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รายงานการประชุมอาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
ครั้งที่  3/2556 

วันอังคารที ่15 ตุลาคม 2556  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมชั้น 3  อาคารส านักงานคณบดี  

 
ผู้มาประชุม  
      จ านวน 45 คน     คิดเป็นร้อยละ 87 

 
ผู้ไม่มาประชุม   

จ านวน 7 คน   คิดเป็นร้อยละ  13 
  
เริ่มประชุมเวลา  09.00  น.   

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 
วาระท่ี  1   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ประธานแจ้งให้ทราบ 
1. ที่ผ่านมาได้มีการตรวจประเมินสมศ.อย่างเข้มข้น แต่ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ล าดับ

ต้นๆของมหาวิทยาลัย จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดี  ส่วนของสกอ.ยังมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้
เตรียมความส าหรับการประเมินทุกด้าน 

2. การเรียนการสอน ของคณะที่ผ่านมาไม่ปัญหาอุปสรรคใดมากมาย   ไม่ข้อร้องเรียนจาก
นักศึกษาและส่วนอื่นๆ ต้องขอขอบคุณหัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าสาขา ที่บริหารงานได้ดี   ขอให้อาจารย์ช่วยเข้มงวด
กับนักศึกษาในเรื่องการเข้าเรียน ติดตามนักศึกษาท่ีขาดการเรียนด้วยเหตุผลไร แจ้งต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และ
หัวหน้าสาขา สาขาวิชาการ หากขาดเกิน 2 ครั้ง ขอให้รายงานให้คณะทราบ เพื่อป้องกันไม่ให้นักศึกษาหมดสิทธิ์
สอบ และหลังจากนักศึกษาสอบเสร็จขอให้ด าเนินการส่งผลการเรียนให้ทันตามก าหนด  เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
นักศึกษา และเรื่องของจรรยาบรรณ 

3. การบริหารจัดการ  เรื่องการขออนุมัติไปราชการ ต้องเสนอขออนุมัติล่วงหน้า หากเป็นเรื่อง
เร่งด่วน หนังสือแจ้งมาให้ไม่ทัน ก็ให้แจ้งให้คณบดีทราบโดยตรง และการไปราชการต่างประเทศ เป็นอ านาจของ
อธิการบดี  และเรื่องการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของคณะ ขอให้น าส่งเงินทุกครั้งที่มีรายได้เกิดขึ้น 

4. จากการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ส่งผลให้นโยบายและแนวทางต่างๆ
เปลี่ยนแปลงไป จึงขอให้ทุกท่านปฏิบัติงานไปตามนโยบายที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คณะ  ซึ่งนโยบายแรก ก าหนด ให้
จัดท าแผนพัฒนาสู่การเป็น Excellence ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้แต่ละคณะ จัดท าแผน
ด าเนินงาน Excellence Center  และแผน One Teacher : One Text : One Research  โดย Excellence 
Center ก าหนดเป็นแผนธุรกิจต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ทางคณะได้ก าหนดเป็นเรื่องของ การเกษตรเพ่ือการ
ท่องเที่ยว เน้นการจัดท าแผนพัฒนา 3 สาขาวิชา  ส่วน One Teacher : One Text : One  และมหาวิทยาลัยมี
งบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาอาจารย์ ไปฝังตัวเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทักษะในสถานประกอบการ เปิดโอกาสให้ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ  ส่วนการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2557 ยังหาข้อสรุปไม่ได้ 

5. แนวทางต่อไปให้ความส าคัญกับการพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และพัฒนางานฟาร์ม
ของสาขาผลิตพืช  ส่วนการเรียนการสอนจะเน้นเรื่องของหลักสูตรที่จะเปิดใหม่เพ่ือเตรียมความพร้อมในอนาคต  
และด้านบุคลากรซึ่งแต่ละคณะอัตราส่วนจะแตกต่างกัน ซึ่งคณะเราอาจารย์จะเกินและขาดในบางสาขา ซึ่งได้เสนอ
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ขอต าแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ ส่วน งานวิจัย   ขอให้ผู้วิจัยวางแผน และบริหารเงิน  ค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม 
เบิกจ่ายให้ถูกต้องตามงวดงาน และส่งมอบงานวิจัยให้เสร็จทันตามก าหนด 

6. Cluster อาหาร เป็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ที่จะบูรนาการร่วมกัน 4 คณะ และ 1 
วิทยาลัย ซึ่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นประธานด าเนินงาน  จากท่ีประชุมร่วมกันมีแนวทางที่จะด าเนินการ คือ 
จัดท าหลักสูตรบูรนาการร่วมกัน 1 หลักสูตร  ด าเนินงานวิจัยร่วมกัน  และเสนอจัดท าผลิตภัณฑ์ขึ้นมาตั้งแต่ต้นน้ า
จนถึงปลายน้ า  ซึ่งจากการวิเคราะห์ได้ก าหนดต้นน้ า ในเรื่องของพืช ข้าวโพดหวาน และจะจัดการสัมมนาจนถึง
ปลายน้ า 

7. คณะได้ก าหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 5th  ICERD  ในวันที่ 18 - 19 มกราคม 
2557 และจัดงานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมและผู้เกี่ยวข้อง สไตล์คาวบอย ในวันที่ 18 มกราคม 2557  จึงขอ
เชิญชวนผู้วิจัยทุกท่าน ร่วมส่งบทความทางวิชาการ/บทคัดย่อ  ซึ่งผลงานวิจัยของคณะยังมีอยู่จ านวนน้อย ส่วน
ความก้าวหน้าอยู่ ระหว่างด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานชุดต่างๆ 

 
วาระท่ี  2   รับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 2/2556         

รับรอง 
 

วาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  
  ไม่มี  
 
วาระท่ี  4   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

1. ทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2557  ประกอบด้วย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วัฒนธรรมองค์กร ยุทธศาสตร์ เพ่ือร่วมกันพิจารณาทิศทางการด าเนินงานของคณะ จะคงเดิมหรือจะมีการ
เปลี่ยนแปลง จึงขอความร่วมมือทุกท่านวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อน ามาด าเนินการท าให้
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม   ทราบ   
2. การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ผ่านมา จึงขอเน้นย้ าเรื่องของค าสั่งคุมสอบขอให้ปฏิบัติ

อย่างเคร่งขัด  และส่งผลการเรียนให้ทันก าหนด  ในภาคเรียนที่ 2/2556 จะเปิดรายวิชาเป็นแบบบูรณาการ ซึ่ง
เท่าท่ีส ารวจยังมีอาจารย์บางท่านไม่มีวิชาเป็นของตนเอง  และมหาวิทยาลัย ได้ยืนยันการเปิดภาคเรียนในวันที่ 4 
พฤศจิกายน ส่วนตารางสอน สามารถตรวจสอบได้ในเว็ปไชต์ของสวท. และทางสกอ.ได้แจ้งเปลี่ยนเกณฑ์ภาระงาน
สอนเป็น 15 หน่วยเรียน ซึ่งจะเริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 2/2556 ส่งผลให้อาจารย์ต่อหลักสูตรลดลง 

มติที่ประชุม   ทราบ   
3. จัดซื้อวัสดุฝึก งบประมาณปี 2557(ภาคเรียน 2/2556 และ 1/2556) วิธีด าเนินการคือทาง

ฝ่ายวิชาการจะค านวณรายวิชาและจ านวนนักศึกษาท่ีอยู่ในสาขา คิดสัดส่วน 40:60 ทั้ง 3 สาขาวิชาที่เปิดสอน  
ขอให้ตกลงกันภายในสาขา สาขาวิชา 

มติที่ประชุม   ทราบ   
4. การพัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพ งบประมาณต่อคน 6,000 บาท โดยท าโครงการเข้ามา

ขออนุมัติวงเงิน และด าเนินการขออนุมัติ ภายในวันที่ 25 ตุลาคมนี้ ส่วนกรณีฝังตัวสถานประกอบการ ขอให้ท า
แผนเสนอเข้ามาภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน ซึ่งภายในประเทศในกรุงเทพและปริมณฑล  จะได้รับเงินสนับสนุนวัน
ละ 500 บาท ส่วนต่างจังหวัดเบิกจ่ายในลักษณะไปราชการปกติ   และการไปราชการน าเสนอผลงานวิจัย ขอให้
ด าเนินการเสนอขออนุมัติล่วงหน้า  

มติที่ประชุม   ทราบ   
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5. งานวิจัยงบเงินรายได้ และงบประมาณ มหาวิทยาลัยได้แจ้งมาเรียบร้อยแล้ว  โดยจะเน้น
การวิจัยเพื่อการถ่ายทอดลงสู่ชุมชนและสังคม ส่วนงานวิจัยด้านองค์ความรู้ต้องเป็นงานวิจัยที่เป็นไปตามเกณฑ์
การให้คะแนนตรวจประเมินคุณภาพของสกอ. สมศ.  ซึ่งงานวิจัยทุกเรื่องและโดยเฉพาะที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
จ านวนมาก ต้องเป็นงานวิจัยที่ก่อให้เกิดผลงานที่สามารถไปสู่การตีพิมพ์ที่ดีข้ึน  ซึ่งทางคณะจะติดตามและ
รายงานผลต่อมหาวิทยาลัย  

มติที่ประชุม   ทราบ   
6. งานประกันคุณภาพ ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ในการตรวจประเมิน

คุณภาพภายนอก ซึ่งท าให้ได้ผลคะแนนประเมินเท่ากับ 4.52 ระดับดีมาก เป็นล าดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัย  ซ่ึง
คณะได้รับความอนุเคราะห์ในเรื่องผลงานวิจัย เป็นอย่างมาก 

มติที่ประชุม   ทราบ   
7. ตามประกาศแจ้งก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา เพ่ือเสริมสร้าง

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ควบคู่กับคุณลักษณะด้านความรู้วิชาการ วิชาชีพและทักษะด้านสังคม “มีจิต
สาธารณะ มีความเสียสละ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม” เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งคณะยังคงเน้นเรื่อง
ของจิตสาธารณะ จึงขอให้อาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของคณะ และแจ้งให้นักศึกษาได้ทราบเรื่องจิต
สาธาณะโดยทั่วกัน 

มติที่ประชุม   ทราบ   
8. กิจกรรมในงานพระราชทานปริญญาบัตร ซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต และวัน

พระราชทานปริญญาบัตร ขอให้อาจารย์ทุกท่านให้ความร่วมมือ และปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งโดยพร้อมเพรียงกัน 
มติที่ประชุม   ทราบ   

9. สมาชิกสภานักศึกษาและคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ปี 2556 ครบ
วาระการด ารงต าแหน่ง ก าหนดการเลือกตั้ง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 และวาระการครบการด ารงต าแหน่งของ
สโมสรนักศึกษาประจ าคณะ ก าหนดการเลือกตั้ง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 

มติที่ประชุม   ทราบ   
10. การคิดภาระงานขั้นต่ าของอาจารย์ประจ า  คณาจารย์ท่านใดยังไม่ด าเนินการส่งแบบ

ประเมิน หรือยังไม่ส่งเอกสารแนบประกอบการคิดค านวณ ขอให้น าส่งให้ครบถ้วน ภายในวันพฤหัสบดีนี้ เพ่ือทาง
คณะกรรมการซึ่งจะประกอบไปด้วย รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้าสาขา  จะได้ด าเนินการตรวจและ
คัดกรองผลการค านวณ เพื่อจัดท าสรุปและเสนอต่อคณบดีต่อไป 

มติที่ประชุม   ทราบ 
 

วาระท่ี  5   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
   ไม่มี  
 

วาระท่ี  6  อ่ืนๆ 
1. ขอแสดงความขอบคุณและยินดี กับอาจารย์กลอยใจ เชยกลิ่นเทศ ที่ได้เลือกเปลี่ยนเส้นทาง

การประกอบอาชีพ เพื่อไปปฏิบัติภารกิจทางครอบครัว  
 

เลิกประชุม เวลา  11.45  น.        
 
 
        (นางสาวพรรณปพร  โภคัง) 
                                                                                    ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมอาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
ครั้งที่  2/2556 

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556  เวลา 15.30 น. 
ณ  ห้องประชุมชั้น 3  อาคารส านักงานคณบดี  

 
ผู้มาประชุม  
      จ านวน 45 คน     คิดเป็นร้อยละ 87 

 
ผู้ไม่มาประชุม   

จ านวน 7 คน   คิดเป็นร้อยละ  13 
  
เริ่มประชุมเวลา  15.30  น.   

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 
วาระท่ี  1   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

1.1 ประธานแจ้งให้ทราบ 
1. แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2556  จ านวนนักศึกษาใหม่เป็นไปตามแผน

ที่ก าหนดไว้  ขอเน้นย้ าถึงภารกิจหลักของอาจารย์  
ส่วนแรก การเรียนการสอน ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและของคณะ น าองค์ความรู้

สู่การปฏิบัติ ซึ่งได้มอบหมายให้หัวหน้าสาขาวิชา ประสานจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ
ของอุดมศึกษาไทย ด าเนินการจัดท า มคอ.ที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วน อาจารย์ที่ปรึกษาต้อง ให้ค าปรึกษาดูแลนักศึกษา  
มีการบริหารจัดการ ในเรื่องการแก้ไขปัญหานักศึกษาติด I   จัดการเรื่องของการส่งผลการเรียนให้ทันตามก าหนด  
จัดการเกณฑ์การตัดเกรดให้เหมาะสม และน าผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษามาพัฒนาปรับปรุง  และ
ขอเน้นย้ าเรื่องจรรยาบรรณของอาจารย์ เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา และเกี่ยวเนื่องไปถึงงานคุณภาพการศึกษา 

ส่วนที่สอง งานวิจัย ตามท่ีผู้วิจัยได้เสนอขอสนับสนุนงบประมาณ 2557 คณะให้การสนับสนุน
ทั้งหมด  ท่านใดที่ไม่ได้เสนอขออาจจะท าในรูปแบบงานวิจัยสถาบัน หรืองานวิจัยในชั้นเรียน  

ส่วนที่สาม การบริการวิชาการ ทุกท่านมีสิทธิออกบริการวิชาการ แต่เป็นไปตามหลักPDCA  
2. ผลการทดลองด าเนินการคิดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์ ยังมีอาจารย์ 3 ราย ที่

ยังไม่ตอบรับน าส่ง จึงขอให้ทุกท่านให้ความร่วมมือ เพื่อมุ่งหวังให้องค์กรเราเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
3. ในปี 2557 คณะจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2 งานใหญ่  คือประชุมวิชาการนานาชาติครั้ง

ที่ 5 (The5th International Conference on Environmental and Rural Development) และการประชุม
สภาคณบดีสายเกษตร  โดยทั้งสองงานจะจัดข้ึนที่มหาวิทยาลัย  ช่วงงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย  ในวันที่ 18-19 
มกราคม 2557 ระหว่างนี้คณะจะเริ่มตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ท าหน้าที่ประสานและจัดหางบประมาณ
สนับสนุนในการประชุมครั้งนี้  

4. การประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยอินโดนีเซียมาแลกเปลี่ยนเหมือนเดิม   มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกัมพูชา 1 คน มาเรียนสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และจะมีนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มณฑลกวางสี 20 คน เข้า
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประมาณวันที่ 20 สิงหาคม 2556 
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5. การประเมินผลปฏิบัติงานของคณบดีในรอบ 2 ปี โดยคณะกรรมการประเมินของ
มหาวิทยาลัย ผ่านไปด้วยดีต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและช่วยกันพัฒนาคณะมาตลอด  และสิ่งที่
ต้องพัฒนาผลักดันอย่างเร่งด่วนเป็นเรื่องของงานวิจัย คือการให้ผู้วิจัยได้มีการน าเสนอผลงาน เพ่ือไปเผยแพร่และ
น าไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีกองทุนให้การสนับสนุน  

 
วาระท่ี  2   รับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 2/2556         

รับรอง 
 

วาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  
  ไม่มี  
 
วาระท่ี  4   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

1. การจัดการเรียนการสอน 
- ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน การจัดท า มคอ.  จัดส่งมคอ.3,แผนการสอน ปี  2556 ก่อน

เปิดภาคเรียน  และอาจารย์ที่สอนภาคฤดูร้อน ปี 2555 ขอให้น าส่ง มคอ.5 ให้เสร็จเรียบร้อยภายในสัปดาห์หน้า  
- ในการน าส่งใบเบิกค่าสอนเกินภาระงาน ขอให้ส่งเบิกทุกเดือนในทุกสิ้นเดือน และ

เอกสารสอนชดเชยต้องด าเนินการก่อนการสอนจริง 
- ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี เน้นย้ านักศึกษาเรื่องของการช าระเงินค่าลงทะเบียน

หากไม่ช าระตามก าหนด จะส่งปัญหาเรื่องการคืนสภาพนักศึกษา 
- การส่งผลการเรียนระดับ I ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์การวัดและ

ประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  การขอแก้ระดับคะแนน I นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่ออาจารย์ผู้สอน
รายวิชานั้น โดยเร็วที่สุด ภายใน 10 วันท าการหลังจากวันเปิดภาคการศึกษาถัดไป   และอาจารย์ผู้สอนก าหนด
ระยะเวลาส าหรับการวัดผลการศึกษา ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา ยกเว้นรายวิชาที่
เป็นโครงการ ให้ขออนุมัติจากคณบดี  และให้คณะส่งระดับคะแนนถึงสวท. ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษาถัดไป ต้องให้
เกรดไม่เกิน C  หากมากเกินนี้ต้องท าบันทึกเหตุผลชี้แจงประกอบ และหากพ้นก าหนดทั้ง 2 กรณีแล้ว รายวิชานั้น
จะถูกเปลี่ยนเป็น F โดยอัตโนมัติ   

- ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา มีกรณีของนักศึกษาไปลงทะเบียน
เรียนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แล้วพบว่าติด F  จึงได้ติดตามทวงถาม ทราบว่าเป็นกรณีทุจริต แต่ไม่มี
ขั้นตอนการด าเนินการ เป็นเพียงข้อสรุปของอาจารย์ผู้สอน จึงได้น าเข้าสู่กระบวนการสอบหาข้อเท็จจริง  ผลสรุป
นักศึกษาต้องรับสภาพติด F  จึงขอเน้นย้ าอาจารย์ผู้คุมสอบ ในกรณีท่ีเกิดการทุจริตในการสอบ หากพบมีหลักฐาน
ชัดเจน ให้นักศึกษาเซ็นรับทราบ  โดยมีอาจารย์คุมสอบเป็นพยาน  และให้คณะกรรมการสอบด าเนินการสอบ
ข้อเท็จจริง แล้วจัดท ารายงานพิจารณาโทษ 

มติที่ประชุม   ทราบ 
2.  งานวิจัย   ตามปฏิทินการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพ่ือขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

ประจ าปี 2558  น าส่งภายในเดือนกรกฎาคม 2556  ปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 20 ที่ได้รับการสนับสนุนถือว่าน้อย
มาก จึงได้เน้นเรื่องการเขียนข้อเสนองานวิจัย และให้คณะกรรมการผู้วิจัยของคณะตรวจขั้นต้น โดยในปีนี้ 
สถาบันวิจัยแห่งชาติ เน้นเรื่องเกษตรอินทรีย์   

ในวันที่ 19-21 มิถุนายน 2556 มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จึงขอ
เชิญชวนอาจารย์ที่สนใจสมัครเข้ามา 
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อาจารย์ที่เป็นวิทยากรโครงการบริการวิชาการปี 2555 หากมีประเด็นปัญหา ที่สามารถน ามา
เป็นงานวิจัยได้ ขอให้เขียนเป็นข้อเสนองานวิจัย ที่จะน าพัฒนาการเรียนการสอนได้ คณะมีเงินสนับสนุนเป็นค่า
วัสดุ จากงบประมาณ ประจ าปี 2556 เพ่ือน ามาเป็นงานวิจัยมาบูรณาการกับงานบริการวิชาการ 

มติที่ประชุม   ทราบ 
3. การประกันคุณภาพการศึกษา  ในการตรวจ SAR รอบปี 2555 จะมีผลต่อการตรวจสมศ.  

เบื้องต้นนัดตรวจในวันที่ 15 นี้ ประเด็นจุดอ่อนอยู่ที่ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  
ในเรื่องของ มคอ. จึงขอให้อาจารย์ผู้สอนช่วยตรวจ ทานรายละเอียด  เนื้อหา ดูความ ถูกต้องและสอดคล้องกัน  
ส่วนในการตรวจ สมศ.คาดว่าผลคะแนนจะอยู่ในเกณฑ์ท่ีผ่าน หากผู้ตรวจยอมรับในเอกสารที่ส่งตรวจ 

มติที่ประชุม   ทราบ 
4. คณะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย จ านวน 3 แสนบาท ให้ด าเนินโครงการเพื่อ

เสริมทักษะการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ ส าหรับ บุคลากร  อาจารย์และสายสนับสนุน จ านวน 30 คน และ
นักศึกษา 30 คน (สาขาวิชาละ 10 คน) ระยะเวลาเรียน 8 สัปดาห์ เรียนในช่วงบ่ายของวันจันทร์กับวันศุกร์ และ
ออกภาคสนามประเทศมาเลเซีย จ านวน 5 วัน จึงขอเชิญชวนลงชื่อเข้าร่วมโครงการ 

มติที่ประชุม   ทราบ 
5. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย และเข้าสู่สภา

มหาวิทยาลัย ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 7 หลักสูตร ต้องปรับและท าให้เหมือนกัน รายวิชาเลือกใหม่ขอให้ส่ง
ภายในวันที่ 24 มิถุนายนนี้ ขอให้เสนอเข้ามา เพื่อปรับลดวิชาบางส่วน ในการปรับปรุงหลักสูตร    

มติที่ประชุม   ทราบ 
6. งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ในเดือนมกราคม 2557 จะตรงกับที่คณะเป็นเจ้าภาพจัดการ

ประชุมวิชาการ จึงขอแจ้งให้เตรียมการจัดแสดงผลงาน 7 สาขาไว้ล่วงหน้า เพ่ือน ามาสรุปเป็นภาพรวมของคณะ 
มติที่ประชุม   ทราบ 

7. แผนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 ทั้งหมด 23 
โครงการ ก าหนดการไหว้ครูของมทร.ธัญบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 
ส่วนก าหนดการไหว้ครูของคณะ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 

สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 ทั้งหมด 24 
โครงการ ผลการด าเนินงานทุกโครงการบรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งได้พิจารณาผลการด าเนินงานมาปรับปรุงเพื่อมา
ก าหนดแผนการด าเนินกิจกรรมนักศึกษาต่อๆไป 

มติที่ประชุม   ทราบ 
8. การรับน้องและซ้อมประชุมเชียร์ของนักศึกษา  จากการประชุมวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 

2556 จังหวัดนครนายก โดยกองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี ได้แจ้งก าหนดการเพื่อการรับน้องและซ้อมประชุม
เชียร์ของนักศึกษา  ในวันเสาร์ที่ 8, อาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2556 และวันเสาร์ที่ 15, อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2556 
แบ่งเป็น การรับน้องของทั้ง 7 สาขา  และการรับน้องของสโมสรนักศึกษา จึงขอแจ้งให้หัวหน้าสาขา/หัวหน้า
สาขาวิชา/อาจารย์ที่ปรึกษา ก ากับดูแลติดตามและควบคุมการจัดกิจกรรมรับน้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้
เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ไม่มีความรุนแรงตามนโยบายของ มทร.ธัญบุรี 

ขอแจ้งให้หัวหน้าสาขา/หัวหน้าสาขาวิชา/อาจารย์ที่ปรึกษา  แจ้งนักศึกษาในสังกัดให้จัดท า
โครงการท ากิจกรรมเพ่ือรับน้องและซ้อมประชุมเชียร์ เพื่อส่งคณะด้วย โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย 

- ลักษณะการด าเนินงานของกิจกรรมรับน้องและซ้อมประชุมเชียร์ 
- วันและเวลาของการท ากิจกรรมรับน้องและซ้อมประชุมเชียร์ 
- สถานที่จัดกิจกรรมรับน้องและซ้อมประชุมเชียร์ 
- งบประมาณในการท ากิจกรรมรับน้องและซ้อมประชุมเชียร์  
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- หนังสือยินยอมเข้าร่วมท ากิจกรรมรับน้องและซ้อมประชุมเชียร์ของนักศึกษาปี 1 
- หนังสืออนุญาตการเข้าร่วมกิจกรรมรับน้องและซ้อมประชุมเชียร์จากผู้ปกครอง 
 สิ่งส าคัญ นักศึกษาปี 1 ที่มีสุขภาพไม่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ หรือไม่สมัครใจเข้าร่วม

กิจกรรมหรือปฏิเสธการเข้าร่วมกิจกรรมเพราะเห็นว่าไม่สมควรหรือไม่เหมาะสม สามารถกระท าได้ และลักษณะ
ของกิจกรรมต้องไม่ท าให้นักศึกษาปี 1 สุ่มเสี่ยงต่อเรื่องการเสียสุขภาพ การติดโรค หรือท าให้เกิดความไม่ปลอดภัย
ในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ตลอดจนต้องไม่เป็นกิจกรรมที่ริ ดรอนสิทธิเสรีภาพของนักศึกษา และต้องเป็นไปตาม
ข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ/มทร.ธัญบุรี 

พ้ืนที/่สถานที่  การจัดกิจกรรมรับน้องและซ้อมประชุมเชียร์ได้ประสานกับกองพัฒนานักศึกษา
และท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดพื้นที่ให้คณะเทคโนโลยีการเกษตรที่บริเวณโรงอาหารกลาง โดย
สามารถจัดกิจกรรมดังกล่าว  ตั้งแต่เวลา 16.00 - 18.00 น.  

ส าหรับที่ มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต ให้จัดกิจกรรมได้ ตั้งแต่เวลา 16.00 - 18.00 น. (เพ่ือพิจารณา) 
เมื่อสิ้นสุด เวลาดังกล่าว ให้ยามมีหน้าที่ ตรวจ และรายงานต่อรองคณบดี/หัวหน้าสาขา/หัวหน้าสาขาวิชาได้ในกรณีที่
นักศึกษา ยังไม่ยุติการด าเนินกิจกรรม 

ได้ประชุมนักศึกษาปี 2 ทุกสาขา เรื่องการจัดกิจกรรมรับน้องและซ้อมประชุมเชียร์  เพ่ือเน้น
ย้ าเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในเบื้องต้น ในเรื่องของภัยต่างๆ รวมถึงมาตรฐานป้องกัน และผู้แทนนักศึกษา
ได้ไปข้อตกลงเป็นปฏิญญานครนายก “ราชมงคลธัญบุรี รับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ ปลูกรัก สานสัมพันธ์ สร้างคนดี
ศรีสังคม”   

มติที่ประชุม   ทราบ ขอให้หัวหน้าสาขา/หัวหน้าสาขาวิชา  ควรมีมาตรการชัดเจน  เพ่ือความ
ปลอดภัยในทรัพย์สินทางราชการและตัวนักศึกษา เพ่ือร่วมช่วยกันบริหารความเสี่ยง  รวมถึงความปลอดภัยในการ
เดินทาง 

9. ผลส ารวจภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2553  
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 92.45 พบว่าบัณฑิตมีงานท าร้อยละ 79.59  ยังไม่ได้ท างาน
ร้อยละ 10.20  ก าลังศึกษาต่อร้อยละ 8.67 และเกณฑ์ทหารร้อยละ 1.53 มีข้อเสนอแนะ คือ เน้นปฏิบัติ เพิ่ม
ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และด้านภาษาอังกฤษ 

มติที่ประชุม   ทราบ   ร้อยละของภาวะการมีงานท าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ลดลง เนื่องจาก
ช่วงระยะเวลาของการเก็บข้อมูลไม่เท่ากัน  

10. จากการสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ 3 สาขาวิชา มีเงินคงเหลือประมาณ 6 แสนบาท 
จึงขอให้ใช้ที่มีอยู่ให้หมดก่อน หากมีความประสงค์จะใช้เพ่ิมเติม ขอให้บันทึกเสนอเหตุผลถึงคณบดีเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2556 และท่านที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ขอให้รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556  ส่วนท่านที่สอนเกิดภาระงานขอให้น าส่งเอกสารเบิกทุกสิ้นเดือน 
และนโยบายใหม่ของมหาวิทยาลัยงดการยืมเงิน ให้ยืมได้เฉพาะกรณีไปราชการ ส่งใช้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 มติที่ประชุม   ทราบ    
11. มหาวิทยาลัยจัดสวัสดิการ รถรับส่งภายในคณะ ตั้งแต่ เวลา 07.00-20.00 น. ทุกวัน โดย

ให้บริการบุคลากรและนักศึกษา  ฝ่ายบริหารฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ เข้าส ารวจรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้น
ของอาคารเรียน จ านวนครุภัณฑ์  พัดลม เครื่องปรับอากาศ โต๊ะเก้าอ้ี ว่ามีความพร้อม เพียงพอหรือไม่ เพื่อเตรียม
แผนด าเนินการแก้ไขปรับปรุง   ทางเจ้าหน้าที่ในฝ่ายได้ส่งรายละเอียด ข้อมูลติดต่อ เรื่องต่างๆ เช่น กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ ให้ท่านผ่านทาง Outlook  

มติที่ประชุม   ทราบ  ทรัพย์สินทางราชการเมื่อเลิกใช้แล้วขอให้เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย 
หากเกิดการสูญหาย  ขอให้แจ้งต่อแผนกอาคารสถานที่ และขอแจ้งอาจารย์ผู้สอนในการเข้าสอนแต่ละรายวิชา 
ขอให้อาจารย์แจ้งในความปลอดภัยเรื่องต่างๆแก่นักศึกษา  
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วาระท่ี  5   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
   ไม่มี 

 
วาระท่ี  6  อ่ืนๆ 

1. ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์สมิง  จ าปาศรี ได้รับประกาศเกียรติคุณ ในการจัดท าห้องเรียน
ออนไลน์  หัวข้อ พัฒนาเนื้อหาดีเด่น จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

2. แสดงความยินดีกับหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรคนใหม่ ผศ.อัญชลินทร์  
สิงห์ค า และหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคนใหม่ ดร.นันท์ชนก  นันทะไชย  

3. ขอต้อนรับ อาจารย์สุกัญญา  ชัยพงษ์ กลับจากการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
 
เลิกประชุม เวลา  17.00  น.        
 
 
        (นางสาวพรรณปพร  โภคัง) 
                                                                                    ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
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 รายงานการประชุมอาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
ครั้งท่ี  1/2556 

วันพฤหัสบดีท่ี  21  มีนาคม  2556     เวลา  13.00 น. 
ณ  ห้องประชุมชั้น 3    อาคารส านักงานคณบดี  

ผู้มาประชุม  
      จ านวน 43 คน     คิดเป็นร้อยละ 90 

 

ผู้ไม่มาประชุม   
จ านวน 8 คน   คิดเป็นร้อยละ  10 

  
เร่ิมประชุมเวลา  13.00  น.   

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้  
 
วาระที่  1   เร่ืองแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

1.2 ประธานแจ้งให้ทราบ 
1. คณบดีให้ความส าคัญกับการประชุม  ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

คณะกรรมการบริหารคณะ และประชุมอาจารย์ บุคลากร  เพื่อแจ้งให้ทราบข้อมูลการด าเนินงานของคณะ ซึ่ง
บางคร้ังอาจเป็นเร่ืองส าคัญ  ระยะเวลาค่อนข้างสั้น ไม่ต้องประชุม สามารถติดต่อได้โดยตรง  ซึ่งคณะมีช่อง
ทางการติดต่อสื่อสารอยู่หลายทาง ช่องทางการสื่อสารของคณะ ประกอบ  สายตรงคณบดี เว็บไซด์คณะ  
facebook  บอร์ดประกาศ  หนังสือเวียน  ตามความเหมาะสม เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร  และขอแจ้งให้ทราบ โดย
ทั่วกัน ข้อมูลในเว็บไซด์คณะ บางส่วนจะเป็นข้อมูลเฉพาะของคณะ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลเบื้องต้น  ผู้ดูแล
ระบบได้ใส่ password : agr   

2. ในช่วงปิดภาคศึกษานี้ขอให้อาจารย์ได้ไปพัฒนาบุคลากร  ซึ่งได้มอบให้ทางสาขาวิชาจัด
โครงการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาเป็นโครงการรวม  และอาจารย์ยังสามารถเลือกหลักสูตร ฝึกอบรม ศึกษาดู
งาน เพื่อพัฒนาความรู้  ตามความต้องการในด้านวิชาชีพและวิชาการ ให้สอดคล้องกับ อัตลักษณ์ของคณะ  ด้าน
ความสามารถทางเทคโนโลยี   ซึ่งอาจารย์ทุกท่านจะต้องเข้ารับการอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามงบประมาณ
การไปพัฒนาบุคลากร ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนสายวิชาการ ปีละ 12,500 และสายสนับสนุน 
5,000 บาท และทางคณะจะสนับสนุนเพิ่มเติมให้อีก หากท่านใดใช้งบประมาณเกินกว่าที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้    

3. อาจารย์วุฒิปริญญาตรี ที่มีอยู่ในปัจจุบัน  ขอระยะเวลาให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสอนยิ่งขึ้น  และคณะจะสนับสนุนให้ท าผลงานทางวิชาการ หรือ ซึ่งขณะนี้มีอาจารย์หลาย
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ท่านสมัครเข้าร่วมโครงการท าผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มอบให้รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ ให้การ
สนับสนุนประสานงาน อ านวยความสะดวก 

4. บทบาทหน้าที่จรรยาบรรณความเป็นอาจารย์ ขอให้ยึดถือปฏิบัติ   สร้างความเข้าใจต่อกัน จะท า
ให้มีความสุขในการท างาน  และบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา คือการสอน การส่งผลคะแนนตรงตาม
ก าหนดเวลา  ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษา ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาด้วย   ในช่วงปิดภาคเรียน ขอให้
อาจารย์ลงชื่อปฏิบัติงานตามปกติ  ซึ่งคณะจะยังมีงานกิจกรรมของคณะอย่างต่อเน่ือง  

5. Master Plan ของแต่ละสาขาวิชา โดยมอบให้สาขาวิชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละสาขาวิชา  
น าไปก าหนด Master Plan เร่ืองของ แผนพัฒนาห้องปฏิบัติการ แผนพัฒนาบุคลากร และแผนพัฒนาพื้นที่  จึง
ขอให้เตรียมพร้อม เพื่อเตรียมรับเปิดภาคเรียน และเพื่อเสนอของบประมาณจากแหล่งต่างๆที่เข้ามา 

6. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ได้ก าหนดให้คณาจารย์ของคณะ ใช้เกณฑ์
มาตรฐานงานขั้นต่ า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้แต่ยังไม่เด่นชัด  เพื่อช่วยท าให้การด าเนินงานยังไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานงานขั้นต่ า  เพื่อเป็นมาตรฐานเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณาจารย์ และใช้เป็นแนวทางใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์  ขออนุมัติใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 นี้เป็นต้นไป ซึ่งได้ ท าเป็น
ประกาศ  เร่ือง  การคิดภาระงานขั้นต่ า ตามเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี  แจ้งให้คณาจารย์ได้รับทราบและถือปฏิบัติ   และทางผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้เสนอแนะให้จัดเก็บ
ข้อมูลเป็นแบบอิเลคทรอนิคส์  เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล  คณะฯจะน าเสนอให้มหาลัยด าเนินการ
ต่อไป หรืออาจจะขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 

7. การบริหารจัดการคณะ มหาวิทยาลัยจะด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารคณะ  
ซึ่งในวันที่  5 เมษายน 2556  จะมีคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัย เข้าประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี   ที่
ผ่านมาคณบดีบริหารคณะ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  จึงอยากให้อาจารย์ทุกท่านได้มีความเป็นภาวะผู้น า  ยึด
หลักธรรมาภิบาล   ขอให้ทุกท่าน ได้สะท้อนผลการปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษา 2555   โดยภาพรวมผลการ
จัดการเรียนการสอนของคณะปีการศึกษา2555  ผ่านไปได้ด้วยดี 

8. จากการ Site visit การประเมินคุณภาพ เหตุที่คณะได้คะแนนน้อย เหตุผลหลักเนื่องมาจาก การ
ปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการยังไม่ครบ PDCA  ซึ่งในอนาคตจะมีการประเมินเป็นรายบุคคล จึงต้องเตรียมพร้อม
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ครบตามภารกิจของคณะ และคณะได้น าภาระงานขั้นต่ ามาใช้ ตามหลักการของ
มหาวิทยาลัย โดยได้ขออนุมัติคณะกรรมการประจ าคณะและเร่ิมใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระหว่างนี้ขอให้
อาจารย์เข้าไปศึกษาในเว็บไซด์ของคณะ  ซึ่งภาระงานขั้นต่ าจะเป็นส่วนหน่ึงของการพิจารณาผลงานความดี
ความชอบ   ที่ผ่านมาผลงานวิจัยของอาจารย์ยังมีจ านวนน้อย คณะจะให้การสนับสนุนขอให้เสนอขอเข้ามา ส่วน
งานบริการทางวิชาการ คณะได้ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองในเร่ืองของหมู่บ้านพัฒนา ขอให้ทุกสาขาได้มีส่วนร่วม   
และด้านศิลปวัฒนธรรม เน้นเร่ืองวัฒนธรรมองค์กร จิตสาธารณะ  ที่ผ่านมายังไม่ตอบโจทย์ชัดเจน จึงได้มอบ
ให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาด าเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด   และคณะจะรับการตรวจประเมินคุณภาพใน 
และภายนอก จึงขอให้อาจารย์ทุกท่านให้ความร่วมมือน าส่งข้อมูลผลงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ  เพื่อประโยชน์ใน
ภาพรวม 
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9.   งานสร้างเครือข่ายของคณะ  จากที่คณบดีได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาคณบดีสายเกษตร ร่วมไป
ศึกษาดูงานต่างประเทศ  ได้มีโอกาสหารือแนวทาง ประสาน  MOU  กับประเทศ มาเลเซีย ซึ่งจะเร่ิมประมาณ
ปลายปี   โดยคณะได้ท าความร่วมมือกับต่างประเทศไว้แล้ว 2 ประเทศ คือ ประเทศอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน(มณฑลกวางสี )  และมีนโยบายด้านCluster อาหาร กับประเทศฝร่ังเศส โดย ทางรัฐบาลไทยได้ลง
นามความร่วมมือกับรัฐบาลฝร่ังเศส  ซึ่งทางรัฐบาลไทยเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็น
มหาวิทยาลัยผู้ประสานความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะได้ น า เสนอ  ทางด้าน
เทคโนโลยี ต้นน้ า ทางพืช สัตว์  ท่านใดมีข้อเสนอสามารถแจ้งมาได้ 

10. งบฟื้นฟูเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน   รายซ่อม
ครุภัณฑ์/จัดซื้อครุภัณฑ์  22 รายการ  ด าเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว และงานปรับปรุงอาคาร ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อย ร้อยละ 20  ได้รับอนุมัติเพิ่มเติม 12 รายการ และยังมีครุภัณฑ์ที่รอมหาวิทยาลัย
พิจารณา และในงบประมาณหน้าจะเสนอขอปรับโค้งถนนให้เป็นเส้นตรง 

11. อนาคตจะพัฒนาคณะให้ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์เกษตรเชิงท่องเที่ยว สร้างวิลล่าย์ศูนย์อาหาร 
จัดระบบอินเตอร์เทรนเม้นท์คอมเพล็ก 
 

วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี 3/2555         
รับรอง 
 

วาระที่  3   เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม  
  ไม่มี 
 

วาระที่  4   เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 
1. นโยบายคณะ ได้ก าหนดแผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปี 2556 

ตามแผลกลยุทธ์สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย โดยก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ กลยุทธ์วีธี เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วัฒนธรรมองค์กร เน้นการมีจิตอาสา  ซึ่งได้แจ้งเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบทั่วกันโดยติดประกาศ   ลงเว็บไซด์คณะ  และติดอยู่หลังเล่มจรรยาบรรณ
ข้าราชการที่แจกให้กับทุกท่าน 

มติท่ีประชุม   ทราบ 
2. จรรยาบรรณข้าราชการ ได้จัดท าคู่มือจรรยาบรรณของข้าราชการและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552  แจกให้บุคลากรทุกคน เพื่อได้รับทราบและถือปฏิบัติ  และเผยแพร่ผ่านทาง website
คณะ  ตามประกาศ เร่ืองมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมาตรการด าเนินการกับผู้ไม่ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ ประกาศไว้เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2554  ปีละคร้ัง ที่ผ่านมายังไม่พบการท าผิดจรรยาบรรณขั้น
ต้องท าทัณฑ์บน 

มติท่ีประชุม   ทราบ 
3. ติดตามการรายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรายบุคคล (แบบ PD2) 

ส าหรับอาจารย์ที่ขออนุมัติไปอบรม สัมมนา ขอให้น าส่งรายงานภายในเดือนที่ไปพัฒนาบุคลากร 
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มติท่ีประชุม   ทราบ 
4. ก าหนดการส่งแบบใบเบิกค่าสอนภาคการศึกษา 2/2555  ความล่าช้าขอการเบิกจ่ายขึ้นอยู่

กับการน าส่งแบบขออนุมัติ และขอให้อาจารย์รับฟังข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ เพื่อความสะดวกในการ
ด าเนินการเบิกจ่าย  และน าส่งภายในวันที่  31 มีนาคม 2556 

มติท่ีประชุม   ทราบ 
5. นักศึกษาสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2556 ซึ่งจากแผนรับ

ทั้งหมดในปีการศึกษา 450 คน  มีผู้มาสมัครสอบตรงและช าระเงิน  ทั้งหมด 946 คน  แต่มีนักศึกษามาสอบ 
จ านวน 684 คน พิจารณารับไว้ร้อยละ 80 ประกาศผลไป 421 คน มีผู้ผ่านการสัมภาษณ์ 354 คน และมีนักศึกษา
มารายงานตัว 283 คน  ซึ่งจะต้องรับจากนักศึกษาสอบตรงมากขึ้นกว่าแผนรับ เพราะว่านักศึกษาโควตา มา
รายงานตัวไว้แค่ 96 คน  หลังจากสรุปจ านวนขณะนี้มีทั้งหมด 434 คน และหากรอจากสอบผ่านสกอ.
(Admission) อีก 80 คน อาจจะมีการรับเพิ่มเติม  

   มติท่ีประชุม   ทราบ 
6. คณะจะด าเนินการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  3 หลักสูตร เป็นสาขาการพืช

ศาสตร์บูรณาการกับบริหารศัตรูพืชอย่างยั่งยืน และสาขาเทคโนโลยีอุตสากรรมเกษตรใช้ความร่วมมือ บูรณา
การร่วมกับคณะด้าน Cluster อาหาร   และหลักสูตรสาขาสัตวศาสตร์ซึ่งได้เสนอกรอบความคิดต่อคณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจ าคณะ  ส่วนที่เกี่ยวข้องเร่ืองของการปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เพื่อให้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  และจะปรับคุณวุฒิอาจารย์ให้ถูกต้อง 
 มติท่ีประชุม   ทราบ    

7. มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งให้น าส่งงานวิจัยปี 2558  ส่วนโครงการวิจัย
จากงบเงินรายได้ของคณะ ประจ าปี 2557 น าส่งปลายเดือนเมษายน  เงื่อนไขของคณะเพื่อสร้างนักวิจัยใหม่  ปีที่
ผ่านมานักวิจัยในระดับ 24 คน  ปี2556 เพิ่มมาเป็น 30 คน  และยังมีอาจารย์ที่ยังไม่มีงานวิจัยจ านวน 30 คน ซึ่ง
อาจจะเป็นนักวิจัยเก่าและใหม่ ร่วมกัน งบประมาณ 50,000 บาทต่อคน เน้นถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีการ
ฝึกอบรมร่วมอยู่ด้วย   สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ บูรนาการกับงานบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอน   
ซึ่งงานวิจัยที่ผ่านมาสามารถน ามาจัดบริการวิชาการ คณะจะสนับสนุนเงินให้วัสดุฝึก  และองค์ความรู้จาก
งานวิจัยที่ผ่านมาสามารถน ามาถ่ายทอดบริการวิชาการได้ขอให้เขียนเสนอโครงการมาทางมหาวิทยาลัยมีเงิน
สนับสนุนให้ 
  มติท่ีประชุม   ทราบ   

8. วิเทศสัมพันธ์   งานต่อเน่ืองจากที่ผ่านมา ทาง  State Polytech of Jember ส่งนักศึกษา
อินโดนีเซียใหม่ จ านวน  15 คน แยกเป็น 3 สาขาๆละ 5 คน ขอให้ทางสาขาจัดรายวิชา และฝ่ายวิชาการฯจะจัด
ภาระงานของอาจารย์อีกครั้ง   ทาง State Polytech of Jember  จัดสรรทุนให้กับนักศึกษาของคณะ  จ านวน 6  คน 
แบ่งเป็น 3 สาขาๆละ 2 คน ซึ่งได้ส่งรายชื่อไปแล้ว ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอกระบวนการท ากรอบงานของสหกิจ
ศึกษา  และโครงการความร่วมมือ มณฑลกวางสี ประเทศจีน GTII ขณะเหลือนักศึกษาเข้าร่วมของคณะ 7 คน 
อาจารย์ 1 คน และครุศาสตร์ 2 คน ซึ่งเป็นการฝึกงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม จ านวน 3 สัปดาห์  ส่วนความ
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ร่วมมือร่วมกับฝร่ังเศส เป็นส่วนของคัสเตอร์อาหาร รวมถึงตันน้ าด้านพืชและสัตว์ ซึ่งเราต้องส่งประมาณวันที่ 
18 พฤษภาคม  

  มติท่ีประชุม   ทราบ 
9. คณะร่วมกันสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ 

คร้ังที่ 5 ( The 5th International Conference on Environmental and Rural Development)   ในวันที่ 18-19 
มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ซึ่งตรงกับงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย และทาง
คณบดีจะก าหนดจัดการประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตร ร่วมกันเพื่อให้การประชุมเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น 

  มติท่ีประชุม   ทราบ 
10. งานประกันคุณภาพการศึกษา  จากสรุปผลจากแบบเก็บข้อมูล การประเมินคุณภาพนอก 

รอบสาม จากการ Site Visit พร้อมตรวจเอกสารหลักฐาน ตัวบ่งชี้ที่ ๑-๑๑ ของคณะ ผลคะแนนแต่ละรอบเพิ่มลด
ตามเอกสารประกอบ ซึ่งยังมีตัวบ่งชี้ที่ยังสามารถด าเนินการปรับปรุงเพิ่มได้  แต่ปัญหาจะอยู่ที่โครงการงานวิจัย
ค่อนข้างน้อย คาดว่าหากได้ด าเนินการปรับปรุงจะได้คะแนนมากกว่า 3 ซึ่งจากข้อแนะน า ต้องขอเพิ่มเติม แต่
ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของอาจารย์ทุกท่านที่จะท าเล่มเพื่อส่งตรวจ   ส่วนงานบริการวิชาการได้หารือเบื้องต้นกับ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบแล้ว และปัญหาของคณะยังมีที่อาจารย์จ านวน 4 คน จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี และไม่มี
ผลงานทางวิชาการ ซึ่งจะมีส่วนท าให้ผลคะแนนลดลง จึงขอระยะเวลาในการพัฒนา     หากรอบนี้ตรวจแล้วพบ
ปัญหา รอบหน้าคงต้องหารือปรับเปลี่ยนเป็นสายสนับสนุน   ในปีหน้าจะมีการตรวจจากสมศ. สิ่งที่ส าคัญคือ 
มคอ.3 ทุกรายวิชา ของปี 2553  ที่ต้องทบทวนคือเร่ืองของการเปิดรายวิชา วิชาเลือก หากจะปรับรายวิชาต้อง
ปรับในปี 2556 ขอให้น าส่งภายใน 3 มิถุนายน โดยน าส่งพร้อมทั้งเล่ม  และแผ่น CD 
  มติท่ีประชุม:   ทราบ 

11. ช่วงปิดภาคเรียนจะด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามกรอบ TQF ให้
แล้วเสร็จ  โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรเป็นการบูรณาการในแต่ละสาขาวิชา คือ ปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช บูรณาการร่วมกับสาขาวิชาการบริหารศัตรูพืช
อย่างยั่งยืน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ได้ศึกษาต่อ  ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร โดยพัฒนาหลักสูตรรองรับสาขาวิชาทางด้านอาหารของมหาวิทยาลัยฯ และใน
อนาคตจะมีการพัฒนาร่วมกับ 4 คณะที่ท างานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กลุ่ม Cluster อาหาร)  พัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์หรือสัตวศาสตร์ บูรณาการสาขาในคณะฯ ปัจจุบันมี 3 สาขา คือ สัตวศาสตร์ ประมง 
และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ให้สามารถเข้ามาศึกษาต่อได้ 

มติท่ีประชุม:    รับทราบ    
12. สรุป ผลการพิจารณาคัดเลือก โดยการสัมภาษณ์ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “4th  

University  Scholars  Leadership  Symposium  2013”  คือ นายณฤพล   พลแสงทอง   ชั้นปีที่ 1  สาขาเทคโนโลยี
การอาหารฯ  และส ารองจ านวน 1 ราย ได้แก่ นางสาววรรณศิกา ช่วยพัฒน ์ ชั้นปีที่ 3  สาขาวิศวกรรมแปรรูป 

  มติท่ีประชุม:   ทราบ 
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13. มหาวิทยาลัยฯ จัด โครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรด้านวินัยและพัฒนา
วินัย  ระหว่างวันที่  16-17  พฤษภาคม   2556  ณ  ห้องประชุมเมธาวี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
และสีดารีสอร์ท   จังหวัดนครนายก   มหาวิทยาลัยก าหนดให้คณะ  จัดส่งรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  หัวหน้า
แผนกวินัยและจริยธรรม  หัวหน้าสาขาวิชา  หัวหน้าสาขา  เข้าร่วมการอบรมคร้ังนี้   
  มติท่ีประชุม:   ทราบ 

14. โครงการอบรมผู้น านักศึกษาเพื่อการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่เพื่อเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองในมหาวิทยาลัยฯ   ระหว่างวันที่   21 – 22  พฤษภาคม   2556  ณ  สีดารีสอร์ท   จังหวัดนครนายก    โดย
ก าหนดให้แต่ละสาขาส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วม อย่างน้อยสาขาละ 5 คน 

  มติท่ีประชุม:   ทราบ 
15. โครงการสืบสานสงกรานต์ไทย   ก าหนดจัดงานวันที่ 10 เมษายน  2556  ณ  อาคาร

ส านักงานคณบดีชั้น 1 ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน 
  มติท่ีประชุม:   ทราบ 

16. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา  2556  มหาวิทยาลัย ก าหนดจัดระหว่างวันที่ 
29 – 31 พฤษภาคม 2556  ยังไม่ได้ก าหนดว่าคณะอยู่วันใด 

มติท่ีประชุม:   ทราบ เชิญชวนอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม โดยพร้อมเพรียงกัน  
 

วาระที่  5   เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา  
   ไม่มี 

 

วาระที่  6  อื่นๆ 

1. คณะฯ ได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจ ต่อการบริหารภายในคณะ ประจ าปีการศึกษา 
2555  ซึ่งประกอบด้วย การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อคณะ  และผู้บริหารคณะระดับรองคณบดี  
หัวหน้าสาขาวิชา   ซึ่งได้แต่งต้ังผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าสาขา เป็นคณะกรรมการผู้ดูแลการประเมิน จึงขอแจ้ง
ให้ทุกท่านตอบแบบสอบถามอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะต่อไป  
 

เลิกประชุม เวลา  15.30  น.        

 
 

        (นางสาวพรรณปพร  โภคัง) 
                                                                                                             ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


