
รายงานการประชุมอาจารย คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

คร้ังท่ี  3/2555 

วันอังคารท่ี  6 พฤศจิกายน  2555     เวลา  15.00 น. 

ณ  หองประชุมชั้น 3    อาคารสํานักงานคณบดี  

ผูมาประชุม  

      จํานวน 41 คน     คิดเปนรอยละ 80 
 

ผูไมมาประชุม   

จํานวน 10 คน   คิดเปนรอยละ  20 

  

เร่ิมประชุมเวลา  09.00  น.   

ประธานกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังน้ี 

 

วาระท่ี  1   เร่ืองแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

1.1 ประธานแจงใหทราบ 

1. ขอตอนรับทุกทานเขาสูภาคการเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2555  โอกาสที่จะนัดประชุม

บอยๆน้ันคงไมสะดวก เพราะอาจารยทุกทานตองจัดการเรียนการสอน  จึงไดนัดประชุมเฉพาะในชวงการ

เปดภาคเรียน สวนขาวสาร หรืองานนโยบายจะแจงผานหัวหนาสาขาวิชา หัวหนาสาขา จากการประชุม

คณะกรรมการบริหารซึ่งจัดใหมีการประชุมในเดือน และไดแจงใหหัวหนาสาขาวิชา ขอใหหัวหนาสาขานํา

เอกสารการประชุมเผยแพรใหกับทุกทานไดรับทราบ หากทานใดตองการขอมูลเพิ่มเติม ขอใหสอบถามที่

รองคณบดี หรือคณบดี เพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งแตละฝายไดกําหนดตารางกิจกรรมงานของคณะแจง

ใหอาจารยทราบโดยชัดเจน 

2. แนะนําผูบริหาร และอาจารยใหม  เร่ิมจากหัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวและ

วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว  ผศ.การันต  ชีพนุรัตน  และหัวหนาสาขาประมง ดร.กิตติมา วานิชกูล   มีอาจารย

ใหม 2 ทาน ดร.บุณฑริกา  ทองดอนพุม อาจารยประจําสาขาประมง และ ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท อาจารย

ประจําสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

 

วาระท่ี  2   รับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี 2/2555         

รับรอง 

 

วาระท่ี  3   เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม  

  ไมมี 
 
 



วาระท่ี  4   เร่ืองท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

1. การเรียนการสอน  ในภาคตนผานพนไปไดดวยดี ถึงแมจะมีขอรองเรียนบาง แตอยูใน

ระดับที่ไมรายแรง อยากจะใหอาจารยไดปรับปรุงการสอนเพื่อการพัฒนา นักศึกษาในยุคน้ีกลาแสดงออก

มากขึ้น เมื่อดูจากการประเมินการสอนของนักศึกษา   จะขอใหอาจารยแจงผลคะแนนใหนักศึกษาไดทราบ  

เพื่อใหนักศึกษาไดประเมินการเรียนของตัวเอง   และการกรอกผลคะแนนการสอบ ขอใหสงผลคะแนนให

ชวงระยะที่กําหนด หากสงคะแนนไมทันตามกําหนดจะสงผลกระทบตอนักศึกษาในการประมวลคะแนน

และจะทําใหนักศึกษาเสียโอกาสที่จะจบการศึกษาในภาคเรียนน้ัน 

มติท่ีประชุม   ทราบ 

2. งานวิจัย ที่ผานมาของคณะลดลง ซึ่งปญหาอุปสรรคมาจากผูทําวิจัยขาดการสนับสนุน

งบประมาณจากมหาวิทยาลัย จากแหลงภายนอก  และความเขมงวดของการเบิกจาย  แตขอใหทุกทานได

ทํางานวิจัยถือเปนสวนหน่ึงของการเรียนการสอน นําความรูสูการปฏิบัติจริง คณะยินดีสนับสนุน

งบประมาณอํานวยความสะดวก   ไดสํารวจพื้นที่อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เพื่อการพัฒนาหมูบาน

ชุมชน ศึกษาปญหาดวยการบูรณาการ สรางแนวรวมกับทางจังหวัดเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งจะมีการ

ประชุมรวมกัน  และนําเสนอโครงการ 

มติท่ีประชุม   ทราบ 

3. การจัดพัฒนานักศึกษา ในปที่ผานมาไดจัดอบรมเชิงบริหารจัดการ หลักสูตร

Supervisor ใหกับนักศึกษาเพื่อการเปนหัวหนางาน   ซึ่งในปน้ีไดเตรียมการจัดกิจกรรมโดยไดรับการ

สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 

มติท่ีประชุม   ทราบ 

4. การบริหารจัดการ สิ่งที่สําคัญคือการพัฒนา  เนนเร่ืองงานแผน พัฒนาแผนแมบท 

แผนพัฒนาบุคลากรจะไดรับจัดสรรตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 5 อัตรา และสายสนับสนุน 

5 อัตรา ซึ่งไดมอบใหสาขาวิชาวิเคราะหอัตรา เพื่อตอบสนองผูบริโภคและทรัพยากรที่มีอยูตามสภาพบริบท

ของสาขาวิชา  และแผนพัฒนาสาขา ขอใหแตละสาขาหรือสาขาวิชา ต้ังคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ และจะ

นําไปศึกษาดูงาน เพื่อนําประเด็นตางๆมาบูรณาการ กําหนดเปน Masterplanแจงความประสงคเสนอตอ

มหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณสําหรับโครงการพัฒนาบุคลากร เปนรายบุคคล 12,500 บาท 

คณะสนับสนุนใหอาจารยไดทําตําแหนงทางวิชาการ ผศ. รศ. ซึ่งไดมีผูลงชื่อเพื่อเตรียมเสนอผลงานจํานวน

มาก ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะนําวิทยากรมาบรรยายใหความรูในการจัดทําผลงานทางวิชาการ 

มติท่ีประชุม   ทราบ 

5. มาตรฐานการทํางาน จะกําหนดเปนมาตรฐานงานขั้นตํ่า  ภาระงานของอาจารย ดาน

การสอน วิจัย บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม บริหารจัดการ เมื่อเดนชัดแลว การเบิกจายประเมินผลงานก็จะ

งายมากขึ้น โดยจะจัดทําเปนขอมูลโปรแกรมใหสามารถกรอกขอมูลและดูผลรวมได   

มติท่ีประชุม   ทราบ   

 
 



6. งบฟนฟูนํ้าทวม ซึ่งไดรับงบประมาณสนับสนุน จาก 2 ทาง คือผานทางคณะเปนการ

ปรับปรุงอาคารสถานที่ ครุภัณฑ  และจากกองกลางในเร่ืองของระบบสาธารณูปโภค   โดยงานกอสรางทุก

อยางจะเร่ิมพรอมกัน ทําใหเกิดความวุนวาย ความไมสะดวก  ในทุกงานคณะมีสวนรวมในการดําเนินงาน 

จึงขออภัยในความไมสะดวก ขอใหอาจารยทุกทานไดเขาใจ   เมื่องานเสร็จสมบูรณประโยชนที่ไดรับก็จะ

ตกอยูที่คณะ และนักศึกษา  

 มติท่ีประชุม   ทราบ 

7. วินัยหนาที่ ขอใหทุกทานตระหนัก และมีลักษณะเปนมืออาชีพ รูหนาที่ ไมตองให

บังคับ กิจกรรมของคณะหากทานติดภารกิจไมสามารถเขารวมได  ก็ใหแจงลวงหนา   และเนนความมี

คุณธรรมจริยธรรม  การแสดงออก คงเปนเร่ืองของการสอนและการเบิกคาสอน  

มติท่ีประชุม   ทราบ 

8. คณะจะนัดประชุมสมาชิกสวัสดิการออมทรัพย ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา 

09.00 น. หองประชุมชั้น 3 สนง.คณบดี เพื่อสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา 

   มติท่ีประชุม   ทราบ 

9. ตารางสอนขอใหตรวจสอบในเว็บไซด  และรายชื่อของนักศึกษาซึ่งอาจมีการ

เปลี่ยนแปลง และขอติดตาม มคอ. 3 ,แผนการสอน  นําสงที่สาขาวิชาภายในวันศุกรที่ 9  พฤศจิกายน ชวย

ตรวจสอบชื่อวิชา รหัสใหถูกตอง   และมคอ.7 ยังขาดอีก 3 สาขา ขอใหอาจารยประจําหลักสูตรติดตามนําสง

ฝายวิชาการ จากผลการประเมินของนักศึกษา ขอใหอาจารยนําผลการประเมินไปปรับปรุงในมคอ. 3 ,5 หรือ

แผนการสอน 

 มติท่ีประชุม   ทราบ 

10. รายงานผลการสอบกลางภาค ทุกรายวิชาตองสงคะแนน โดยสงขึ้นเว็บไซด หรือสงที่

ฝายวิชาการ ใหตรวจสอบ 

มติท่ีประชุม   ทราบ 

11. เตรียมเขียนเสนอใบขออนุมัติจัดซื้อคาวัสดุ การเรียนการสอน   จะแจงวงเงินใหกับ

หัวหนาสาขาวิชา  ขอใหสาขาวิชานําไปจัดสรร ซึ่งจะระบุรายวิชา และจํานวนนักศึกษาใหทราบชัดเจน 

   มติท่ีประชุม   ทราบ 

12. สาขาที่มีอาจารยพิเศษ ขอใหกรอกรายละเอียดประวัติขอมูลอาจารยพิเศษ เพื่อเสนอ

เขาที่ประชุมมหาวิทยาลัย  

 มติท่ีประชุม   ทราบ 

13. โครงการงานวันสถาปนา สาขาตางๆที่เสนอขอมา ไดรับการตรวจสอบเบื้องตนแลว 

ในวันศุกรหนามหาวิทยาลัยจะนัดประชุม คงไดขอสรุปที่ชัดเจนมากขึ้น และจะนํามาแจงใหทราบตอไป 

 มติท่ีประชุม   ทราบ 

14. วันศุกรที่ 9 พฤศจิกายน  สํานักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย กําหนดเขา

ตรวจเยี่ยมคณะ เพื่อเตรียมการรับตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (สมศ.) จึงขอเชิญอาจารยทุกทาน



เขารวมรับฟงการชี้แจง เพื่อทุกทานจะไดทราบผลการตรวจประเมินเบื้องตน และชวยสรางความเขาใจเพื่อ

การจัดหาเพิ่มเติมขอมูล (หองประชุมชั้น 3 สนง.คณบดี) 

 มติท่ีประชุม   ทราบ 

15. งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2555 กําหนดการฝกซอมยอยคณะ                

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน หองประชุมรินลอุบล  ซอมยอยรวมวันที่ 20 พฤศจิกายน  หอประชุม

มหาวิทยาลัย  ซอมใหญวันที่ 24 พฤศจิกายน(เชา) และวันพิธีวันที่ 27 พฤศจิกายน ขอใหอาจารยแตละสาขา

รวมฝกซอมบัณฑิต  ขณะน้ีอยูระหวางการออกคําสั่งปฏิบัติหนาที่ 

   มติท่ีประชุม   ทราบ 

16. การ BOOM บัณฑิต ในวันพระราชทานปริญญาบัตร ขอใหอาจารยชวยแจงและกําชับ

นักศึกษาเร่ืองBoom บางคร้ังเกินขอบเขต มหาวิทยาลัยจึงไดจัดสถานที่ไวที่โรงอาหาร 

 มติท่ีประชุม   ทราบ 

17. โครงการสัมมนาวิชาการ “การศึกษาตอบโจทยภาคอุตสาหกรรมไดอยางไร” ในวันที่ 

12 พฤศจิกายน 2555  เวลา 12.00-17.00 น. ณ หองประชุมรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ 

ประโยชนเพื่อสามารถใชงานวิชาชีพเขาสูภาคอุตสาหกรรม จึงขออนุญาตขอเวลาเรียนใหนักศึกษา ชั้นป 4 

แตละสาขาเขารวมงาน ในนามคณะละ 50 คน   และขอเรียนเชิญอาจารย บุคลากร ที่สนใจเขารวมงาน   

  มติท่ีประชุม   ทราบ 

 

วาระท่ี  5   เร่ืองท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
 

 

วาระท่ี  6  อื่นๆ 
 

เลิกประชุม เวลา  15.45  น.    

 

 

(นางสาวพรรณปพร  โภคัง) 

                                                                                                             ผูบันทึกรายงานการประชุม  

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมอาจารย คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

คร้ังท่ี  2/2555 

วันพฤหัสบดีท่ี  7  มิถุนายน  2555     เวลา  13.30 น. 

ณ  หองประชุมชั้น 3    อาคารสํานักงานคณบดี  

ผูมาประชุม  

      จํานวน 38 คน     คิดเปนรอยละ 75 
 

ผูไมมาประชุม   

 ไปราชการ  จํานวน 6 คน   คิดเปนรอยละ  12 

ไมมา  จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 13 

  
เร่ิมประชุมเวลา  09.00  น.   

ประธานกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังน้ี 
 

วาระท่ี  1   เร่ืองแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

1.2 ประธานแจงใหทราบ 

การประชุมคร้ังที่ 1 ประจําปการศึกษา 2555  เพื่อการเตรียมความพรอมในการเปดภาคเรียน  

1. สมรรถนะหลัก Core competency  ของบุคลากร มทรธ. 

 1. รักองคกรและหนาที่ ขอใหทุกทานมองคณะเปนเสมือนบานของเราเพื่อใหคณะมีชื่อเสียง  

2. พัฒนาตนเอง อาชีพครูน้ันตองมีการเปลี่ยนแปลงดานความรูอยูเสมอ  

3. ความเปนมืออาชีพ ย้ําเตือนความสามารถในการพัฒนาตัวของเรา คนควาหาความรูเปน

นักวิชาการที่แทจริง  

4.  ทํางานเปนทีม ตองมีเครือขายในการทํางาน  

 5.  สื่อสารอยางสรางสรรค เพื่อลดความขัดแยง 

6.  จิตสาธารณะ มองผูอ่ืนใหความรวมมือชวยเหลือบาง 

 2. คุณลักษณะบัณฑิตของ มทรธ . 

 1. บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hand-on) 

 1) มีทักษะทางวิชาการ/วิชาชีพ 

 2) มีทักษะในการประสานงาน 

 3) ใฝรู ใฝเรียน มีความรับผิดชอบสูงรูจักการทํางานรวมกันอยางเปนระบบ  

 4) มีความสามารถดานการนําองคความรูไปประยุกตใชในระดับแนวหนา  

    2. มีทักษะที่ใชเทคโนโลยีเปนฐาน (Technology Based Education &Training) 

 1) รอบรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) และนําทักษะ

 ประยุกตใชในงาน  



  2) มีความสามารถดานภาษาตางประเทศ 

  3) สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชกับการพัฒนาองคความรูดานวิชาชีพ  

  4) นํา Technology Based ไปพัฒนาและแกปญหาการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  5) มีทักษะในการศึกษาวิจัยที่จะนําไปสูการสรางนวัตกรรมโดยตอยอดฐานความรูเดิมที่มีอยู 

 3. เชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) 

 1) มีความเฉลียวฉลาดทางสติปญญา “Intelligence Quotient” 

 2) เปนผูนําในทางสรางสรรค สามารถออกแบบและวางแผนได 

 3 ) มีความสามารถสื่อสารและทักษะในการนําเสนอผลงาน 

 4) มีวุฒิภาวะในการปฏิบัติงาน มีวิสัยทัศนกวางไกล 

 5) รูจักวิเคราะหและแกปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางมีระบบ 

 6) มีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

 7) มีการนําความคิดเชิงผูประกอบการไปประยุกตใชกับวิชาชีพ 

 8 ) มีศักยภาพที่จะศึกษาตอในระดับสูงขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศ 

4. วุฒิภาวะ (Maturity) 

 1) รูจักใชชีวิตบนความพอเพียง/รูจักเสียสละ/มีคุณธรรม จริยธรรม  

 2) อยูในสังคมอยางมีความสุข 

 3) มีความฉลาดทางอารมณ “Emotion Quotient”2ระดับความคิดดานศีลธรรม “Moral 

Quotient” ในระดับสูง 

 4) มีความอดทน ออนนอม สัมมาคารวะ 

 5) มีมนุษยสัมพันธดี/ทํางานเปนทีม 

 6) มีวินัยและความรับผิดชอบ 

 7) มีความตรงเวลา 

 8) มีบุคลิกภาพ 

นโยบายหลักดานการบริหารจัดการและพัฒนาท่ีครอบคลุมงานดานตาง ๆ คณะใหสอดคลองกับ

ของมหาวิทยาลัยฯ ไดแก 

C 1 การพัฒนาดานการจัดการศึกษา (Competence)  

C 2 การพัฒนาดานการวิจัย (Creativity) 

C 3 การพัฒนาดานบริการวิชาการแกสังคม (Community) 

C 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (Culture) 

C 5 การพัฒนานักศึกษา (Capability Building) 

C 6 การพัฒนาอาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ (Care) 

C 7 การบริหารจัดการ (Commitment) 

 



นโยบายทั้ง  7 ดาน ดังกลาว มหาวิทยาลัยฯ ไดเพิ่มความสําคัญกับการพัฒนาดานการจัดการศึกษา

และการพัฒนาดานการวิจัย ปรับนโยบายดานบริการวิชาการแกสังคมและชุมชนเพื่อการสรางมูลคาเพิ่ม โดย

ผสมผสานกับการสรางเครือขายความรวมมือ เพื่อใหมหาวิทยาลัยฯ เปนที่พึ่งของสังคม ทั้งในระดับทองถิ่น 

ระดับชาติ และนานาชาติ รวมทั้งเพิ่มเติมนโยบายการพัฒนา อีก  4 ดาน เพื่อใหการพัฒนาบรรลุจุดมุงหมาย

เร็วขึ้น ไดแก 

C 8 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computeracy) 

C 9 การติดตอสื่อสารโดยการใชภาษาตางประเทศ (Communication) 

C 10 การสรางความรวมมือทั้งภายในและตางประเทศ (Collaboration) 

C 11 การยกระดับการใหบริการและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน (Catalyst) 

การบริหารพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

C 1 การพัฒนาดานการจัดการศึกษา (Competence) 

• สถานภาพการรับนักศึกษาใหม  

• คุณภาพการศึกษาภายใน ทําใหนักศึกษาเกง 

1. หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ 

2. คณาจารยและระบบการพัฒนาคณาจารย 

3. สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน 

4. หองสมุดและแหลงการเรียนรู 

5. อุปกรณการศึกษา 

6. สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา 

7. การวัดผลการศึกษาและความสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา 

• การฝกนักศึกษามีความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะห  

            การวิเคราะหและสังเคราะหเปนเคร่ืองบงชี้ถึงความสามารถในการทําความเขาใจสิ่งตางๆ

แลวแยกประเด็นเปนสวนยอยตามหลักการ หรือกฎเกณฑที่กําหนดสามารถรวบรวมสิ่งตางๆจัดทําอยางมี

ระบบเพื่อแกปญหาหรือพัฒนางาน รวมทั้งสามารถวิเคราะหองคกรหรืองานในภาพรวมดําเนินการแกปญหา

อยางเปนระบบมี 3 ตัวบงชี้ 

 1.  การวิเคราะหสภาพปจจุบันปญหา ความตองการของงาน และเสนอทางเลือกหรือ

แนวทางปองกันแกปญหางานในความรับผิดชอบระดับคุณภาพ 

                     2.  ความเหมาะสมของงาน/โครงการในความรับผิดชอบ มีความสอดคลองสัมพันธกับทุก

องคประกอบและสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและมีการระบุตัวชี้วัดความสําเร็จ

อยางชัดเจน 

                   3. ความคิดเชิงระบบในการแกปญหาหรือพัฒนางาน  มีการวิเคราะห จุดเดน จุดดอย ภาวะ

คุกคาม หรือโอกาสความสําเร็จของงาน หรือองคกร จัดทําแผนงาน/โครงการรองรับ ดําเนินกิจกรรมและ

ประเมินผลการแกปญหา หรือพัฒนางานโดยนําผลการประเมินไปใชพัฒนางานอยางตอเน่ือง  



• นักศึกษาตองรูวางานเขาเปนอยางไร หาศิษยเกาที่ดีเดนในแตละสาขามาเสนอแนะใหในเร่ือง

อาชีพที่เรียน สอนใหนักศึกษาเขาใจตนเอง เขาใจมนุษย เขาใจธรรมชาติ เขาใจตลาดแรงงาน เขาใจสังคม 

เขาใจการสื่อสาร 

•  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ : มคอ.  หลักสูตรตองมีการบริหารตามที

เขียนและมีความรูในเร่ืองการทําหลักสูตร ขอความรวมมือในการทํา มคอ.  

1. มคอ.1 พัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

2. มคอ.2 กรอบมาตรฐานคุณวุติกับการพัฒนารายละเอียดของหลักสูตร  

3. มคอ.3 การพัฒนารายละเอียดของรายวิชา  

4. มคอ. 4 การพัฒนารายละเอียดของประสบการณภาคสนาม  

5. มคอ.5 การรายงานผลการดําเนินการจองรายวิชาการ 

6. มคอ.6  การรายงานผลการดําเนินการของประสบประการณภาคสนาม 

7. มคอ.7 การรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร 

• Cluster อาหาร หมดโครงการดานการจัดหาพัสดุครุภัณฑ  ดานผูที่ไดรับพัสดุครุภัณฑ               

ตองเตรียมเขารับตรวจการหาความคุมคาตอการใช  

• งานฟารม เตรียมพรอมการตรวจในการทําบัญชีฟารม  

• หองปฏิบัติการ สื่อการการสอน มอบใหหัวหนาสาขาไปสํารวจความตองการ และพัฒนา  

C 2 การพัฒนาดานการวิจัย (Creativity) 

• งบประมาณ จะเพิ่มงบประมาณรายได มาจัดสรรให 

• ผลงานวิจัย ใหทํา KM จะตองนํามาเสนอผลงานใหสาธารณะชนทราบ 

C 3 การพัฒนาดานบริการวิชาการแกสังคม (Community) 

• งานบริการทางวิชาการ สงเสริมใหคณาจารยมีการบริการทางวิชาการ  พื้นที่จุดเนนที่             

อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 

C 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (Culture) 

• จิตอาสา 

C 5 การพัฒนานักศึกษา (Capability Building) 

• การพัฒนากิจการนักศึกษา โดย 

1. ใหโอกาสกับตัวเอง 

2. ใชศักยภาพของนักศึกษา ใหโอกาสกับคณะ มหาวิทยาลัย  

3. การแขงขันตนเอง  ภายนอก 

4. จัดระดับการทํางาน 

5. ขอความรวมมือ ยับยั้งความคิด ทิศทางที่ถูกตอง 

6. กิจกรรม สมานฉันทร 

7. การทํางาน วิเคราะหเหตุเบื้องตน 



8. ควรมีชมรมทางวิชาการ ที่พึงประสงค 

• สรางทักษะเสริม เพื่อเขาสูตลาดแรง ที่อยูในระดับ supervisor/ foreman =Level 4. ตองให

ความรูดานบริหารจัดการ กฎหมาย ภาษา วิเคราะหตนทุนเถาแกนอย  

• บทบาทอาจารยที่ปรึกษา  ดูแลนักศึกษา เหมือนพอแมของนักศึกษาคนที่สอง 

• ภาวะการมีงานทําของนักศึกษา  มอบใหฝายพัฒนานักศึกษาทําประชาสัมพันธกับสถาน

ประกอบการ 

• การรับนองใหม อาจารยทุกคนตองชวยกันรับผิดชอบ สอดสองดูแล อยาเกิดการรับนองที่รุน

แรง  อนาจาร  นอกเวลา  ละเมิดสิทธิของนักศึกษาใหม  เลยกําหนดเวลา ทําใหเสียชื่อเสียงตอ

คณะ  มหาวิทยาลัย  ใหรายงานตอคณะและผูเกี่ยของทราบ 

C 6 การพัฒนาอาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ (Care)  

• Happy Workplace   ความสุข 8 ประการในที่ทํางาน  คนทํางานมีความสุข  (Happy 

person)  ที่ทํางานนาอยู  (Healthy workplace)  ชุมชนสมานฉันท  (Unity community) 

1. รูจักพัฒนาตนเอง (Happy Brain) 

- อานหนังสือเพื่อสรางสมอง 

- แบงปนความรูแกกันและกัน 

- เรียนรูอยางหลากหลาย 

- เรียนรูอยางตอเน่ือง 

2. มีความรักสามัคคี (Happy Society) 

- เปนกัลยาณมิตรแกกันและกัน 

- เอ้ือเฟอผูดอยกวาในสังคม 

- ชุมชนแหงการใหดวยใจ 

3. มีศีลธรรมและศรัทธา (Happy Soul) 

- และศรัทธาในคุณ คาของงาน 

- มีจริยธรรม ในการทํางาน 

- สรางคานิยมรวมที่ดี 

- ยึดมั่นในหลักการ 

4. รูจักผอนคลาย (Happy Relax) 

- หยุดเพื่อทบทวนตนเอง 

- ใชชีวิตแบบมีสติ 

- มีการปลอยวาง 

5. มีครอบครัวที่อบอุน(Happy Family) 

- มีเวลาใหกันและกันของสมาชิก 

- มีภูมิคุมกันทางใจของครอบครัว 

- ครอบครัวเขมแข็ง/มั่นคง 



6. มีนํ้าใจเอ้ืออาทร (Happy Heart) 

- แบงปนความสุข 

- พึ่งกันและกัน 

- เอ้ืออาทรตอเพื่อนรวมงาน  

- Cared & Shared 
7. สุขภาพดีทั้งกายใจ(Happy Body) 

- มีหัวใจที่เขมแข็ง 

- ปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม 

- มีวิถีชีวิตที่สมดุล 

8. รูจักเก็บรูจักใช (Happy Money) 

- มีระบบการออมที่ดี 

- ใชจายในสิ่งที่จําเปน 

- ไมเปน/ลด หน้ีสิน 

- รูจักการจัดการการเงิน 

• การสรางคุณธรรม คุณธรรมของอาจารย= ตองถายทอดในสิ่งที่เปนจริงใหกับลูกศิษยอยาไปดูถูก

คนดวยกัน ทํางานใหมีความสุข  ตัวทาน เพื่อนรวมงาน  นักศึกษา ผูบริหาร 

• การทําผลงานทางวิชาการ เปนนักวิชาการ หาความเชี่ยวชาญของตนเอง การทํา ผศ. รศ. มีการ

สรางจูงใจทํามาก 

• การพัฒนาตนเอง มีงบฝกอบรมตอหัวที่เพื่อพัฒนาตนเอง เงินพัฒนารายหัวอาจารย 12,000 และ

สายสนับสนุน 5,000บาท 

• ผูนํา พัฒนาความเปนผูนํา คุณสมบัติ 

1. ตองมีความรู(พอสมควร) 

2. ทําใหผูใตบังคับบัญชารักและเคารพ 

3. สรางจิตวิญญาณของการทํางานเปนทีม 

4. รูจักมอบหมายงาน 

5. ตองฟงความเห็นของผูใตบังคับบัญชาทุกระดับ 

6. ตองรูจักใหเกียรติผูใตบังคับบัญชาไมโออวดและยกตนขม  

7. ตองมีเมตตาและมีความโอบออมอารีตอผูใตบังคับบัญชา  

C 7 การบริหารจัดการ (Commitment)  

• รูกฎ ระเบียบวินัย อาชีพครู จรรยาบรรณ  

• การบริหารความเสี่ยง  

ความเสี่ยงคือโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล ความสูญเปลา 

หรือเหตุการณที่ไมพึงประสงค ที่ทําใหงานไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด 

มีความเสี่ยง Risk Internal ความเสี่ยงภายใน  ความเสี่ยง Risk External ความเสี่ยงภายนอก  



               การจําแนกความเสี่ยง  

1. Strategic Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวของในระดับยุทธศาสตร เชน การเมือง เศรษฐกิจ 

กฎหมาย ตลาด ภาพลักษณ ผูนํา ชื่อเสียง ลูกคา 

2. Operational Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวของในระดับปฏิบัติการ กระบวนการ เทคโนโลยี 

และคนในองคการ 

3. Financial Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการผันผวนทางการเงิน อัตราดอกเบี้ย การ

ขึ้นราคาสินคา การใหเครดิต สภาพคลอง และการตลาด 

4. Hazard Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ การรับผิดชอบตอการ

สูญเสียทางชีวิตและทรัพยสิน การกอการราย 

• พัฒนาระบบงานสารบรรณ โครงสรางการบริหาร เพื่อมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  

• การประผลการปฏิบัติงาน  ผลักดันใหมีการํามาตรฐานงานขั้นตํ่ามาใช 

C 8 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computeracy) 

• การใช IT  คนรุนใหมจะมีพื้นที่แสดงความคิดเห็นอิสระ แตตองมีจิตสํานึก และนับผิด 

ชอบเพิ่มขึ้นเพราะความคิดเห็นที่แสดงออกไปมีผลกระทบกับประเด็นขอขัดแยงทางสังคมการแสดง ความ

คิดเห็นตองมีผลตอเน่ืองตองระมัดระวังคือ 

1. ความตอเน่ืองจากการแสดงความคิดเห็นของเรา วามีผลกระทบตามมาหรือไม  

2. ตองใชวิจารณญานไตรตรองใหรอบคอบกอนจะโพสตขอความลงไปในโซเชียลมีเดีย   

ลักษณะวิธีคิดเปนความคิดที่สุดขั้วอยากใหคนรุนใหม   อยามองแบบสุดขั้วควรพิจารณาขอมูลจากทั้งสอง

ฝายจะทําใหการโพสตขอความมีตรรกะ และเหตุผลมากขึ้น ไมใชลักษณะของการใชอารมณเหนือเหตุผล 

หรือความชอบไมชอบอะไรมากกวาเหนือสิ่งที่ควรจะเปน ตามสิ่งที่ตัวเองคิดหรือตามอุปนิสัย  

C 9 การติดตอสื่อสารโดยการใชภาษาตางประเทศ (Communication)  

•   พัฒนาภาษา จัดทําโครงการพัฒนาภาษา ใหนักศึกษาและอาจารย โดยอาจจะจางอาจารย 

ตางประเทศมาสอนประจํา หรือเปนคร้ังคาว มอบใหรองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาทําโครงการ โดย

มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณให ไดหามาตรการณกรณียลงเรียนแลวไมมาเรียนอยางสม่ําเสมอ และ

เลิกไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 10 การสรางความรวมมือทั้งภายในและตางประเทศ (Collaboration) 

•   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:  AEC) 

 

•    Slide การบรรยายเร่ือง “การเกษตรและการศึกษากับการเปดเสรีการคาอาเซียน” ที

เอกอัครราชทูต ไทยประจําประเทศมาเลเซียบรรยายใหแก  คณะสภาคณบดีสาขา

การเกษตรวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร แขวนไวผูที่ Web-Siteของคณะ 

•   มีโครงการสงนักศึกษาไปฝกงาน สหกิจศึกษา กับบริษัทเจริญโภคภัณฑ ที่ประเทศ 

มาเลเซีย และทําความรวมมือกับ Universiti Putra Malaysia สงอาจารยไปศึกษาดูงาน 

•   พัฒนาจัดการเรียนการสอนแบบ Dual Degree กับ State Polytechnic of Jember  

ประเทศอินโดนีเซีย 

C 11 การยกระดับการใหบริการและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน (Catalyst)  

• งบฟนฟูนํ้าทวม ถนน ร้ัวศูนยอาหาร สนามกีฬา ฟารมสัตว ฟารมพืช ฟารมประมง 

 อาคาร 70 ป อาคารตางๆ ระบบไฟฟา ระบบไอที ระบบภูมิทัศน 

• สวนอนุรักษธรรมชาติ เปนพืชสมุนไพรมอบสาขาวิชาพืชไปออกแบบทํา 

• จัดทําเนินหนีนํ้าทวม  

 



วาระท่ี  2   รับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี 1/2555         

รับรอง 

 

วาระท่ี  3   เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม  

  ไมมี 
 

วาระท่ี  4   เร่ืองท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

18. การเรียนการสอน  ขอใหอาจารยประจําวิชา ตรวจสอบจํานวนนักศึกษาในชั้นเรียน 

และขอใหอาจารยตรวจสอบตารางสอบที่แจกใหจะประกอบดวยสอบกลางภาค ปลายภาค และการคุมสอบ    

วัสดุฝกสามารถซื้อไดเลย  สวนหองเรียนอาคารเรียนที่มหาวิทยาลัยตองรอจนถึงสัปดาหหนาถึงจะลงตัว 

มติท่ีประชุม   ทราบ 

19. การเบิกจาย คาสอนเร่ืองการรับรองการสอน การสอนชดเชยภาคเรียนที่ผานมาปญหา

จะมาก สวนภาคเรียนน้ีขอใหทําเร่ืองการสอนชดเชยกอนการสอนจริง 

มติท่ีประชุม   ทราบ 

20. การประกันคุณภาพการศึกษา ตามที่สาขาวิชาสงรายงาน ไดนําสงQAมหาวิทยาลัยแลว

หลักจากน้ีคงตองรอคะแนน ขณะน้ีไดเร่ิมจัดเก็บเอกสารการประกันคุณภาพป 2555 ประเด็นสําคัญอยูที่การ

บริหารหลักสูตรที่ทุกทานตองดําเนินการ จัดประชุม สอบถาม และประเมิน และวันที่ 11 มิถุนายน ทาง

ประกันมหาวิทยาลันนัดประชุมเร่ืองการจัดทํามคอ. ที่คณะ 

มติท่ีประชุม   ทราบ 

21. การซอมบํารุงอาคารเรียนชั้น 6-8 หองปฎิบัติการ สําหรับนักศึกษาป 1,2 จํานวน 6 

หอง สาขาใดที่ตองการใชหองปฏิบัติการขอใหแจงเขามาหรือหารือพรอมกัน ซึ่งพรุงน้ีไดนัดประชุมกับ

บริษัทออกแบบเวลา 10.00 น.  

มติท่ีประชุม   ทราบ 

22. งานวิจัยในชั้นเรียน นัดหมายการอบรม ขอเลื่อนไปกอนเน่ืองจากติดงานของคณะ 

มติท่ีประชุม   ทราบ 

23. หัวขอเร่ือง 4 เร่ือง ขอนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร แลวจะนํามาแจงใหทราบ

ตอไป คือเร่ืองของ คูมือการจัดทําเลมโครงงานปญหาพิเศษ   จะเร่ิมใชต้ังแตภาคการเรียนน้ีใหเปน

มาตรฐานเดียวกัน  ระเบียบเบิกจายงานบัณฑิต   ภาระงานสอนเกินภาระงาน   และคาใชจายของในการ

ออกสหกิจศึกษา  

 มติท่ีประชุม   ทราบ 

24. โครงการพัฒนาบุคลากร ไดรับงบประมาณ 970,000 บาท ขอใหนําสงโครงการ

ลวงหนา 20 วัน เพื่อตองนําเสนอมหาวิทยาลัย  

มติท่ีประชุม   ทราบ 
 



25. ทิศทางในการดําเนินงานคณะ ป 2555 ของคณะ ในเร่ืองของปรัชญา ปณิธาน   

วิสัยทัศน   พันธกิจ คานิยมหลัก วัฒนธรรมองคกร อัตลักษณ   และเอกลักษณ  เพื่อแจงใหทุกทานไดทราบ

และถือปฎิบัติใหสอดคลองทิศทางในการดําเนินงานของคณะ 

    มติท่ีประชุม   ทราบ 

26. โครงการที่ไดรับจัดสรร รวมถึงวัสดุ ขอใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในเดือน

สิงหาคม 2555     

 มติท่ีประชุม   ทราบ 

27. มหาวิทยาลัยประกาศเร่ืองการรับนองประชุมเชียร ตองไมเกินเวลา 18.00น.  และเพื่อ

ปองกันความเสี่ยงของการรับนอง ตองมีโครงการเสนอขออนุมัติจากคณะกอน โดยมีที่ปรึกษาโครงการ จัด

กิจกรรมเฉพาะในพื้นที่ของสถาบัน ตองมีใบอนุญาตผูปกครอง และมหาวิทยาลัยมีศูนยรับเร่ืองรองเรียน จะ

สุมตรวจดูนักศึกษาในชวงกลางคืน 

มติท่ีประชุม   ทราบ 

28. สมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษา เร่ิมใชต้ังแตภาคการเรียนน้ี  เพื่อใหนักศึกษาไดเขารวม

กิจกรรมของคณะ และมหาวิทยาลัย 

   มติท่ีประชุม   ทราบ 
 

วาระท่ี  5   เร่ืองท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
 

วาระท่ี  6  อื่นๆ 
 

เลิกประชุม เวลา  15.45  น.    

 

     (นางสาวพรรณปพร  โภคัง)  
                                                                                                        ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
รายงานการประชุม บุคลากรสายสนับสนุน 

คร้ังท่ี 1/2555 

วันพฤหัสบดีท่ี  5  เมษายน  2555   เวลา  08.30 น. 

ณ หองประชุมชั้น 3  อาคารสํานักงานคณบดี 

 

ผูมาประชุม 

 จํานวน 57 คน       คิดเปน 8 5.07  % 

 

ผูไมมาประชุม  

 จํานวน 10 คน    คิดเปน  1 4.93  %               

  

เร่ิมประชุม 08.30 น. 

 

วาระท่ี 1  ประธานแจงใหทราบ 

ประธาน ผศ.ดร.อํานาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กลาวเปดการประชุม  

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

   

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ือง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ/พิจารณา  

1. องคประกอบภายในคณะ จะประกอบไปดวยอาจารยผูสอน สายสนับสนุน และ 

นักศึกษา ซึ่งภารกิจหลักของคณะเพื่อเดินทางไปพรอมกับสรางเยาวชนใหมีความรู  นโยบายของ

มหาวิทยาลัยจะจัดระบบการเกษตรครบวงจร ตนนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า ซึ่งประเทศไทยจะเนนและให

ความสําคัญเร่ืองคุณภาพของอาหาร ความปลอดภัย  จึงขอใหทุกทานชวยกันขับเคลื่อนนโยบายของคณะ 

2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน จะกระจายอํานาจไปที่หัวหนางาน และหัวหนา 

ผูเกี่ยวของ ขอใหทานยึดหลักการครองตน  ทํางานอยางมีความสุข ไมเบียดเบียนผูอ่ืน คิดอยางสรางสรรคใน

เชิงบวก  มีครอบครัวที่ประสบความสําเร็จ สื่อสารอยางสรางสรรค มองแตสิ่งที่ดี  และครองคน ดวยความมี

นํ้าใจ ชวยเหลือสนับสนุนงานกัน  พรอมกับมีบุคลิกภาพที่ดี รูงาน คิดเปน ทําเปน พูดเปน มีนํ้าใจ สนุกกับ

การทํางาน  และมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตางๆ  

3. ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ ชวยเหลือซึ่งกันและกันในชวงวิกฤตนํ้าทวม  

มีความเสียสละที่แบงปนมาชวยเหลือคณะโดยไมคํานึงถึงผลตอบแทน  และขอบคุณทุกทานที่ชวยกัน

จัดเตรียมงานและมารวมงาน Cowboy Night เมื่อวันเสารที่ 24 มีนาคม 2555  

4. ชวงปดภาคเรียน ขอใชทุกทานปฏิบัติงานตามปกติ คณะจะจัดกิจกรรมสืบสาน 

สงกรานตไทย และทําบุญเน่ืองในวันขึ้นปใหมไทย  ในวันที่ 10 เมษายน 2555 ซึ่งไดนิมนตหลวงพอเอียด   

วัดไผลอม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เบิกเนตรพระพุทธราชมงคล  และรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ  พรอมทาน

อาหารกลางวันรวมกัน  จึงเชิญทุกทานเขารวม และรวมทําบุญ   



วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 

    รับรอง  

 

วาระท่ี 3  วาระสืบเน่ือง 

   ไมมี 

 

วาระท่ี 4   เร่ืองเพื่อทราบ 

1. แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2555-2558 ของคณะ ขอใหทุกทานอานและวิเคราะห 

สถานการณจากปจจัยภายใน และภายนอก  ที่เปนจุดเดน จุดที่ตองพัฒนา โอกาส และวิกฤต และขอให เสนอ

ขอเสนอแนะ สงคืนใหแผนกแผนงาน ภายในวันที่ 10 เมษายน  เพื่อจะไดรวบรวมสงกองแผนใหทันในวันที่ 

30 เมษายน 2555 

มติท่ีประชุม   ทราบ 

2. การพัฒนาตนเอง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยสํานักงานวิทยบริการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดแจงเชิญชวนใหบุคลากรเขารวมโครงการอบรมสําหรับ "สมาชิก NTU" 

ประจําป 2555  หัวขอการจัดการสมัยใหม สูมิติใหมแหงการเรียนรู ระหวางเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2555   

ซึ่งมีทั้งหมด 3 หมวดวิชา รวมจํานวน 30 เร่ือง  ในทุกวันพฤหัสบดี   สถานที่อบรม  CKC ศูนยรังสิต โดยไม

เสียคาใชจาย เปนหัวขอเร่ืองที่มีประโยชนสามารถนํามาเพิ่มพูนความรูและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดได

เปนอยางดี   และมหาวิทยาลัยฯ จัดสรรเงินโครการพัฒนาบุคลากร จํานวนเงิน 970,000 บาท  กําหนดใหสาย

วิชาการ รายละ 12,500 บาท และสายสนับสนุน รายละ 5,000 บาท คณะจะดําเนินการใหในภาพรวม 

มติท่ีประชุม   ทราบ 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว ในแบบประเมิน  

เหมือนกัน โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหประเมินจากผลงาน 70 % ดานปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน 

ความทันเวลา ความคุมคาของการใชทรัพยากร ผลสัมฤทธของงานที่ปฏิบัติ และคุณลักษณะปฏิบัติงาน30 %  

ดานความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน การรักษาวินัยและปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปน

ลูกจาง ความรับผิดชอบ ความรวมมือ สภาพการมาปฏิบัติงาน  การวางแผน ความคิดริเร่ิม  ซึ่งผูประเมิน

ประกอบไปดวย หัวหนางานโดยตรงหัวหนาแผนกและหัวหนาฝาย  รองคณบดี3ฝาย  และคณบดี 

มติท่ีประชุม   ทราบ  

4. ชวงปดภาคเรียน บุคลากรสายสนับสนุนทุกทานปฏิบัติงานตามปกติ ต้ังแตเวลา 8.30- 

16.30 น. และชองทางในการติดตอสื่อ มีหลายชองทาง เชน แฟมลงชื่อปฏิบัติงาน หัวหนาสาขาวิชา หัวหนา

สาขา และบอรดประชาสัมพันธ ขาวสาร ตามอาคารเรียน  อาคารโภชนาคาร  ซึ่งตอนน้ีไดปรับยกเลิกระบบ

เสียงตามสาย เน่ืองจากปจจุบันตารางเรียนของนักศึกษา เวลาเรียนและพักกลางวันจะไมตรงกัน  จึงจะเนน

เร่ืองบอรดประชาสัมพันธประจําสาขาวิชาและโรงอาหาร เพื่อใหรับขาวสารอยางทั่วถึงและไดชัดเจน  ซึ่ง

ทางประชาสัมพันธไดกําหนดจุดไวหลายๆจุด จะมีที่โรงอาหาร  อาคารฉ.พ.  อาคารสัตวรักษ 2  อาคาร

ประมง  อาคารภูมิทัศน  อาคารพืชศาสตร  ชั้น 1 สนง.คณบดี  และชั้น 1 ชั้น 8 (คลองหก)  สวนชองทางการ



สื่อสารผานทาง Social Network   เชน Facebook   Web site   E-mail  เพื่อการสื่อสารที่เขาถึงไดอยางรวดเร็ว 

และขอมูลยอมกลับที่รวดเร็ว จึงขอแจงใหติดตาม เขาดูขาวสารการประชุม อบรม สัมมนาได หรือหาก

ตองการที่จะเผยแพรผลงานจากการที่ไดไปประชุม อบรม สัมมนา สามารถสงขอมูลไดที่แผนก

ประชาสัมพันธ 

  มติท่ีประชุม : ทราบ    

5. ชวงวันหยุดราชการ วันหยุดเทศกาล ซึ่งเปนวันหยุดหลายวัน ใหชวยกันดูแลสอดสอง  

หากพบเหตุการณไมปกติ ใหโทรศัพทแจงที่ยามรักษาการณ รองคณบดีฝายบริหาร และผศ.วารินทร           

ไดตลอด 24 ชั่วโมง  หรือแจงสถานีตํารวจ 

  มติท่ีประชุม : ทราบ    

6. ศูนยแสดงและจําหนายผลิตภัณฑคณะ จากการดําเนินการที่ผานมาประสบกับปญหา 

และเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานปจจุบัน ตองการปฏิบัติงานตามสายงาน เพื่อรับการประเมินเลื่อนระดับ            

ฝายบริหารจึงเสนอขอปดศูนยจําหนาย  โอนเขาเปนของมหาวิทยาลัยโดยสํานักจัดการทรัพยสิน ซึ่ง

ทรัพยสินทั้งหมดที่เปนรายไดตองเขารายไดของมหาวิทยาลัย  ซึ่งเดือนที่ผานมาทางมหาวิทยาลัยไดมาดูแลว

คาดวาจะเขามาดําเนินการประมาณเดือนมิถุนายน ก็จะเหลือขั้นตอน เสนอราคาประเมินสินทรัพย   

  มติท่ีประชุม : ทราบ    

7. อัตราคาจาง เงินเดือนใหมของลูกจางชั่วคราว เดือนละ 15,000 บาท  ตามอัตราขั้นตํ่า   

300 บาทตอวัน มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการรางหลักเกณฑอยู แลวจะแจงใหทราบตอไป 

มติท่ีประชุม : ทราบ    

 

วาระท่ี 5   เร่ืองเพื่อพิจารณา 

  ไมมี 

 

วาระท่ี 6    เร่ืองอื่น ๆ  

ไมมี 

 

ปดประชุม เวลา  11.00 น. 

 

 

(นางสาวพรรณปพร  โภคัง) 

                     ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 



คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
รายงานการประชุมอาจารย 

คร้ังท่ี 1/2555 

วันพุธท่ี   28  มีนาคม  2555   เวลา  09.00 น. 

ณ หองประชุมชั้น 3  อาคารสํานักงานคณบดี 

 

ผูมาประชุม 

 จํานวน 101 คน      คิดเปน 8 7.83  % 

 

ผูไมมาประชุม  

 จํานวน  14 คน    คิดเปน  1 2.17  %               

  

เร่ิมประชุม 09.00 น. 

 

วาระท่ี 1  ประธานแจงใหทราบ 

ประธาน ผศ.ดร.อํานาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กลาวเปดการประชุม  

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

   

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ือง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ/พิจารณา  

1. ชวงปดภาคเรียน เมื่อไมมีภาระงานสอน ขอใหเตรียมการเพื่อจัดการเรียนการสอน            

ในเทอมตอไป หรือไปศึกษาดูงาน ฝกอบรมสัมมนา ภายนอก และจัดโครงการพัฒนาบุคลากรในสาขา  

พรอมพัฒนาความเปนมืออาชีพ คนควางานวิจัย บทบาทหนาที่งานบริการวิชาการ ทําผลงานทางวิชาการ 

และจากทรัพยากรที่มีอยางจํากัด ก็ตองเขามามีบทบาทในการบริหารคณะบาง  ชวงปดภาคเรียน จึงขอแจง

กําหนดการตางๆชวงปดภาคเรียน เพื่อใหทานไดวางแผนการในการไปพัฒนาตนเอง 

1.1  งานสงกรานต    วันหยุดราชการ วันที่ 13-16 เมษายน  มหาวิทยาลัยฯ กําหนด 

จัดงาน “สืบสานสงกรานตไทย” วันที่ 18 เมษายน  ณ หองประชุมเมธาวี อาคารศูนยวิทยบริการ กําหนดการ

คราวๆ ของคณะ จัดกิจกรรมสืบสานสงกรานตไทย และทําบุญเน่ืองในวันขึ้นปใหมไทย  ในวันที่ 10 

เมษายน 2555 ซึ่งไดนิมนตหลวงพอเอียด วัดไผลอม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เบิกเนตรพระพุทธราชมงคล 

มอบแผนกศิลปวัฒนธรรม ฝายพัฒนานักศึกษา เปนรับผิดชอบโครงการ และมอบฝายบริหารฯประสานงาน 

ขอเชิญอาจารยและบุคลกรทุกทานเขารวม เชิญอาจารยเกษียณ สมาคมศิษยเกา  และผูบริหารมหาวิทยาลัย 

ไดแจงใหสโมสรนักศึกษาเขารวมกิจกรรม  และเชิญชวนทุกทานรวมทําบุญ  คาใชจายเบิกจากเงินสวัสดิการ 

    1.2  งานพระราชทานปริญญา  ซึ่งกําหนด วันรับจริงของคณะ วันจันทรที่ 23 

เมษายน  ชวงเชา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย   ซอมยอยที่คณะ วันที่ 17-18 เมษายน  ณ อาคาร 70 ป เกษตร

ปทุมธานี  ซอมยอยรวมที่มหาวิทยาลัยฯ วันที่ 19 เมษายน ซอมใหญรวมที่มหาวิทยาลัยฯ วันที่ 20 เมษายน  

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย  ขอแจงใหผูเกี่ยวของเขารวมและปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่ง 



1.3 การพัฒนาอาจารย   เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ฝงตัวตามสถ านประกอบการ 

และการไปศึกษาดูงานฝกอบรมสัมมนา  ไดรับงบพัฒนาบุคลากร จํานวนเงิน 970,000 บาท  กําหนดใหสาย

วิชาการ จํานวน 50 รายๆละ 12,500 บาท และสายสนับสนุน จํานวน 69 รายๆละ 5,000 บาท เพื่อใชในการ

เขารวมอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหนวยงานอ่ืน หรือการจัดการเปนกลุม ของคณะ ซึ่งตองเสนอให

มหาวิทยาลัยอนุมัติ  และใหดําเนินการจัดอบรมสัมมนาภายในมหาวิทยาลัยเทาน้ัน  จึงขอใหอาจารยทุกทาน

ตองเขารับการอบรมในวิชาชีพ  

1.4 การสอนภาคฤดูรอน  ปการศึกษา 2554  เปดเรียน วันที่ 26 มีนาคม -20 

พฤษภาคม 2555 จากคํารองของนักศึกษาขอเปดรายวิชาทั้งหมด 32 รายวิชา (วิชาสังกัดคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 17 รายวิชา , วิชาสังกัดคณะศิลปศาสตร 2 รายวิชา ,วิชาสังกัดคณะวิทยาศาสตร 13 

รายวิชา) เกณฑการเปดสอน เน่ืองจาก นักศึกษาติดF , นักศึกษาจะจบการศึกษาในภาคฤดูรอนน้ี และกรณีที่

ไมสามารถเปดสอนไดในภาคปกติ และเปนวิชาบังคับกอน 

 การเบิก จาย เงินคาตอบแทนสําหรับผูสอน 

- นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 15 คนขึ้นไป เบิกคาสอนให สําหรับวิชาที่นักศึกษา 

ไมเต็มจํานวน  ใหพิจารณายอดเงินเหลือจายแลวเบิกให  

- คาวัสดุการสอน วิชาทฤษฎีและปฏิบัติ วิชาละ 5,000บาท  หากวิชาทฤษฎีอยาง 

เดียวให 1,000 บาท  สวนวิชาที่มีนักศึกษาเกินจาก 30 คน ใหเพิ่มคนละ 100 บาท กําหนดสงคําขอซื้อวัสดุ 

ภายในวันที่ 31 มีนาคม 

    1.5  การรับนักศึกษาใหม ป2555 สอบรวม 9 มทร. โดยใหนักศึกษาจัดลําดับ 1,2,3  

เปนโอกาสของมหาวิทยาลัยที่จะไดนักศึกษาจํานวนมาก  จํานวนนักศึกษาที่สอบ  ในแตละสาขาดังน้ี  

วิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร   9 คน ประมง  142 คน การผลิตพืช  95 คน เทคโนโลยีการอาหาร  304 คน 

วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว  47 คน สัตวศาสตร  150 คน และภูมิทัศน  56 คน  โดยจะสอบสัมภาษณ  วันที่ 2 

เมษายน  สถานที่อาคารสํานักงานคณบดีชั้น 2 และชั้น 3 ขอใหผูเกี่ยวของเตรียมการใหพรอม และสราง

ภาพลักษณที่ดีใหกับนักศึกษาและผูปกครอง  

    1.6   นักศึกษาฝกงาน  ปการศึกษา 2554  กําหนดการตรวจนิเทศ ต้ังแตเดือน

เมษายน ซึ่ง จํานวนนักศึกษาฝกงานสถานประกอบการ  ทั้งหมด 251 คน  จํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษา 

ทั้งหมด 96 คน แผนการตรวจนิเทศ แยกตามสาขา   การเบิกจายคาใชจายในการเดินทางเปนไปตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง ปญหาเร่ืองของการนิเทศ ไดมอบใหทางรองฯวิชาการและรองฯบริหาร บริการเร่ืองรถ

สําหรับนิเทศ และการไปนิเทศของใหไปพบกับหัวหนางาน พรอมสรางเครือขายในการหางานทํา 

1.7 เปดภาคเรียน 1/2555 วันที่ 5 มิถุนายน 2555สามารถเขาดูในwww.rmutt.ac.th 

1.8 ปฐมนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ จัดทั้งหมด 3 รุนๆละ 1 วัน วันที่ 29-31  

พฤษภาคม  สถานที่ หอประชุมมหาวิทยาลัย  คณะจะจัดหลังจากมหาวิทยาลัยประมาณ 1 สัปดาห 

2. การจัดการเรียนการสอน ที่ผานมาคณะจัดการเรียนการสอน ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ตองขอขอบคุณทุกทาน  และไมไดรับขอรองเรียนจากนักศึกษาที่เปนสิ่งดี จึงขอใหอาจารยไมทิ้งหองเรียน   

มีวินัยการสอนและมีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งที่ไดรับมอบ หมาย หากไมสามารถปฏิบัติตาม



คําสั่งได ขอใหทําบันทึกแจงตอคณะ หรือโทรแจง เจาของโครงการ ลวงหนา เพื่อเตรียมการแกไขปญหา  

ขอใหทุกทานมีสวนรวมในการทํากิจกรรมของคณะ  นโยบายการเรียนการสอน   ยังคงเหมือนเดิมคือจัดการ

เรียนการสอน 2 พื้นที่ ซึ่งทางรองฯวิชาการ ไดดําเนินการเขียนแผนพัฒนาหองเรียนที่ยังวางอยู 8 หอง เพื่อ

นํามาพัฒนาสําหรับวิชาชีพพื้นฐาน หากมีขอเสนอแนะหรือตองการปรับแกไข ขอใหแจงไดที่รองฯวิชาการ 

3. งานวิจัย มหาวิทยาลัยและคณะสนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัย ขอใหสงเสนอหัวขอ 

คณะจะพิจารณา สําหรับนักวิจัยใหมของบประมาณไมเกิน 5 หมื่นบาท คณะจะสนับสนุนจากเงินรายได 

สวนงานวิจัยที่เสนอของบจํานวนมากน้ัน ใหขอจากแหลงเงินภายนอก  ตอไปน้ีขอใหงานวิจัยทุกเร่ือง ตอง

นํามาทําKM นําเสนอตอคณะ เปนKPI สําหรับทุกทาน สําหรับตอนน้ีที่ยังสามารถทําไดคือการทําวิจัยในชั้น

เรียน และวิจัยสถาบัน  

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศเชิญชวนใหสงขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุน  

งบประมาณป 2555  แทนโครงการวิจัยที่นักวิจัยดําเนินการยังไมเสร็จ แบงเปน 2 ประเภท  ผลผลิตพื่อสราง

องคความรู จํานวน 2 โครงการ วงเงินไมเกิน 270,000 บาท และผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี 

จํานวน 3 โครงการ วงเงินไมเกิน 348,000 บาท ขอเชิญชวนใหอาจารยสงภายในวันที่ 18 เมษายน 2555   

งานบริการทางวิชาการ ตองอยูบนพื้นฐานความตองการของผูใชบริการ งานที่ทําตองเอา 

ผลงานทางวิชาการไปใชและเปนประโยชน และผูใชบริการนําไปใชประโยชนได หรือในรูปของฐานการ

เรียนรู 

4. การพัฒนานักศึกษา ซึ่งการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมจะเปนหัวขอ การใชสื่อเพื่อการ 

สอนโดยใชสื่อที่มีประสิทธิภาพใหเกิดผล  สรางวัฒนธรรมเร่ืองการเรียนการสอน ปรับปรุงขอเสนอแนะ 

จากผูใชบริการ และขอใหอาจารยเพิ่มการสอนภาคปฏิบัติ ฝกปฏิบัติจริง พานักศึกษาดูงานนอกสถานที่  

สรางกระบวนการคิด  วิเคราะหคุณภาพของนักศึกษา จัดกิจกรรมนักศึกษาที่สรางสรรคเนนจิตอาสา

สาธารณะ    อยากเห็นนักศึกษาไดมีการปรับปรุงคุณภาพทางภาษาอังกฤษ ตองเรงพัฒนาเพื่อเขาสูประชาคม

อาเซียน มหา วิทยา ลัยจัดอบรม หลาย คร้ัง  แตนักศึกษาไมคอยใหความสําคัญ  จึงใหอาจารยแทรก

ภาษาอังกฤษเขาในรายวิชา สอนวันละคร่ึงชั่วโมง เพื่อเร่ิมตนการพัฒนา   และคณะไดขอใหสาขาสงรายชื่อ

ตัวแทนนักศึกษาชาย/หญิง แตละชั้นป เพื่อนํามาทําการพัฒนาอบรมพัฒนาบุคลิก ภาพ  สรางความเปนผูนํา

ของนักศึกษา ปลูกฝงการสรางวินัย คุณธรรมจริยธรรม มนุษยสัมพันธที่ดี  

5. การบริหารจัดการงานตามเวลาราชการ ซึ่งบทบาทหนาที่ตามระบบราชการ ตองปฏิบัติ 

ตามกฎกติกา และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเมื่อมีคําสั่ง ซึ่งสมรรถนะหลักของ มหาวิทยาลัยฯ ในการ

ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ คือ  รักองคกรและหนาที่  พัฒนาตนเอง ความเปนมืออาชีพ ทํางาน

เปนทีม สื่อสารอยางสรางสรรค   จิตสาธารณะ 

6. การรับคําสั่งของคณะ  ขอแจงเปนแนวปฏิบัติเชิงนโยบายวา การรับคําสั่งของอาจารย  

บุคลากรคณะ  ทุกคําสั่ง  ขอใหใสไว ในแฟมลงชื่อปฏิบัติงาน เพราะทุกทานตองมาลงชื่อปฏิบัติงานเปน

ประจําทุกวัน  ใหทุกทานรับ ทราบและถือปฏิบัติ หากจะใหเจาหนาที่นําไปใหทุกทานดวยตนเองน้ันคงไม

สามารถกระทําได จึงขอประกาศเปนแนวทางในปฏิบัติต้ังแตวันน้ีเปนตนไป   

 



7. การฟนฟูนํ้าทวม  งบประมาณการใหความชวยเหลือ ฟนฟู เยียวยา จากสถานการณ 

อุทกภัย ดานโครงสรางพื้นฐาน   ไดรับงบประมาณชวยเหลือ ประมาณ 130 ลานบาท  ซึ่งอยูระหวางการ

ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ   

8. การบริหารงบประมาณ จาการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ มีขอปญหาเร่ืองการ 

วางระบบการใชเงินสาขา 15%  ซึ่งในชวงบายจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  โดยจะนําเขา

หารือเพื่อความเขาใจที่ตรงกัน  และเพื่อความชัดเจนขอใหหัวหนาสาขาวิชา   แจงขาวสารการประชุม แตละ

คร้ัง ใหอาจารยในสาขาทราบโดยทั่วกัน ขอจํากัดทรัพยากรในการผลิตของคณะ งบประมาณที่ไดรับอาจไม

เพียงพอแตขอใหใชใหถูกทางใชอยางประหยัดและคุมคา 

 

วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 

    รับรอง  

 

วาระท่ี 3  วาระสืบเน่ือง 

   ไมมี 

 

วาระท่ี 4   เร่ืองเพื่อทราบ 

1. รายงานผลการศึกษาของนักศึกษา กําหนดสงผลการเรียนวันสุดทาย  วันที่ 26 มีนาคม  

และยังมีบางสวน ที่ยังไมแลวเสร็จ ขอใหเรงดําเนินการ ใหเสร็จภายในวันที่ 30 มีนาคม สวนวิชาปญหา

พิเศษสามารถแก I ไดถึงวันที่ 4 เมษายน 2555 ซึ่งในภาคเรียนที่ 1/2555 จะลดปญหาเร่ืองการสงผลการเรียน

ลาชา โดยใหอาจารยสงรายงานผลการสอบกลางภาคทุกรายวิชา 

มติท่ีประชุม   ทราบ 

2. งานประกันคุณภาพ จากที่มหาวิทยาลัยไดตรวจประเมินภายในของคณะรอบ 9 เดือน  

สิ่งที่ตองเพิ่มเติม จะเปนองคประกอบที่ 2  เร่ืองของงานวิจัย  และมคอ. 3,5  

ไดแตงต้ังคณะกรรมการ 2 ชุด คณะกรรมการผูตรวจประเมินของคณะ กําหนดตาราง 

การตรวจโดยจะเร่ิมตรวจตนเดือนพฤษภาคมน้ี  และแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําเลม SAR ตามกลุมของ

สาขาและฝาย จึงขอใหผูเกี่ยวของดําเนินการในเร่ืองของขอมูล 

  มติท่ีประชุม : ทราบ    

3. คณะไดแจงขอเขารับการอบรมเขียนมคอ. 3,5  กําหนดไววันที่  27 เมษายน รวมกับ 

คณะสถาปตฯ   สวนมคอ.3 หลักสูตรป 2553 ขอใหดูเลมหลักสูตร ชื่ออาจารยคนแรกคือประธานหลักสูตร 

และขอเชิญประธานหลักสูตรเขาอบรมที่มหาวิทยาลัยในวันที่ 3 เมษายน ชวงบาย จึงขอแจงใหผูเกี่ยวของเขา

รวมการอบรม  สวนหลักสูตรปริญญาโท ขอใหประธานหลักสูตรดําเนินการพัฒนาหลักสูตร 

  มติท่ีประชุม : ทราบ    

 

 



4. บอรดประชาสัมพันธขาวสาร ประจําสาขาวิชา และอาคารโภชนาคาร  ซึ่งตอนน้ีได 

ปรับยกเลิกระบบเสียงตามสาย เน่ืองจากปจจุบันตารางเรียนของนักศึกษา เวลาเรียนและพักกลางวันจะไม

ตรงกัน  จึงจะเนนเร่ืองบอรดประชาสัมพันธประจําสาขาวิชาและโรงอาหาร เพื่อใหอาจารยและนักศึกษา รับ

ขาวสารอยางทั่วถึงและไดชัดเจน  ซึ่งทางประชาสัมพันธไดกําหนดจุดไวหลายๆจุด จะมีที่โรงอาหาร  

อาคารฉ.พ.  อาคารสัตวรักษ2  อาคารประมง  อาคารภูมิทัศน  อาคารพืชศาสตร  ชั้น1 สนง.คณบดี  และชั้น 1 

ชั้น 8 (คลองหก) สวนชองทางการ สื่อสารผานทาง  Social Network   เชน Facebook   Web site   E-mail  เพื่อ

การสื่อสารที่เขาถึงไดอยางรวดเร็ว และขอมูลยอมกลับที่รวดเร็ว จึงขอแจงใหอาจารยติดตาม เขาดูขาวสาร

การประชุม อบรม สัมมนาได หรือหากตองการที่จะเผยแพรผลงานจากการที่ไดไปประชุม อบรม สัมมนา 

สามารถสงขอมูลไดที่แผนกประชาสัมพันธ 

  มติท่ีประชุม : ทราบ    

5. แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2555-2558 ของคณะ ขอใหทุกทานวิเคราะหสถานการณ 

จากปจจัยภายใน และภายนอก  ที่เปนจุดเดน จุดที่ตองพัฒนา โอกาส และ อุปสรรค  และขอใหเขียน

ขอเสนอแนะ สงคืนใหแผนกแผนงาน ภายในวันที่ 10 เมษายน  เพื่อจะไดรวบรวมสงกองแผนใหทันในวันที่ 

30 เมษายน 2555 

  มติท่ีประชุม : ทราบ    

6. การเงินและงบประมาณ ประจําป 2555  ไดรับงบประมาณจากเงินงบประมาณ และเงิน 

รายได เปนจํานวนเงิน 49,150,200 บาท   

งบดําเนินงานที่ใชในการบริหารจัดการประจําป จํานวนเงิน 8,536,300 บาท   งบเงินรายได 

ทางมหาวิทยาลัยจัดสรรให 70% เพื่อใชในการบริหาร สวนอีก 30% มหาวิทยาลัยจะจัดสรรใหอีกคร้ัง  

หมวดคาตอบแทน เปนคาสอน คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาเบี้ยประชุม 

คณะกรรมการ จํานวนเงิน 1,517,600 บาท   

หมวดคาใชสอย เปนคาจางเหมาบริการ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฝกอบรมดูงาน  

คาซอมครุภัณฑ คาซอมพาหนะ คาใชสอยอ่ืนๆ  จํานวนเงิน 2,914,400 บาท     

หมวดคาวัสดุการศึกษา จํานวนเงิน 2,632,000 บาท   

หมวดคาวัสดุอ่ืน จํานวนเงิน 1,357,000 บาท  โครงการตางๆ จํานวนเงิน 115,300 บาท    

  มติท่ีประชุม  : ทราบ   การเบิกจายคาตอบแทนจากการสอน จะนําเขาพิจารณาในคณะ

กรรมการบริหาร  

7. การฟนฟูนํ้าทวม  งบประมาณการใหความชวยเหลือ ฟนฟู เยียวยา จากสถานการณ 

อุทกภัย ดานโครงสรางพื้นฐาน   จากรายงาน ณ วันที่ 20 มีนาคม 2555  งบดําเนินการและครุภัณฑ  จํานวน 

48 รายการ งบประมาณ 5,791,700 บาท อยูระหวางการ  ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจาง และไมดําเนินการ 20 รายการ 

เน่ืองจาก ครุภัณฑบางรายการติดกับอาคารซึ่งไดรับงบปรับปรุงอาคารมีครุภัณฑรวมอยู   ครุภัณฑบาง

รายการไมชํารุดเสียหาย  และชื่อครุภัณฑไมตรงกับชื่อครุภัณฑที่จัดซื้อไวเดิม  

งบประมาณที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 31 รายการ งบประมาณ 124,056,500 บาท               



อยูระหวางเขียนแบบ เชนทางสาขาสัตวศาสตร และบางรายการอยูขั้นตอนตรวจรับแบบและแตงต้ัง

กรรมการกําหนดราคากลาง  และมี6 รายการที่จัดหาผูรับจางไดแลว 

มติท่ีประชุม : ทราบ   รายการที่ตกสํารวจประมาณ 10 ลานบาท คณะไดเสนอตอ 

มหาวิทยาลัยฯ เพื่อขอรับเงินจัดสรรเพิ่มเติม 

8. ศูนยแสดงและจําหนายผลิตภัณฑคณะ จากการดําเนินการที่ผานมาประสบกับปญหา 

และเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานปจจุบัน ตองการปฏิบัติงานตามสายงานเพราะตองเขารับการประเมินเลื่อนระดับ  

ฝายบริหารจึงเสนอขอปดศูนยจําหนาย  โอนเขาเปนของมหาวิทยาลัยโดยสํานักจัดการทรัพยสิน ซึ่ง

ทรัพยสินทั้งหมดที่เปนรายไดตองเขาเปนรายไดของมหาวิทยาลัย  และที่แจงโอนไปแลว คือ โรงอาหาร 

รานคา รถรับจาง  ยังเหลือศูนยแสดงฯ ซึ่งเดือนที่ผานมาทางมหาวิทยาลัยไดมาดูแลวคาดวาจะเขามา

ดําเนินการประมาณเดือนมิถุนายน ซึ่งจะเหลือขั้นตอน เสนอราคาประเมินสินทรัพย   

  มติท่ีประชุม : ทราบ    

9. ตอนน้ีไดมอบใหฝายบริหารฯสํารวจบุคลากรที่ตองการพัฒนาภาษาอังกฤษ   แลวจะ 

ติดตอAUA เขามาสอบวัดระดับความรู เพื่อดําเนินการจัดโครงการพัฒนา จะขยายตอเน่ืองไปถึงนักศึกษา 

  มติท่ีประชุม : ทราบ   เสนอใหจัดในรูปแบบของอาสาสมัคร 

 

วาระท่ี 5   เร่ืองเพื่อพิจารณา 

ไมมี 

 

วาระท่ี 6    เร่ืองอื่น ๆ  

1. หนังสือราชการลาชา ไมไดรับการแจงกลับคืนถึงผลการปฏิบัติที่คณะแจงให

ดําเนินการอยางไร   ขอมอบใหรองฯบริหาร พัฒนาระบบงานสารบรรณ และจะมีการ

ประชุมเจาหนาที่งานสารบรรณของแตละฝาย  รวมกันหารือหาแนวทางในการพัฒนา

ตอไป 
 

ปดประชุม เวลา  12.00 น. 

 

 

(นางสาวพรรณปพร  โภคัง) 

                     ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 


