทของคณะกรรมการประจําคณะท่ีตองใหความสําคัญ ซ่ึงท่ีผานมาไดดําเนินการตามบทบาทหนาท่ี 

ในเรื่องของงานพัฒนาแผนซ่ึงไดมีขอเสนอแนะในการพัฒนานโยบายแผนงานของคณะใหสอดคลองกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนไดพิจารณาออกประกาศเปนแนวปฏิบัติในการบริหารงานภายในคณะ  

ในเรื่องการเรียนการสอนไดมีการทบทวนผลการดําเนินหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว   ควบคุม

ดําเนินงานตามกรอบ TQF เรื่องของวัดผล ประเมินผล    ดานสงเสริมงานวิจัย  งานบริการวิชาการ ได

สนับสนุนใหเสนอขอเงินจากแหลงเงินทุนภายนอก สวนงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เนนเรื่องจิต

สาธารณะ  ตลอดจนไดมีขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ ตามวาระของการประชุมทุกครั้ง  และคณะไดมี

การแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินการขอใบอนุญาตการรับรองมาตรฐาน GMP ซ่ึงไดจัดอบรม Q 

อาสาใหกับอาจารย  

-ชวงปดภาคเรียน จะจัดหองทํางานในอาคารสํานักงานคณบดีใหม และไดมอบใหผูชวยคณบดี จัดหอง

ตลาดแรงงานรวมกับหองแนะแนว  และจะจัดเปนมุมโตะทํางานใหกับคณะกรรมการประจําคณะ ภายใน

หองเดียวกัน 

-การจัดประชุมปนี้ ไดกําหนดการจัดประชุมไว ปการศึกษาละ 3 ครั้ง และในปหนาจะเพ่ิมการประชุมเปน 

4 ครั้ง  

-เอกสารการประชุม มอบใหเลขานุการ กําหนดการวันประชุมใหชัดเจน และนําสงเอกสารการประชุม

ลวงหนา 7 วัน 

13.การบริหารความ ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสถาบันแบงไดเปน 6 ดาน ในป 2556 คณะจะพิจารณา
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เสี่ยงประจําป 2556 ดําเนินการบริหารความเสี่ยง ตามบริบทของสถาบัน  

มติท่ีประชุม : พิจารณาเสนอความเห็น  ขอใหเริ่มจากอาจารย บุคลากรและนักศึกษา แลวนํามาจัดลําดับ 

แจงใหท่ีประชุมทราบตอไป 

14.งานประเมิน

คุณภาพการศึกษา  

 

 

 

 

 

1.จากการตรวจประเมินคุณภาพนอก รอบสาม จากการตรวจ Site Visit ของมหาวิทยาลัย คะแนนเพ่ิมลด

ตามเอกสารประกอบ ยังมีตัวบงชี้ท่ียังสามารถปรับปรุงเพ่ิมได ปญหาอยูท่ีงานวิจัยคอนขางนอย คาดวา

หากไดดําเนินการปรับปรุงจะไดคะแนนมากกวา 3 แตข้ึนอยูกับความรวมมือของอาจารยทุกทาน  และ

คณะยังมีอาจารยจํานวน 4 คนท่ีจบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี และไมมีผลงานทางวิชาการ  ซ่ึงจะมีสวนทํา

ใหคะแนนลดลง   

2.การผลการตรวจติดตาม ประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555 ระดับสาขาวิชา  มี

ขอเสนอแนะท่ีสามารถดําเนินการได แตตองปรับแกไข และท่ีตองเรงรวบรวมคือองคประกอบท่ี 2 เอกสาร

แผนการสอน มคอ.3,5 และกําหนดสงรายงานภายในวันท่ี 5 เมษายน 2556 

มติท่ีประชุม : เห็นควรคณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินการจัดการความรู   และนัดประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพของคณะ และเชิญสํานักประกันคุณภาพการศึกษาเขาใหความรูท่ีชัดเจน 

15.ขอเสนอ 

แนะอ่ืนๆ    

จากผูทรงคุณวุฒิ 

 ดร.ณรงค  ชูชีพ  ในการดําเนินการวิจัยเชิงธุรกิจ คํานึงถึงตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ตองรวมมือกันศึกษา

คนควาถึงความจริงดวยวิธีการท่ีมีหลักเกณฑอาจคนควาปญหาจากทองถ่ิน ชุมชน  สถานประกอบการ  

เพราะงานวิจัยบางเรื่อง อาจนําไปใชประโยชนไมตรงกับความตองการของสถานประกอบการ  หรือชุมชน 

ซ่ึงงานวิจัยยังคงสนองตอแหลงเงินทุนวิจัย  และในการนําเสนอผลงานควรเสนอขอใหหนวยงานเอกชนให

การสนับสนุน 

ผศ.ดร.วิเชียร  อุนเรือน   งานประกันคุณภาพตัวบงชี้ท่ี๘สามารถเปนตัวท่ีเพ่ิมคะแนนไดอยางมาก ขอให

รวบรวมเอกสารการสอน  และเสนอข้ันตอนของงานบริการวิชาการ ควรตองมีการจัดเก็บรวบรวมเอกสาร

เม่ือดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว และตองมีการประเมินความพึงพอใจ คะแนนไมควรต่ําวารอยละ 80  

และตองนํานักศึกษาเขาไปรวมกิจกรรม  ตลอดจนดําเนินการวิเคราะหสรางเปนองคความรู แลวนํามาสอน

นักศึกษา ถึงจะครบ PDCAและในเรื่องของวัฒนธรรมองคกร ใหเปนท่ียอมรับตอชุมชน โดยคํานึงถึงจุดเนน 

ของอัตลักษณ  เอกลักษณ ท่ีจะสามารถไปสนองตอบวัฒนธรรมองคกร  ขอใหดําเนินการในเชิงประจักษ 

เชน นําการแสดงเพลงพ้ืนบาน ไปรวมอนุรักษสอนใหกับชุมชนหรือโรงเรียน  


