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 รายงานการประชุมบุคลากรสายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
วันพุธท่ี  1  มิถุนายน  2559  เวลา  09.00 น. 
ณ  หองประชุมช้ัน 3    อาคารสํานักงานคณบดี  

 
ผูมาประชุม  
      จํานวน 49 คน     คิดเปนรอยละ 79 
ผูไมมาประชุม   

จํานวน 13 คน   คิดเปนรอยละ  21 
  
เริ่มประชุมเวลา  09.00  น.   

ประธานกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 
วาระท่ี  1   เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

1.1 ประธานแจงใหทราบ 
1. คณะไดแจงเชิญวิทยากรบรรยายมาใหความรู ในหัวขอโครงการสงเสริมบุคลากรดาน

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแขงขันในภาคเอกชน ( Talent mobility) เพ่ือสรางแรงจูงใจและกระตุนใหอาจารยไดเขารวม
โครงการ  โดยไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.กฤษณชนม ภูมิกิตติพิชญ รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย คณะ
วิศวกรรมศาสตร มทร.ธัญบุรี มาใหความรูในครั้งนี้ 

2. คณะเปนเจาภาพจัดกิจกรรมการแขงขันทักษะทางการเกษตร เดือนสิงหาคม 2559 ซ่ึงไดแจง
เชิญมหาวิทยาลัยราชมงคลไปเรียบรอย จึงขอแจงใหทุกทานเปนเจาภาพรวมกัน ชวยกันจัดเตรียมพ้ืนท่ี และรวม
ตอนรับแขก  สวนการเตรียมการจัดพ้ืนท่ีไดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและไดเริ่มไปบางสวนแลว จากนี้จะ
ดําเนินการตั้งคณะกรรมการจัดงาน ซ่ึงจะมอบหมายไปตามสาขา 

3. ชวงปดภาคเรียน ของใหอาจารยไดมีเวลาเตรียมความพรอม ดานการสอน งานวิจัยจากงบ
ภายนอก การจัดหารายได ซ่ึงเปนเปาหมายสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัย และจากนี้มหาวิทยาลัยจะมีกระบวนการ
ติดตามใหพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับงานภายนอก   
 

วาระท่ี  2   รับเรื่องรองรายงานการประชุม   
ไมมี 
 

วาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  
  ไมมี  
 

วาระท่ี  4   เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
 มติท่ีประชุม : ทราบ  

1. แผนยุทธศาสตรวาระเรงดวนปงบประมาณ 2559 ท้ังหมด 29 ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร ของคณะ ท่ีตอง
เรงดําเนินการใหถึงเปาหมาย  หลักสําคัญในการสรางบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ใหคิดเปนทําเปน   พัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรม ออกสูภายนอก   สงเสริมความเปนนานาชาติ ท้ังอาจารยและนักศึกษา  และการบริหารจัดการ
สมัยใหมอาจารยทุกทานจะตองไดรับการพัฒนาความรู    

มติท่ีประชุม : ทราบ 
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2. แจงใหอาจารยประจําวิชา สงใบขออนุมัติซ้ือวัสดุฝกรายวิชา ภาคเรียนท่ี 1/2559 สงท่ีแผนกพัสดุ 
ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 เพ่ือจะไดเตรียมการจัดซ้ือใหทันเวลา 

มติท่ีประชุม : ทราบ 
3. ในการแขงขันกีฬาบุคลากร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 35 “ราชมงคลธัญบุรี

เกมส” ระหวางวันท่ี 4-11 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยเปนเจาภาพจัดการแขงขัน และมีบุคลากรของคณะได
สมัครเขารวมการแขงขันกีฬาประเภทฟุตบอล และเปตอง   ซ่ึงทางคณะดูแลรับผิดชอบปฏิบัติหนาท่ี
คณะอนุกรรมการฝายจัดการแขงขันกีฬาโบวลิง ระหวางวันท่ี 4-9 มิถุนายน 2559 ณ สนามแขงขัน บลูโอ รีธีม 
แอนด โบวล สาขารังสิต  

มติท่ีประชุม : ทราบ 
4. แจงกําหนดการปฏิทินการรับบุคคลเขารับศึกษาตอระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง ประจําป

การศึกษา 2559 รับนักศึกษาสาขาละ 10 คน เทคโนโลยีการอาหาร 20 คน และกําหนดสอบสัมภาษณวันท่ี 16 
มิถุนายน 2559 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น (มหาวิทยาลัย) ชั้น 7   

แจงกําหนดการปฏิทิน 12 เดือน ปการศึกษา 2559 สําหรับอาจารยท่ีปรึกษา  เปดภาคเรียนวันท่ี 8 
สิงหาคม 2559  

แจงกําหนดการปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา 2559 แบบเปดตามกลุมประเทศอาเซียน  
5. คณะไดกําหนดจัดโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนและฝกประสบการณตางประเทศ ประจําป 

2559  เพ่ือเรียนรูแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร  ณ เมืองโตเกียว ประเทศญีปุน วันท่ี 
10 – 23 กรกฎาคม 2559 จํานวน 14 วัน ตั้งเปาหมายไวจํานวน 30 คน ประกาศรับนักศึกษาชั้นปท่ี 1-3 มี
นักศึกษามาสมัครเขารวม 11 คน ขอสนับสนุนจากกองทุนพัฒนานักศึกษา(มหาวิทยาลัย) งบประมาณ 600,000 
บาท และมีคาใชจายบางสวนท่ีนักศึกษาตองจายเพ่ิมประมาณคนละ 20,000 บาท 

มติท่ีประชุม : ทราบ 
6. หลักสูตรโครงการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2559 ท้ังหมด 15 หลักสูตร พ้ืนท่ีจังหวัด

ปทุมธานี งบประมาณหลักสูตรละ 16,000 บาท  ระยะเวลาดําเนินโครงการประมาณเดือน กรกฏาคม 2559 
มติท่ีประชุม : ทราบ 
7. มหาวิทยาลัยแจงประชาสัมพันธการสงขอเสนอโครงกานวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

ประจําป 2561 โดยขอใหหนวยงานสงขอเสนอเปนไปตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย ผลผลิตผลงานวิจัยเพ่ือ
ถายทอดเทคโนโลยี ตอผลผลิตผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู คือ 70:30  ตามประกาศหลักเกณฑการเสนอ
ขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากเงินงบประมาณรายจายประจําป 2559 กรอกขอมูลนําสงภายในวันท่ี 8 กรกฎาคม 
2559 โดยไมตองขอเสนอผานระบบ NRMS 

มติท่ีประชุม : ทราบ 
8. ในการจัดตารางสอนของอาจารยขอใหประธานหลักสูตรและหัวหนาสาขาวิชา ชวยตรวจเช็คให

เปนไปตามเกณฑภาระงานสอนของคณาจารยท่ีคณะไดกําหนดไว กอนนําสงใหฝายวิชาการและวิจัย ซ่ึงจะตอง
จัดสรรงบประมาณเพ่ิมจากเดิม อาจตองบริหารอัตราคาสอนเกินภาระงาน ลดนอยลงจากท่ีเคยปฏิบัติ 

 มติท่ีประชุม : ทราบ 
9. ชวงปดภาคเรียน คณะมีชองทางการติดตอสื่อสาร ผานทาง Outlook ขอความ  SMS บอรด

ประกาศ เว็บไซด  ทาง e-office และทางไลน เพ่ือใหสื่อสารไดถึงตัวมากท่ีสุด 
มติท่ีประชุม : ทราบ 

10. ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา  และการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัย 
กําหนดไว 4 รุน สวนคณะอยูในรุนท่ี 3 วันศุกรท่ี 29 กรกฏาคม 2559 เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม ใน
วันท่ี 31 กรกฏาคม 2559 เวลา 07.00 – 16.00 น. ณ หอประชุม เปนกิจกรรมสานสัมพันธบัวสวรรค และเวลา 
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17.00 – 19.30 น. ณ สนามฟุตบอล เปนพิธีบายศรีสูขวัญตอนรับนักศึกษาใหม ซ่ึงมหาวิทยาลัยกําหนดให
นักศึกษาใหมทุกคนจะตองเขารับการปฐมนิเทศนักศึกษา หากนักศึกษามีเหตุสุดวิสัย ไมสามารถเขารวมได จะตอง
ทําเปนหนังสือแจงเหตุผลหรือมีใบรับรองแพทยประกอบการยื่นตอกองพัฒนานักศึกษา ภายใน 7 วัน นับตั้งแต
การปฐมนิเทศเสร็จสิ้นสุดลง   สวนกําหนดการกิจกรรมโครงการพบผูปกครอง ในวันศุกรท่ี 29 กรกฎาคม 2559 
เริ่มเวลา 12.30 - 15.30 น. ณ หองประชุมสงคธนาพิทักษ 
 มหาวิทยาลัยได ประกาศ นโยบาย และมาตรการในการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียร  

ตองเปนกิจกรรมท่ีเปนประเพณีสืบทอดความสัมพันธของนักศึกษารุนพ่ีสูรุนนอง สืบทอดประเพณีอันดีงามของ

มหาวิทยาลัย ไมกอใหเกิดความเดือดรอนหรือรบกวนบุคคลอ่ืน ตองมีอาจารย บุคลากรของคณะกํากับดูแลการจัด

กิจกรรมอยางใกลชิด นักศึกษาตองแตงกายดวยชุดสุภาพ  โดยระยะเวลาการจัดกิจกรรมแบงเปน 2 ชวง กอนเปด

ภาคการศึกษา วันท่ี 1-7 สิงหาคม 2559 ดําเนินกิจกรรมเวลา 09.00 – 18.00 น. ชวงเปดภาคการศึกษา วันท่ี 8-

14 สิงหาคม 2559 ดําเนินกิจกรรมเวลา 16.00 – 18.00 น. จัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยเทานั้น ซ่ึงนักศึกษา

คนใดไมปฏิบัติตามประกาศ จงใจฝาฝนหรือไมเชื่อฟง จะไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยตามขอบังคับมหวิทยาลัย  

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกระทําความผิดของนักศึกษาท่ีกําหนดใหเปนผิดวินัยรายแรง  ซ่ึง

การกระทําความผิดของนักศึกษา กรณีท่ีนักศึกษาจัดกิจกรรมในลักษณะผิดศีลธรรมหรือลามกอนาจาร ลวงมะเมิน

สิทธิสวนบุคคล ดื่มสุราสารเสพติด กอความวุนวาย แสดงกิริยามารยาทกาวราวตออาจารย เจาหนาท่ีของ

มหาวิทยาลัย  ไมปฏิบัติตามกฎ จงใจฝาฝน สรางความเสื่อมเสียชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัย  และจัดกิจกรรมภายนอก

โดยไมไดรับอนุญาตจากอธิการบดี  

มติท่ีประชุม : ทราบ  แจงประชาสัมพันธใหอาจารยและนักศึกษาไดทราบโดยท่ัวกัน 
11. ประมาณการจํานวนทุนการศึกษา ปการศึกษา 2559 ท่ีคณะจะจัดสรรใหนักศึกา จํานวน 45 ทุน 

เริ่มประกาศใหนักศึกษาสมัคร เดือนสิงหาคม-ตุลาคม และสัมภาษณ เดือน พฤศจิกายน  จะมอบทุนในเดือน
ธันวาคม ซ่ึงดําเนินการเบิกจายทุน เดือนมกราคม  

มติท่ีประชุม : ทราบ   
12. กําหนดการฝกซอยอย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งท่ี 29 ประจําปการศึกษา 2557 ระหวาง

วันท่ี 5-9 กันยายน 2559 ท้ังชวงเชาและชวงบาย ณ หอประชุม ซ่ึงบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร เขารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ในวันพุธท่ี 7 กันยายน 2559 ชวงบาย มีบัณฑิตจํานวน 331 ราย  ซอมยอยรม วัน
อาทิตยท่ี 28 สิงหาคม 2559 ชวงบาย และซอมใหญ วันศุกรท่ี 2 กันยายน 2559 ชวงบาย โดยทางคณะกําหนด
ฝกซอมยอยในวันศุกรท่ี 26 สิงหาคม 2559 ณ หองประชุมหองประชุมสงคธนาพิทักษ ตั้งแตเวลา 08.30 น.  

มติท่ีประชุม : ทราบ   
 

วาระท่ี  5   เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
   ไมมี 

 

วาระท่ี  6  อ่ืนๆ 
   ไมมี 
 

เลิกประชุม เวลา  11.30  น.      
 
   
          นางสาวพรรณปพร  โภคัง 
                                                                                    ผูบันทึกรายงานการประชุม 


