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 รายงานการประชุมบุคลากรสายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
วันพฤหัสบดีที ่ 2  พฤศจิกายน  2560  เวลา  13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมอินทนิล 3 ชั้น 3 อาคารส านักงานคณบดี  

 

ผู้มาประชุม  
      จ ำนวน 40 คน     คิดเป็นร้อยละ 63.50 
ผู้ไม่มาประชุม   

จ ำนวน 23 คน   คิดเป็นร้อยละ 36.50 
  

เริ่มประชุมเวลา  13.30  น.   
ประธำนกล่ำวเปิดกำรประชุมและด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม  ดังนี้ 

 

วาระท่ี  1   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 ประธานแจ้งให้ทราบ 
1. ส่วนของกำรบริหำรงำนภำยในคณะที่จะแจ้งให้ทรำบ ปีนี้ได้รับจัดสรรงบประมำณโครงกำรที่

ได้รับจำกงบประมำณแผ่นดิน มีงบบูรณำกำรยุทธศำสตร์โครงกำรเกษตรอำหำร ได้รับงบประมำณ 10 ล้ำน
บำท ภำยใต้โครงกำรพัฒนำก ำลังคนด้ำนนวัตกรรมเกษตรอำหำร Smart farm พืชกับสัตว์ เสนอขอไป 10 
โครงกำร เน้นกำรพัฒนำก ำลังคน ซึ่งต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จให้ได้ภำยในปี 61 งบประมำณสัตว์ทดลอง 
ตอนนี้เริ่มท ำ TQR  และใกล้จะเรียบร้อยแล้ว จุดประสงค์มุ่งไปเป้ำในเรื่องของอำหำรเพ่ือสุขภำพ จะเป็นตัว
หนึ่งที่ดึงเรื่องของพืชสมุนไพร ที่มำค่อนข้ำงแรง และจะสอดรับกำรบูรณำกำรอย่ำงต่อเนื่อง กับแผนได้มำจำก
งบยุทธศำสตร์เกษตรอำหำร แต่ไม่ใช่งบของยุทธศำสตร์เกษตรอำหำร งบประมำณที่มหำวิทยำลัยฯ แจ้งให้
เขียนเสนอขอ เนื่องจำกปีที่ผ่ำนมำงบของยุทธศำสตร์เกษตรอำหำร กรรมกำรชุดใหญ่พิจำรณำให้เฉพำะ
มหำวิทยำลัยใหญ่ ส ำนักงบประมำณจึงได้แนะน ำให้ท ำให้มุ่งเป้ำไปที่เกษตรอำหำรอย่ำงจริงจัง จึงกันงบไว้ให้ 
10 ล้ำน แต่มีข้อแม้ว่ำ ห้ำมซื้อครุภัณฑ์  ห้ำมเดินทำงไปต่ำงประเทศ ซึ่งตอนนี้ได้ท ำโครงกำรไปแล้วและได้งบ
มำแล้ว จะมีกำรปรับอีกครั้ง  

2. เกณฑ์กำรเสนอขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร จะเริ่มใช้ในวันที่ 16 ตุลำคม 2561 อำจำรย์ที่ยังไม่ได้
ขอ ต ำแหน่งขอให้รีบด ำเนินกำร เพรำะจำก 16 ตุลำคม เกณฑ์ของ ผศ. ค่อนข้ำงจะยำกขึ้น แต่เกณฑ์ รศ. จะ
ดีขึ้นเน้นเรื่องของวิจัย เพรำะฉะนั้นอำจำรย์ที่ เตรียมเสนอขอ ผศ. หรือพร้อมจะเสนอขอ รศ. เป็นโอกำสที่ดี 
และมีเรื่องแจ้ง เบื้องต้นซึ่งขณะนี้ได้ชะลอไว้ก่อน แต่มีแนวโน้มว่ำผู้ได้ต ำแหน่ง ผศ.แต่ไม่มีผลงำน จะดึงเงินค่ำ
ต ำแหน่งกลับ แต่รำชมงคลทั้ง 9 แห่ง ก็ยังหำรือกนัว่ำจะให้ มทร.ธัญบุรี เริ่มท ำก่อน จึงเรียนแจ้งให้ทรำบก่อน 

3. เรื่องของหลักสูตร จำกกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย คงต้องปรับกระบวนทัศน์ เน้นเรื่องของ
ยุทธศำสตร์ เตรียมควำมพร้อมเพ่ือให้อำจำรย์ทรำบในยุทธศำสตร์ของมหำลัยฯ และยุทธศำสตร์คณะเป็นหลัก 
และมอบให้รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯนัดประธำนหลักสูตร เพ่ือที่สรุปได้เห็นภำพว่ำมหำลัยจะเป็นไปในทิศทำง
ไหนแล้ว แต่แน่นอนที่สุดจะเน้นภำคปฏิบัติ 70/30 และให้ประธำนหลักสูตรสรุปให้อำจำรย์ในสำขำได้
รับทรำบ อำจำรย์อำจจะต้องเปลี่ยนบำงรำยวิชำที่เป็นทฤษฏีอย่ำงเดียว อำจจะต้องพิจำรณำร่วมด้วย ว่ำมี
ภำคปฏิบัติร่วมด้วยได้ไหม เพรำะเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำหลักสูตร จะเป็นหลักสูตร
ปฏิบัติ   

4. ศูนย์ปฏิบัติกำรทำงกำรเกษตรเพ่ือสุขภำพ ได้รับครุภัณฑ์และกำรปรับปรุง จำกกำรเขียน
โครงกำรเสนอของบประมำณ สิ่งที่เป็นพ้ืนฐำนต้องพร้อม เมื่อถึงเวลำออกนอกระบบ ต้องตั้งตัวตั้งหลักให้ได้ 
เพรำะฉะนั้นในสิ่งที่สร้ำงไว้ตรงนี้  จะค่อยๆพัฒนำและมีรำยได้เข้ำมำดูแล กำรท ำงำนต้องมีเป้ำหมำย ทุก
รำยรับ ควรจะสูงขึ้นในทุกงำนฟำร์ม เมื่อวิเครำะห์ว่ำอะไรที่ไม่สูงขึ้นหรือลดลง ในส่วนของคณะกรรมกำรหรือ
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สำขำจะต้องช่วยกันดู ว่ำมีจุดตรงไหนที่ต้องแก้ไขและทุกท่ำนก็สำมำรถที่จะน ำเสนอได้ ฐำนะกำรเงินรำยรับที่
จะสำมำรถใช้ได้ร้อยละ 75 กำรอนุมัติใช้เงินจำกคณะกรรมกำร ได้ก ำหนดกรอบและรำยกำรที่สำมำรถจัดซื้อ
ได้ รำยกำรครุภัณฑ์สำมำรถมำบริหำรจัดกำรอย่ำงอ่ืนใช้ร่วมกันได้ และรวมทั้งน ำมำเป็นขวัญและก ำลังใจ
ให้กับอำจำรย์ นักวิจัยที่ส่งผลงำนไปประกวด ซึ่งได้ร่ำงระเบียบ รอตรวจสอบควำมถูกต้อง และสำมำรถที่จะ
เป็นขวัญและก ำลังใจได้ แต่ต้องภำยใต้คณะกรรมกำร ถ้ำศูนย์มีรำยรับมำกก็จะมีเงินสะสมมำกควำมคล่องตัว
ก็จะมำกขึ้นตำม 

5. ฐำนผลิตอำหำรได้รับอนุญำตมำตรฐำนแล้ว เป็นเลขสถำนที่ผลิตอำหำรเพื่อน ำไปประกอบกำร
แสดงขอสำรบบอำหำร สิ่งที่ตำมมำก็คือของที่จะผลิต และในอนำคตจะไปขอ อ.ย และมีเลขที่ถูกต้องตำม
กฎหมำย ก็จะขยำยฐำนกำรผลิตในอนำคตได้ ฝำกสำขำเทคโนอำหำร เร่งด ำเนินกำรภำยในสิ้นเดือนนี้ต้อง
เสนอ จะท ำอะไรได้บ้ำง ในส่วนตรงนี้ อ.ย เป็นเรื่องส ำคัญ  เมื่อได้มำตรฐำนแล้วจะสำมำรถรับผลิตที่เป็น
แหล่งของรำยได้ จะท ำให้มีโอกำสเพ่ิมรำยรับจำกปีที่แล้วได้ ตอนนี้ที่รับงำนนอกมีอยู่ 3 งำน คือวิทยำศำสตร์
สุขภำพสัตว์ สัตวศำสตร์ กำรผลิตพืช ฉะนั้นถ้ำสำขำเทคโนอำหำรลงตัวจะไปได้อีกหลำยอย่ำง  เพรำะจำกที่
ได้ไปเจำะเกษตรกร ใน SME ควำมต้องกำรเรื่องกำรวิเครำะห์แบบมีจ ำนวนมำก ไม่ได้วิเครำะห์ทุกสิ่งทุกอย่ำง 
แต่เน้นที่ต้องช่วยเกษตรกรด้วย ก็ต้องมีค่ำใช้จ่ำยบ้ำง แต่บำงเรื่องก็ให้ฟรีได้ ก็พิจำรณำไม่ใช่ให้ฟรีหมด ถ้ำ
เกษตรกรที่ยำกจนจริงๆ ก็บริกำรฟรีให้ได้ พิจำรณำให้ค่ำเสียเวลำกับอำจำรย์ 25% จำกรำยรับที่ได้มำ จะ
ไม่ได้ให้อำจำรย์ท ำงำนเพ่ิมขึ้นโดยไม่มีค่ำตอบแทน ขณะเดียวกันก็ฝึกควำมรู้ควำมช ำนำญกำรควบคู่ไปด้วย 
ซ่ึงอำจเก็บตัวเลขเพ่ือไปท ำงำนวิจัยได้ด้วย   
 ในอนำคตจะจัดอบรมแบบเก็บเงินค่ำลงทะเบียน จะให้เกิดในปีงบประมำณนี้ ครั้งที่แล้วมำเป็น
แบบหลักสูตรแต่ไม่เกิดผล อำจำรย์ได้รับเชิญไปเป็นวิทยำกรภำยนอกจ ำนวนมำก ถ้ำจัดอบรมขึ้นเอง วิทยำกร
จำกอำจำรย์ในคณะให้ที่อ่ืนไดรู้้จัก แต่ตอนนี้สิ่งที่ส ำคัญคือต้องสร้ำงชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จัก  

6. ปีกำรศึกษำ 1/2561 ใช้วิธีคัดเลือกเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (ระบบ TCAS ส ำหรับคุณวุฒิ 
ม.6) หลักสูตรวิทยำศำสตร์บัณฑิต(หลักสูตร 4 ปี) เป็นกำรรับนักศึกษำค่อนข้ำงเสี่ยง ล่ำสุดจ ำนวนนักศึกษำที่
รับสมัคร ในระบบ TCAS มีช ำระเงินมำ 71 คน ยังไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยแผนรับ ซึ่งค่อนข้ำงล ำบำกโอกำส
นักศึกษำน้อยค่อนข้ำงสูงเพรำะว่ำกำรรับเปลี่ยนไป และมีกำรปรับเปลี่ยนกำรเปิดภำคเรียน ซึ่งได้ยืนยืนที่จะ
เปิดภำคเรียนในเดือนมิถุนำยน จึงขอมอบให้ทุกท่ำนช่วยกันเตรียมพร้อมเรื่องของจ ำนวนนักศึกษำและสื่อกำร
สอน และในปีกำรศึกษำ2561 เปิดรับโควต้ำลูกเกษตรกรอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  และจะงดรับหลักสูตร
วิทยำศำสตร์สุขภำพสัตว์ เนื่องจำกพิจำรณำแล้วว่ำนักศึกษำที่จบกำรศึกษำหลักสูตรวิทยำศำสตร์สุขภำพสัตว์ 
และสัตวศำสตร์ โดยเฉลี่ยแล้ว ท ำงำนเหมือนกัน จึงมำเน้นมุ่งสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับหลักสูตรสัตวศำสตร์  
และมีบำงรำยวิชำของวิทยำศำสตร์สุขภำพสัตว์เสริมเข้ำไปในหลักสูตรสัตวศำสตร์  
 

วาระท่ี  2   รับเรื่องรองรายงานการประชุม   
ไม่มี 
 

วาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  
  ไม่มี 
 

วาระท่ี  4   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
4.1 ฝ่ายบริหารและวางแผน  

4.1.1 แนะน ำอำจำรย์ใหม่  4 ท่ำน นพ.สินสมุทร  แซ่โง้ว อำจำรย์ประจ ำอยู่สำขำ
วิทยำศำสตร์สุขภำพสัตว์ ดร.พรำวมำศ เจริญรักษ์ อำจำรย์วีระยุทธ คล่ ำชื่น อำจำรย์ประจ ำสำขำกำรผลิตพืช 
ท ำหน้ำที่แทนอำจำรย์วิทยำ และอำจำรย์สงบ ศรีเมือง อำจำรย์ประจ ำสำขำประมง และสำยปฏิบัติกำร
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สนับสนุนกำรสอนอีกจ ำนวน 4 คน ได้อัตรำสำยสนับสนุนใหม่อีก 2 อัตรำ และจะเปิดรับอัตรำอำจำรย์ว่ำงที่
ยังไม่บรรจุไปพรอ้มกัน 

4.1.2 ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย  วำระเร่งด่วน ประจ ำปี  2557-2560 ได้สิ้นสุด 
มหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำรกับแผนยุทธศำสตร์ใหม่ เป็นกำรวำงแผนระยะยำว 20 ปี พ.ศ.2560-2579 แบ่ง
ช่วงระยะเป็น 5 ปี ตั้งแต่ ปี 2560 - 2564 ซึ่งมำงมหำวิทยำลัยได้วำงแผนในอนำคตไว้ 20ปี ให้สอดคล้องกับ
แผนของชำติ ซึ่งระยะแรก คือปี  2560 - 2564 พยำยำมผลักดันให้มหำวิทยำลัยเข้ำสู่  Innovative 
University ในระยะถัดมำเข้ำสู่  Smart University ถัดไป International University และ Professional 
University เป็นแผนของมหำวิทยำลัย ส่วนของคณะ จะต้องท ำแผนให้สอดคล้องตำมมหำวิทยำลัย  
เพรำะฉะนั้น ประเด็นยุทธศำสตร์ต่ำง ตัว KPI  ที่เรำก ำหนดมำก็จะต้องให้ไปสู่เป้ำหมำยในแต่ละระยะที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด   
 ในส่วนของมหำวิทยำลัย ในประเด็นยุทธศำสตร์ต่ำงๆซึ่งแต่เดิม มีอยู่ 4 ยุทธศำสตร์ ปรับใหม่ใน
ปี 2560-2564 ระยะที่ 1 มี 3 เป้ำหมำยหลัก 6 ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 

1 . ด้ำนกำรพัฒนำก ำลังคนรองรับยุทธศำสตร์ชำติ และเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน     
  ของประเทศ 

2 . เป็นที่พ่ึงของสังคม ชุมชน เศรษฐกิจเมืองใหม ่
3 . กำรบริหำรจัดกำรองค์กรเพื่อกำรพัฒนำ  
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำนวิชำชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับ 

ยุทธศำสตร์ชำติ  
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำงำนวิจัย และนวัตกรรม เพื่อรองรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 

ของประเทศ  
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำควำมเป็นนำนำชำติ  
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำงำนบริกำรวิชำกำรเพ่ือตอบสนองคุณภำพชีวิตที่ยั่งยืน 

ของชุมชน และเศรษฐกิจเมืองใหม่  
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรอนุรักษ์ สืบสำน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำศักยภำพองค์กรรองรับกำรเป็นมหำวิทยำลัย 4.0  

และมหำวิทยำลัยในก ำกับ 
วิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัย  “เป็นมหำวิทยำลัยนักปฏิบัติมืออำชีพชั้นน ำ ด้ำนวิทยำศำสตร์

เทคโนโลยีนวัตกรรม ในระดับประเทศและระดับสำกล” 
วิสัยทัศน์ของคณะ “เป็นคณะผลิตนักปฏิบัติมืออำชีพชั้นน ำ ด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีทำง

นวัตกรรมและอุตสำหกรรมกำรเกษตร ในระดับประเทศและระดับสำกล”  
เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์ จะมีรำยละเอียด ตำมเอกสำรที่แจก  
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มุ่งเน้นเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ ซึ่งก ำหนดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 

ระยะที่ 1 (5ปี) ในปี 2561-2564 เน้นศักยภำพและควำมเชี่ยวชำญที่แตกต่ำงจำกตัวชี้วัดในภำพรวมของ
มหำวิทยำลัย 3 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  

1.จ ำนวนผลิตภัณฑ์ที่พัฒนำภำยใต้แบรนคณะ  
2.รำยรับจำกผลกำรด ำเนินงำน COE  
3.จ ำนวนชิ้นงำน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ทำงกำรเกษตร  

และเพ่ิมสมรรถนะศักยภำพในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำคณะเข้ำสู่เป้ำหมำย 6 งำน คือ  
1.Smart Farm   
2.สถำนที่ผลิตเครื่องดื่มเพ่ือสุขภำพที่ได้รับมำตรฐำน  
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3.สถำนที่จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรเพื่อสุขภำพ  
4.อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้พลังงำนทดแทน  
5.ครุภัณฑ์สัตว์ทดลอง  
6.ครุภัณฑ์เพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

ในกำรกิจกรรม/โครงกำร หรือเขียนวิจัย ให้ยึดตำมยุทธศำสตร์เพ่ือให้สอดคล้องและง่ำยต่อ
กำรพิจำรณำซึ่งจะเน้นตรงเป้ำหมำยพ้ืนที่มี 5 จังหวัด ปทุมธำนี นครนำยก ปรำจีนบุรี ฉะเชิงเทรำและ
สระแก้ว ในกำรเลือกท ำกิจกรรมในพ้ืนที่เหล่ำนี้ก็จะเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ในเอกสำรที่
เป็นเล่มเสร็จสมบูรณ์ ทำงแผนกแผนงำนจะแจกให้กับทุกท่ำน 

รำยละเอียดโครงกำรต่ำงๆ ซึ่งได้ท ำกำรวิเครำะห์ โอกำส จุดเด่น จุดด้อยแล้ว ในกำร
วิเครำะห์ SWOT ของคณะ ได้ระดมสมอง ก็จะมีในส่วนที่น่ำเป็นกังวล คือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มี
นักศึกษำค่อนข้ำงน้อย มีหลำยๆแห่งที่เปิดสอนสำขำเกษตร เช่น มหำวิทยำลัยรังสิต สถำบันปัญญำภิวัฒน์ 
เป็นคู่แข่งที่ค่อนข้ำงจะน่ำกลัว คำดว่ำคงจะผลิตบัณฑิต และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพได้ ซึ่งเรำต้องมีควำม
พร้อมเพ่ิมมำกขึ้น  

4.1.3 กิจกรรมต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำร คือ Green U เป็นนโยบำยของมหำวิทยำลัย
ที่จะน ำพำมหำวิทยำลัยเป็นสำกล  Green University  เป็น KPI ตัวหนึ่งซึ่งคณะด ำเนินกำร ในส่วนของคณะ
ได้ด ำเนินกำรตั้งแต่ปีที่แล้ว  มีเกณฑ์ต่ำง ทั้ง 6 ด้ำน เป้ำในกำรประหยัดพลังงำน 15% ในช่วงต้นปี มีกำร
จัดท ำกำรประหยัดพลังงำน แต่ละสำขำได้ร่วมกิจกรรมกับทำงมหำวิทยำลัย ส่งเข้ำประกวดได้รับรำงวัล 
โครงกำรประหยัดกระดำษ ในชุดงำนของสำยสนับสนุน และทำงมหำวิทยำลัยได้สนับสนุนจัดสรรให้คณะ
เปลี่ยนจำกรถรำงมำเป็นรถไฟฟ้ำ เป็นที่แรกๆที่ ได้ใช้ ได้มอบให้อำจำรย์สมิง จ ำปำศรี ช่วยดูแลทำงด้ำน
กำยภำพก็เป็นเรื่องที่ดีขึ้น และอีกประเด็นหนึ่ง ที่ทำงมหำวิทยำลัยจะด ำเนินกำรคือจักรยำน Bike Sharing 
จะเห็นว่ำในหลำยๆ มหำวิทยำลัยได้ใช้อยู่ เช่น มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ของ OFO วิธีในกำรใช้คือ สแกน
บำร์โค้ดก็จะขับไปไหนก็ได้ มหำวิทยำลัยได้รับจัดสรร แล้วทำงคณะจะได้รับมำอีกที ได้สอบถำมไปทำง
อำจำรย์นที ภู่รอด อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดส่งมำท่ีคณะ 

กำรก ำจัดขยะ ปีที่แล้วมีกำรจัดท ำโครงกำรลดใช้โฟม ซึ่งได้ก ำกับผู้ค้ำในเรื่องของกำรลดใช้
โฟมเป็นหลัก ได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี แต่จะมีนักศึกษำบำงส่วนได้ไปขอให้ผู้ค้ำกลับมำใช้โฟม 
เหมือนเดิมเพรำะสะดวก จึงขอควำมร่วมมือจำกอำจำรย์ที่ใกล้ชิดนักศึกษำค่อนข้ำงมำก ช่วยแนะน ำและชัก
จูงให้นักศึกษำเข้ำมำช่วยกันลดขยะ จะเห็นได้ว่ำขยะมีมำกและก ำจัดยำก ถ้ำจะเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียวสิ่งนี้ก็
จะเป็นตัวหนึ่งที่ประเมินผลงำนก็ต้องมีกำรแจ้งรำยงำนไป ทำงคณะก็ได้ช่วยเหลือสนับสนุนร้ำนค้ำ คือได้
ลดหย่อนเก็บค่ำเช่ำ เป็นกำรสนับสนุน ให้ผู้ค้ำได้ลดใช้โฟม และกิจกรรมนี้ยังด ำเนินกำรต่อไป และมีบำงร้ำน
ที่ยังใช้โฟมตำมค ำเรียกร้องของนักศึกษำ จึงขอให้อำจำรย์ ช่วยแนะน ำสอดส่อง และดูแลในเรื่องนี้ด้วย และ
อำจำรย์รัตนำ ได้จัดท ำโครงกำรจัดกำรระบบขยะ คือเอำขยะที่เป็นใบไม้มำแปลงเป็นปุ๋ย แล้วเข้ำมำอยู่ใน
โครงกำร COE เพ่ือท ำเป็นปุ๋ยออกมำขำย เป็นโครงกำรที่คณะได้ด ำเนินกำรไปจำกอำจำรย์รัตนำ ก็หวังว่ำกำร
ท ำให้มหำวิทยำลัยเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียวด้ำนกำรจัดกำรขยะ และได้เขียนโครงเป็นกำรของบประมำณ 
เพ่ือที่จะได้ท ำกำร Reuse Recycle ในกำรจัดกำรขยะ และเป็นประโยชน์คุณภำพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ถ้ำ
อำจำรย์ท่ำนใดมีโครงกำรที่น่ำสนใจสำมำรถแนะน ำได้ 

กำรประหยัดไฟฟ้ำ มีกำรใช้แผงโซล่ำเซลล์ในอำคำร ที่เป็นอำคำรสร้ำงใหม่ และสำขำสัตว
ศำสตร์ดร.สมจิตร ไดท้ ำบ่อแก๊ส มำใช้ในงำนฟำร์ม และด ำเนินกำรตำมโครงกำรไปแล้ว  
  4.1.4 สวัสดิกำรบ้ำนพักส ำหรับบุคลำกร ศูนย์รังสิต เนื่องจำกมีผู้ยื่นควำมประสงค์ขอเข้ำพัก
จ ำนวนมำก แต่มีเพียง 2 อำคำร ส ำหรับอำจำรย์และสำยสนับสนุน เนื่องจำกบำงห้องเป็นห้องว่ำงและบำง
ห้องคนอยู่และคนใช้เป็นชื่อคนละคนกัน มีทั้งบุคลำกรของแพทย์แผนไทยและคณะเกษตร ทำงมหำวิทยำลัย
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จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรก ำกับดูแลอำคำรสวัสดิกำร มีผศ.นที ภู่รอด เป็นประธำน และคณบดี 
ผอ.วพท. รองรองคณบดี รองผู้อ ำนวยกำร และฝ่ำยสวัสดิกำร กบค. เป็นกรรมกำรพิจำรณำ ประเด็นปัญหำมี
ค่อนข้ำงจะมำกในกำรประชุมสวัสดิกำรบ้ำนพักของมหำวิทยำลัย จะพบว่ำไม่ได้มีแค่ศูนย์รังสิต คณะอ่ืนๆก็
เช่นกัน ไม่จ่ำยค่ำพักส่วนกลำง ท ำให้มีค้ำงบัญชีสะสม ในส่วนของคณะเรำมีเจ้ำหน้ำกำรเงิน ที่เก็บค่ำ
ส่วนกลำง เรื่องของบริกำร  ทำงมหำวิทยำลัยได้มีกำรประชุมและได้ก ำหนดกติกำใหม่ เนื่องจำกว่ำมีผู้ร้องขอ
เข้ำพักจ ำนวนมำก แต่เรำไม่สำมำรถจัดสรรให้ได้ ทำงมหำวิทยำลัยได้เริ่มให้คณะได้เริ่มมีกำรจัดประชุม และ
ปรับกติกำใหม่ ในเรื่องแบบฟอร์มของผู้ที่จะขอเข้ำพัก ว่ำท่ำนใดจะมีสิทธิ์เข้ำอยู่ก่อนหลัง เพ่ือพิจำรณำผู้เข้ำ
พัก ส ำหรับผู้เข้ำที่พักและไม่ช ำระค่ำส่วนกลำง ทำงมหำวิทยำลัยได้สรุปว่ำ ผู้ที่มีรำยชื่อค้ำงจ่ำย ให้รีบ
ด ำเนินกำร จะขอผ่อนผันช ำระมำกน้อยแค่ไหนให้เข้ำมำคุยกับทำงเจ้ำหน้ำที่ เมื่อหำกเรียกเก็บในครั้งที่หนึ่ง 
ไม่มำด ำเนินกำร จะเรียกในครั้งที่สอง และในครั้งที่สอง จะให้นิติกรด ำเนินกำร ในอนำคตมหำวิทยำลัย จะให้
กองคลังจัดกำรโดยกำรตัดจำกบัญชี แต่งยังไม่ได้มีกำรแจ้งว่ำจะด ำเนินกำรเมื่อไหร่ ซึ่งค่ำส่วนกลำงที่เก็บไป 
น ำไปใช้ในกำรจ้ำงแม่บ้ำน ค่ำซ่อมแซมในส่วนต่ำงๆ และเป็นเงินสมทบในกำรจัดงำนที่เป็นสวัสดิกำร เงินส่วน
นี้ไม่ได้หำยไปไหน และมีกำรแจ้งกำรใช้เงินในที่ประชุม โดยมีท่ำนอธิกำรบดีเป็นประธำน  

4.1.5 งำนพัสดุ กรมบัญชีกลำงมีกำรเปลี่ยนแปลงระบบพัสดุใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหำคม 
กำรเปลี่ยนแปลงนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงำนวิจัย เงินวิจัยจัดสรรผ่ำนระบบทั้งหมด และรอทำงสวพ.แจ้งอีกทีว่ำ
จะด ำเนินกำรอย่ำงไร  ในส่วนของทำงมหำวิทยำลัยจะน ำเรื่องนี้ไปประชุมใน 9 มทร.ที่จะเกิดข้ึนในเดือนหน้ำ 
เพ่ือที่จะให้ทั้ง 9 มทร.ไดส้รุปไปในทิศทำงเดียวกัน คำดว่ำระบบพัสดุใหม่จะท ำให้กำรท ำงำนวิจัยจะล ำบำก  

4.1.6 ในกำรจัดปีใหม่ ของทำงคณะจะจัดในวันที่ 26 ธันวำคม  ถ้ำท่ำนอำจำรย์มี
ข้อเสนอแนะสำมำรถเสนอแนะมำได้ ส่วนของมหำวิทยำลัยจัดวันที่ 27 ธันวำคม  

4.1.7 กำรเสนอชื่อข้ำรำชกำรดีเด่น เพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทนของคณะ และน ำเสนอให้
มหำวิทยำลัยพิจำรณำเชิดชูเกียรติ สำยวิชำกำร กลุ่มข้ำรำชกำร/พนักงำนมหำวิทยำลัย พนักงำนรำชกำร/
ลูกจ้ำงชั่วครำว และสำยสนับสนุน กลุ่มข้ำรำชกำร/พนักงำนมหำวิทยำลัย ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร 
ลูกจ้ำงชั่วครำว จึงขอควำมร่วมมือจำกท่ำนอำจำรย์ในกำรเสนอชื่อ 

4.2 ฝ่ายวิชาการและวิจัย  
4.2.1 เปิดภำคเรียน 2/2560 แบบเดิม ในวันที่ 6  พฤศจิกำยน 2560 และจะมีก ำหนดกำร

กิจกรรมตำมปฏิทนิกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ที่แจกตำมเอกสำรแนบที่แจก 
4.2.2 รำยละเอียดแบบฟอร์ม กำรเสนอหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงระดับปริญญำตรี 

และแบบประวัติและผลงำนทำงวิชำกำร ส ำหรับปีกำรศึกษำ 2561 (แบบCur 01/แบบCur 02) โดยทำง
มหำวิทยำลัยได้ปรับปรุงแบบฟอร์มและเริ่มใช้ตั้งแต่ 1 กันยำยน 2560 หรือดำวน์โหลดได้จำกสวท. 

4.2.3 ปฏิทินกำรฝึกงำนประสบกำรณ์วิชำชีพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 3/2560 ส ำหรับนักศึกษำ
ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ (ฝึกงำน) ที่ จะฝึกงำนตั้งแต่วันที่ 3 เมษำยน 
2561 - 31 พฤษภำคม 2561 ซึ่งนักศึกษำต้องฝึกงำน อย่ำงน้อย 320 ชั่วโมงหรือ 40 วันท ำงำน โดยจะมี
ก ำหนดกำรปฐมนิเทศช่วงเดือนกุมภำพันธ์-มีนำคม 2561 และมีก ำหนดกำรตำมเอกสำรแนบที่แจก 

4.2.4 ปฏิทินกำรปฏิบัติงำนหรือกิจกรรมงำนวิจัยและนวัตกรรม ประจ ำปี 2561 ซึ่งจะเริ่ม
ประชุมทบทวนกรอบนโยบำยกำรวิจัยจำกคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ของคณะฯ พร้อมทั้งรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตัวชี้วัดต่อมหำวิทยำลัย ตำมผลส ำเร็จด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม ตำมแผนพัฒนำฯวำระเร่งด่วน
ไตรมำสที่ 1  โดยในเดือนมกรำคมจะเริ่มประกำศรับข้อเสนอโครงกำรวิจัย ทุนนักวิจัยใหม่ประจ ำปี 2562 
(สวพ.) ซึ่งสำมำรถดูก ำหนดกำรตำมเอกสำรแนบที่แจก 
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4.2.5 ผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
เมื่อวันที่ 1-2 กันยำยน 2560 ผลประเมินคะแนนเฉลี่ยผลกำรด ำเนินงำน Input ระดับมำก Process ระดับดี 
Output ระดับดี เฉลี่ยรวมทุกตัวชี้วัดของทุกองค์ประกอบ ผลคะแนน 4.02 ระดับด ี 
  องค์ประกอบท่ี 1 :  การผลิตบัณฑิต ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง : 

1. คณะควรพิจำรณำจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ มำก ำหนด  
ภำระงำน ด้ำนกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร หรือ กำรเพ่ิมจ ำนวนนักศึกษำ 

2. กำรจัดท ำแผนและก ำหนดวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนำนักศึกษำ  ควรมีควำมเชื่อมโยงกับ 
แผนกลยุทธ์ด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ บัณฑิตพึงประสงค์  “บัณฑิตนักปฏิบัติ” และตำมมำตรฐำนผลกำร
เรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิฯ คณะควรวิเครำะห์และก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่ส ำคัญสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของแผน อีกท้ังกิจกรรมส่งเสริมควรสอดคล้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  เพ่ือให้สำมำรถประเมิน
ผลส ำเร็จและน ำมำปรับปรุงกิจกรรมและแผนงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง และให้ควำมรู้ด้ำนประกันคุณภำพอย่ำง
ต่อเนื่อง 
 องค์ประกอบท่ี 2 :  การวิจัย ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง : 

1. คณะควรมีกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้สำรสนเทศเป็นเครื่องมือ มีกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรน ำ
ผลงำนวิจัยของคณำจำรย์ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์เชิงพำนิชให้มำกขึ้น  รวมทั้งสนับสนุนกำรจดสิทธิบัตร  
อนุสิทธิบัตร  หรือกำรสร้ำงนวัตกรรม  เพ่ือสร้ำงประโยชน์ให้กับประเทศ อีกทั้งหำควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ภำยนอกเพ่ือกำรสนับสนุนงบประมำณให้เพ่ิมขึ้น  

2. คณะควรหำแนวทำงที่ส่งเสริมคณำจำรย์ที่ยังไม่สำมำรถมีผลงำนวิจัยและเผยแพร่เพ่ือที่ให้
คณำจำรย์เข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำรมำกขึ้น  โดยวิเครำะห์สำเหตุและมีกระบวนกำรส่งเสริม สนับสนุน หรือมี
มำตรกำรกระตุ้น 
 องค์ประกอบท่ี 3 :  การบริการวิชาการ ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง : 

คณะควรน ำยุทธศำสตร์ของคณะและมหำวิทยำลัย มำทบทวนกลยุทธ์กำรให้บริกำรวิชำกำรที่
สะท้อนถึงกำรเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน และก ำหนดตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จของแผนและโครงกำรบริกำร
วิชำกำรที่สำมำรถวัดควำมส ำเร็จเชิงคุณภำพ เสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับชุมชน สังคม ที่นอกเหนือจำก
กำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี 
 องค์ประกอบท่ี 4 :  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง : 

คณะควรน ำเป้ำหมำยแผนกลยุทธ์ประจ ำปี มำเป็นแผนหลักในกำรก ำหนดโครงกำร/กิจกรรมที่
ด ำเนินกำรประจ ำปี  และก ำกับติดตำมผลลัพธ์ของกิจกรรม/โครงกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่ำงเป็น
รูปธรรม เพื่อจะส่งผลให้ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำม กลยุทธ์ด้ำนศิลปวัฒนธรรมบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด ทั้ง
ในส่วนของบุคลำกรและนักศึกษำ 
 องค์ประกอบที่ 5 :  การบริหารจัดการ ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ : 

1. คณะควรมีกำรทบทวนแผนกลยุทธ์เพ่ือตอบวิสัยทัศน์  และบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยจัดท ำ 
แผนกลยุทธ์ที่ก ำหนดตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ให้ชัดเจน  มีกำรวิเครำะห์ SWOT เป็นฐำน  
มีกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ในแต่ละตัวบ่งชี้จำกแผนกลยุทธ์ และน ำแผนกลยุทธ์มำจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำง
กำรเงิน เพ่ือจะได้จัดหำและจัดสรรงบประมำณด ำเนินกำรให้แผนกลยุทธ์บรรลุตำมเป้ำหมำยในแต่ละปี 

2. คณะควรท ำควำมเข้ำใจในประเด็นที่น ำมำจัดกำรควำมเสี่ยงโดยวิเครำะห์ว่ำประเด็นนั้นเป็น
ปัญหำหรือกำรควบคุมภำยในหรือควำมเสี่ยง  แล้วจึงน ำประเด็นควำมเสี่ยงมำวิเครำะห์โอกำสและควำม
รุนแรงของควำมเสี่ยงนั้น  เพ่ือหำแนวทำงบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นระบบชัดเจน  และแสดงผลลัพธ์ที่
เกิดข้ึนจำกกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อน ำมำวิเครำะห์และก ำหนดควำมเสี่ยงในปีต่อไป 
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3. แม้ว่ำกำรจัดกำรควำมรู้ของคณะมีกระบวนกำรที่ด ำเนินกำรไปได้บำงส่วน แต่ผลลัพธ์ของกำร
ด ำเนินงำนยังไม่ชัดเจน ดังนั้นคณะควรด ำเนินกำรต่อไปเพ่ือให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จนเป็นวัฒนธรรม
องค์กร ทั้งทำงด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และกำรบริหำรจัดกำร 

4. คณะควรน ำแผนพัฒนำบุคลำกรที่เป็นระบบและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่ได้ก ำหนดไว้ ในกำร
จัดท ำแผนพัฒนำรำยบุคคลซึ่งได้มีกำรจัดท ำแผนในระดับหลักสูตร มำรวมกันและบูรณำกำรเป็นแผนพัฒนำ
บุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ  และควรมีกำรก ำกับผลลัพธ์ของแผนในแต่ละปีอย่ำงเป็นระบบชัดเจน  และควร
น ำผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละปีมำสรุปร่วมกับแผนกลยุทธ์ หำกมีปัญหำควรก ำหนดแนวทำงแก้ไขช่วยเหลือ
สนับสนุนต่อไป 

5. คณะกรรมกำรประจ ำคณะควรพิจำรณำให้ข้อเสนอแนะแก่หลักสูตร เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพและ
น ำไปปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภำพ 

4.2.6 รำยละเอียดสรุปโครงกำรงบประมำณปี 2561 ของฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย ที่ได้รับ
จัดสรร จ ำนวน 6 โครงกำร พัฒนำหลักสูตรใหม่ระดับปริญญำตรี กำรจัดกำรควำมรู้ แข่งขันทักษะทำง
วิชำกำร พัฒนำงำนด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำศักยภำพบุคลำกรคณะด้ำนภำษำอังกฤษ และกำร
จัดกำรควำมรู้ด้ำนงำนวิจัย 

4.2.7 ประชำสัมพันธ์แจ้งเรื่องสอบภำษำอังกฤษของนักศึกษำชั้นปีที่ 4  ทุกคน ในเดือน
พฤศจิกำยนนี้  

4.3 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา  
4.3.1 แผนกำรด ำเนินกำรสืบเนื่องจำกท่ำนคณบดีแจ้ง จ ำนวนรับสมัครนักศึกษำระบบ 

TCAS    มีนักศึกษำอยู่ 71 คน จำกสำขำภูมิทัศน์ 10 คน สัตวศำสตร์ 19 คน วิทย์ฯเทคโนอำหำร 17 คน 
ผลิตพืช 12 คน ประมง 6 คน และเพ่ิมมำ 7 คน ยังไม่รู้สำขำไหนบ้ำง ในกำรออกไปแนะแนวนักศึกษำต่อไม่
สำมำรถเข้ำไปได้เลย ช่วงนี้ทำงโรงเรียนต้องกำรหนังสือออกจำกทำงคณะ เมื่อมีตอบรับจึงจะประสำนเข้ำ
แนะแนวได้ ทั้งนี้จึงอนุญำตให้อำจำรย์ประจ ำแต่ละสำขำร่วมไปแนะแนวกำรศึกษำให้กับนักเรียนเพ่ือให้ได้
ข้อมูลของแต่ละสำขำมำกท่ีสุด 

4.3.2 วันพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ครั้งที่ 31 ของคณะเป็น
วันที่ 21 พฤศจิกำยน (ช่วงบ่ำย)  ฝึกซ้อมย่อยคณะวันที่ 10 พฤศจิกำยน ห้องประชุมสงค์ธนำพิทักษ์  ฝึกซ้อม
ย่อยรวมวันที่ 12 พฤศจิกำยน (ช่วงเช้ำ)  และฝึกซ้อมใหญว่ันที่ 19 พฤศจิกำยนนี้ (ช่วงบ่ำย)  ณ หอประชุม 

4.3.3 กีฬำมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “รำชมงคลธัญบุรีเกมส์” มหำวิทยำลัย
เป็นเจ้ำภำพร่วมกับ มศว. และมธ. ก ำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21-31 มกรำคม 2561 และในช่วง 16-18 31 
มกรำคม 2561 จะมีงำน RT  

4.3.4 แผนกำรด ำเนินกิจกรรมโครงกำร ภำคเรียน2/2560 ตำมปฏิทินกิจกรรม ตำมเอกสำร
แนบที่แจก ในช่วงรับปริญญำ จะหยุดกำรเรียนกำรสอนอีก 1 สัปดำห์ ในช่วงวันที่ 20-24 พฤศจิกำยนนี้ 
 

วาระท่ี  6  อ่ืนๆ 
  ไม่มี 
 
เลิกประชุม เวลา  15.20  น.        
 
 
          นำงสำวพรรณปพร  โภคัง 
                                                                                    ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 


