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 รายงานการประชุมบุคลากรสายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
วันพฤหัสบดีท่ี  29  ธันวาคม  2559  เวลา  10.00 น. 

ณ  หองประชุมช้ัน 3    อาคารสํานักงานคณบดี  
 
ผูมาประชุม  
      จํานวน 48 คน     คิดเปนรอยละ 79 
ผูไมมาประชุม   

จํานวน 13 คน   คิดเปนรอยละ  21 
  
เริ่มประชุมเวลา  09.00  น.   

ประธานกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 
วาระท่ี  1   เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

1.1 ประธานแจงใหทราบ 
1. Thailand 4.0 เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบาย ท่ีเปลี่ยนไปสูเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ซ่ึงปจจุบัน

ประเทศไทยยัง เปนแบบ “ทํามาก ไดนอย” ตองการท่ีจะเปลี่ยนเปน “ทํานอย ไดมาก” ก็จะตองเปลี่ยนจากการ
ผลิตสินคา “โภคภัณฑ” ไปสูสินคาเชิง “นวัตกรรม” และเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย   สวนท่ีตองเขาไป
เก่ียวของ ดานการเกษตรก็ตองเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสูการเกษตรสมัยใหม ท่ีเนนการบริหารจัดการ
และใชเทคโนโลยีหรือ Smart Farming โดยเกษตรกรตองร่ํารวยข้ึน และเปนเกษตรกรแบบเปนผูประกอบการ  
ปรับกระบวนทัศนคํานึงถึง ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ซ่ึงในระยะอันใกล คณะตองเขาไปมีสวนเก่ียวของกับ
ยุทธศาสตรพืชสมุนไพร เกษตรอาหาร และ COE อยางแนนอน จึงขอใหอาจารยไดเขาไปมีสวนรวมในการ
ขับเคลื่อน  รวมไปถึงงานวิจัยท่ีนําไปตอยอดเชิงพาณิชย  

2. ขอนําเสนอบทความของ ดร.วรากรณ สามโกเศศ “อุดมศึกษา” นอกคอก มีแนวคิดท่ีโลกเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว จนทําใหลักษณะงานตางๆ เปลี่ยนตามไปดวย หากมีหลักสูตรอุดมศึกษาดังท่ีเคยเปนๆ กันมาก็นา
กลัวเปนอันมากวาจะผลิตคนออกมาท่ีไมตรงกับความตองการของตลาดปญหาการวางงานและอุปสรรคตอการ
ดําเนินงานของเศรษฐกิจก็จะเกิดข้ึนในอนาคต อันใกลและอาจสงผลรุนแรงดวย   จึงเปนมุมสะทอนใหยอนกลับไป
คิด (1) ตองมีหลักสูตรท่ีคลองตัวไมแข็งตัวจนผูเรียนไมสามารถเลือกเรียนรูทักษะและความรูดังท่ีตองการได ( 2) 
ตองมีวิธีการเรียนรูท่ีนาสนใจ และสอดคลองกับยุคสมัยไมใชถายทอดจากปากสูหูดังท่ีเรียกวา  
transmissiveeducation ดังท่ีใชกันในศตวรรษท่ีผานๆ มาและ (3) ผูเรียนรูตองมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนรู และมี
ความตื่นตัวในการเรียนรู 

3. คณะเปนเจาภาพ จัดการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยพืชเขตรอนและก่ึงรอน ครั้งท่ี 11 
วันท่ี 3 - 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมวินเซอร สวีทส กรุงเทพฯ แจงใหอาจารยทุกทานเตรียมสงผลงานวิจัย เขา
รวม ขณะนี้อยูอยูระหวางประชาสัมพันธนําสงผลงาน และขอรับงบประมาณสนับสนุนจากทางบริษัท หางราน 
 
วาระท่ี  2   รับเรื่องรองรายงานการประชุม  1/2559 

รับรอง  
 

วาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  
  ไมมี  
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วาระท่ี  4   เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

4.1 ฝายบริหารและวางแผน  แจงสํานักงบประมาณ  เนนย้ําใหการเสนอของบประมาณ  ให
สอดคลองกับนโยบายชาติ 4.0 ซ่ึงแนวทาง ตองปรับเปลี่ยนของท่ีมีอยูใหสามารถใชงานได และสอดคลองกับ
ภารกิจของหนวยงาน 2 ขอหลัก คือ การพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศและพัฒนาชุมชนให
เกิดความเขมแข็ง  ซ่ึงแผนบูรณาการไมจําเปนตองเปนท่ีดินสิ่งกอสราง  

4.2 ฝายบริหารและวางแผน  แจงการจัดสรรงบประมาณสําหรับจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอน ป
การศึกษา 2/2559 ยึดตามแนวปฏิบัติเดิม คือ รายวิชาบรรยาย 2,000 บาทตอวิชา รายวิชาบรรยายและปฏิบัติ 
5,000 บาทตอวิชา นักศึกษาสวนท่ีเกิน 30 คน เพ่ิมเติมใหหัวละ 120 บาท สวนคาน้ํามันเชื้อเพลิง จัดสรรใหสาขา 
ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท (ปละ 20,000 บาท) สวนรายการคาเบี้ยเลี้ยง ท่ีพัก เบิกเปนคาใชจายในเดินทาง
จากงบสวนกลางปกติ หากวงเงินท่ีประมาณการจัดสรรใหไมเพียงพอ ขอแจงใหจัดทําเปนโครงการระบุ
รายละเอียดประกอบเสนอขอมาเปนกรณีไป  

4.3 ฝายบริหารและวางแผน  แจงการงานอาคารสถานท่ี คณะไดรับจัดสรรงบประมาณในการ
กอสรางและปรับปรุงอาคารหลายรายการ ซ่ึงอาจจะสงผลกระทบในการจัดเรียนการสอน โดยไดประสานหา
แนวทางรวมกับหัวหนาสาขาวิชา เพ่ือใหเกิดผลกระทบนอยท่ีสุด และเพ่ือความปลอดภัยในทรัพยสินคณะได
กําหนดใหมีการแลกบัตรผานเขาออกท้ัง 2 ประตู และจะทําสติกเกอรติดรถยนต แจกใหบุคลากรของคณะ  
รวมถึงขอความรวมมือใหชวยปรามนักศึกษาควบคุมความเร็วในการขับข่ีภายในคณะ 

4.4 ฝายบริหารและวางแผน แจงนโยบาย Green University แนวทางแรกลดการใชโฟมไดหารือ
รวมกับรานจําหนายอาหารในโรงอาหาร เปลี่ยนเปนกลองกระดาษชันออย และลดราคาใหกับลูกคาท่ีนําภาชนะไป 
แนวทางสองกําจัดขยะใหเปนปุยท่ีสามารถนํามาใชประโยชนไดตอท่ีสอง 

4.5 ฝายบริหารและวางแผน ถายทอดแผนปฏิบัติราชการประจําป 2560 เพ่ือสรางความเขาใจตอ
บุคลากรสายวิชาการ สูการปฏิบัติ 

4.6 ฝายบริหารและวางแผน  แจงขอความรวมมืองดใหอาหารสุนัข เพ่ือชวยจํากัดจํานวนไมให
แพรออกไป เปนแนวทางปองกันสิ่งท่ีไมคาดฟนท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ซ่ึงชวงนี้จะมีสุนัขวิ่งไลรถจักรยานยนต และวิ่ง
เขาใสเด็กๆบุตรของบุคลากร 

4.7 ฝายวิชาการและวิจัย แจงแนวนโยบาย การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานรูปแบบ
สหกิจศึกษาและการฝกงานเชื่อมโยงกับภายนอก เปนแนวทางของมหาวิทยาลัยท่ีเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสู
ประเทศไทย 4.0 (RMUTT 4.0) Start Up สรางความเปลี่ยนแปลงท่ีแตกตาง โดยใชกระบวนการและนวัตกรรมท่ี
ขยายโอกาส เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและเติบโตได จากขอมูลในปการศึกษาท่ีผานมา สาขาการผลิตพืชไมมีนักศึกษา
ลงสหกิจศึกษา จึงขอใหหัวหนาสาขาและหัวหนาสาขาวิชา สรางความเขาใจใหกับนักศึกษา ซ่ึงในทุกหลักสูตรตอง
มีสหกิจศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรง ในการพัฒนาตนเอง  และเรียนรูทักษะของงานอาชีพ 

4.8 ฝายวิชาการและวิจัย กําหนดจัด โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการดาน
ภาษาอังกฤษ และการสอดแทรกภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน เพ่ือรองรับการเปนประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก ไดรับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมจากมหาวิทยาลัย จัดอบรมท่ีคณะ และลักษณะEnglish Camp ท่ี
เขาใหญ ประมาณจํานวนคน 20 ราย  

4.9 ฝายวิชาการและวิจัย ไดรับอนุมัติจัดโครงการสรางนักศึกษาเปนผูประกอบการ ดวยการสราง
ผลิตภัณฑจําหนาย  กําหนดเปาหมาย 10 กิจกรรม แจงใหแตละสาขานําสงแผน  สาขาละ 2 แผน วงเงิน 5,000 
จนถึง 10,000 บาท รายการคาวัสดุในการจัดทํา และจะมีการอบรมเขียนแผนธุรกิจ ซ่ึงหากกิจกรรมครบ 4 เดือน 
สามารถนําเขาเปนสหกิจศึกษาได ผลสัมฤทธิ์โครงการไมคาดหวังผลกําไร แตเพ่ือเนนการทํางานเปนทีม  
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4.10  ฝายพัฒนานักศึกษา แจงแผนการดําเนินกิจกรรมภาคเรียนท่ี 2/2559 ท่ีจะมี กิจกรรมเดิน
การกุศล ของมหาวิทยาลัย  วันท่ี 2 เมษายน 2560 โครงการอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปลี่ยนมาจากการ
แขงขันกีฬาบัวน้ําเงินเกมส  และกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย ชวงปลายเดือนเมษายน  

 
วาระท่ี  5   เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
   ไมมี 

 
วาระท่ี  6  อ่ืนๆ 
   ไมมี 
 
เลิกประชุม เวลา  12.15  น.        
 
 
          นางสาวพรรณปพร  โภคัง 
                                                                                    ผูบันทึกรายงานการประชุม 


