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วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 ประธานแจ้งให้ทราบ  
   1. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร แจ้งยินดีต้อนรับและแนะน าคณะกรรมการประจ าคณะ ตาม
ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่589/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร พร้อมทั้งรายงานภาพรวมบริบทการบริหารงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของ
คณะ และหลักสูตรการเรียนการสอน สาขาและสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท 
ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิประจ าคณะ และคณะกรรมการได้ทราบ 

 อัตลักษณ์ของคณะคือ บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ และเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพทางด้านอุตสาหกรรม
เกษตร ซ่ึงแบ่งเป็น 3 สาขาวิชา   

1. สาขาวิชาการผลิตพืชและภูมิทัศน์ ประกอบด้วย 2 สาขา 
     - สาขาการผลิตพืช  
     - สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
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2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ในปี 2560 เปิดสอน 3 สาขา 
- สาขาประมง 
- สาขาสัตวศาสตร์ 
- สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์  
ในปีการศึกษา 2561 สาขาสัตวศาสตร์กับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ควบรวมกันความ

แตกต่างคือสาขาสัตวศาสตร์ จะมีความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์เพ่ิมขึ้นไป 
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  ประกอบด้วย 2 สาขา 

       - สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
       - สาขาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลการเกษตร  

ในปีการศึกษา 2561 นี้ มีเปิดรับเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร งดรับสาขา
วิศวกรรมแปรรูปผลิตผลการเกษตร ยังคงมีนักศึกษาอยู่ 2 รุ่น 
        2. จากแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในภาคการเกษตร ในเรื่องการสื่อสารระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค
ที่รวดเร็วขึ้น การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร การสร้างมูลค่า การสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร การผลิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ท าให้เป้าหมายของการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มุ่งไปที่นวัตกรรมการเกษตรและ
อุตสาหกรรมรมเกษตรเพ่ือจะสร้างบัณฑิตมืออาชีพด้านวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรให้สอดคล้อง
กับนโยบายของประเทคือ มั่นคง ความหมายนี้คืออาหาร มั่งคั่ง จะมุ่งเน้นไปที่เกษตรกรและSME  ยั่งยืน คือ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จากประเด็นดังกล่าวนั้น มหาวิทยาลัยได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งหมด 6 ข้อ  
เพ่ิมเติมจากปีที่แล้วอีก 2 ข้อ ซึ่งคณะต้องมียุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย โดยยุทธศาสตร์หลัก 4 ข้อ 
ประกอบด้วย 1.การผลิตบัณฑิต 2.งานวิจัย 3.ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ 4.การบริหารจัดการ เป็นยุทธศาสตร์ที่
ส าคัญ แต่สิ่งที่ยังละท้ิงไม่ได้คือ การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม และงานบริการวิชาการ คือการพัฒนาศักยภาพของ
องค์กรให้เป็นมหาวิทยาลัย 4.0 และเป็นมหาวิทยาลัยขยายโอกาส ซึ่งในปี 2563 มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มว่าจะออก
นอกระบบ ดังนั้นคณะจึงต้องเตรียมพร้อม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาก าลังคน สิ่งที่ส าคัญคือหลักสูตร การพัฒนาผู้สอน และ
ก็เรื่องของทรัพยากรที่จะมาสนับสนุนการเรียนการสอน เราต้องพัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้น ต้องเป็น Smart Farm 
ให้ได้ตามเป้าหมายต่อไป 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ ซ่ึง
คณะเป็นสายเกษตร ยังคงเป็น S-curve  ที่ส าคัญอยู่ จึงจะเน้น biotech หรือ Agro-food Innovation 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความเป็นนานาชาติ สนับสนุนทั้งบุคลากรและนักศึกษาให้มี
โอกาสไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกงานในหน่วยงานต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาที่ไป
ฝึกงานต่างประเทศ มีข้อก าหนดว่าหากนักศึกษาสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนด นักศึกษาสามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายได้ 50,000 บาท แต่มีปัญหาพอสมควร นักศึกษาของคณะภาษาจะไม่ค่อยดี ซ่ึงจะมีฟาร์มไก่ของมาเลเซีย 
ที่รับนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษาละ 4 - 5 คน ขอความอนุเคราะห์หรือค าแนะน าจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ และก็คาดหวังว่าสาขาอ่ืนๆจะได้ไปแลกเปลี่ยนความรู้บ้าง  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานบริการวิชาการ เรื่องการพัฒนาบริการวิชาการ ตามวีดีทัศน์ที่
ไดน้ าเสนอไปแล้ว มีการพัฒนาศักยภาพของชุมชน เรื่องการทดลอง และเรื่องการทดสอบที่ไมซ่ับซ้อนนัก เพราะยัง
ไม่ได้รับมาตรฐาน ISO จะมีเกษตรกรที่มาให้คณะจัดอบรมเบื้องต้น และมีเรื่องสารเคมีท่ีรับวิเคราะห์ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะด าเนินการใน
ทุกปี การปลูกข้าว การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้ทราบถึงภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ว่าในแต่ละภาคมีการปลูกข้าวที่แตกต่างกัน เพราะอะไร   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 และมหาวิทยาลัย
ในก ากับ เป้าหมายของคณะคือ Agro-food Innovation for Value Added ซึ่ งจะมีทั้ ง เรื่ องของพืชผัก 
International Vegetables Innovative production ทา งด้ า นสั ต ว์ จ ะ เ ป็ น  International Milk & Meats 
Innovative production   ทางด้านสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จะเป็น Food Innovative and 
Safety ในส่วนของสาขาการผลิตพืช International Vegetables Innovative production ก็จะเน้น GMP  
,Smart Farm ,Resect  ,IN development , Zero Waste เนื่องจากขนาดพ้ืนที่ของคณะ 125 ไร่ ไม่มากนัก     
ก็น่าจะท าให้สามารถเป็น Green University และท า Zero Waste ได้ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ จะเป็นเรื่อง ของ  Safety products ,Smart Farm ,Resect  และพัฒนาบุคลากร 
รวมถึง Zero Waste เช่นกัน สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ก็จะมีเรื่องพัฒนาบุคลากร Value-Added  
,International Milk & Meats ซึ่งเราอาจจะโชคดีท่ีเกษตรอาหารเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของประเทศ แต่ในความ
โชคดี ก็มีความโชคร้ายอยู่ด้วยเพราะคณะต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปให้ได้ 
        คณะได้รับอนุมัติและด าเนินการแล้วในปีนี้ คือส่วนของการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการจัดอบรม 
ได้งบประมาณมากพอสมควรในปีนี้ เรื่องของเกษตรอาหาร Smart Farm ทั้งพืชทั้งสัตว์และเรื่องของอาหาร                  
ด้วยการพัฒนาโรงเรือน แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์แบบ งบประมาณแผ่นดินในรอบนี้มีข้อก าหนด ห้ามซื้อครุภัณฑ์ จัดให้มี
อบรมพัฒนาก าลังคนอย่างเดียว สิ่งที่ยังไม่ต่อเนื่องกัน คือเรื่องของระบบ green house  โรงเรือนสัตว์ทดลอง ได้
วางแผนไว้ว่าเมื่อได้งบประมาณมาก็จะพัฒนาต่อไป แต่ในส่วนนี้คณะมีทั้งอาหาร พืช และสัตว์ทดลอง รวม
การแพทย์แผนไทย ส่วนของสัตว์ทดลองคือหนู จะซื้อจากแหล่งผลิตที่ปลอดโรคมา แล้วมาท าการทดลองที่คณะ 
เพ่ือจะท าให้เกิดความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยได้ คณะได้รับงบประมาณแล้วอยู่ในกระบวนการสร้าง จุดอ่อน
ของคณะคือเรื่องของการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับค าแนะน า และในส่วนที่
จะท าต่อไป คือคณะจะยกระดับในส่วนของห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ การพัฒนาการเรียนการสอนเข้าสู่ระดับสากล 
และพัฒนาคณะให้เป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตร นี้คือสิ่งที่ได้สร้างมา จากอดีตจนถึงปัจจุบัน เพ่ือจะขอความ
อนุเคราะห์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการได้ให้ค าแนะน าว่าจะด าเนินการหรือพัฒนาในทิศทางอย่างไรต่อไป 

1.2 เรื่องเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
      บทบาทอ านาจหน้าที่ ของคณะกรรมการประจ าคณะ ตามข้อบังคับฯ จ านวน 8 หัวข้อ 

1. จัดท าแผนคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. พิจารณาระเบียบและออกข้อบังคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
3. พิจารณาก าหนดหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรส าหรับคณะเพ่ือเสนอต่อสภา    
มหาวิทยาลัย 
4. จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 
5. ส่งเริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม งานทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและงานรักษา 
    สิ่งแวดล้อม 
6. ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมต่างๆของคณะ 
7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินการอย่างต่อเนื่องอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของ       
    คณะกรรมการประจ าคณะ 
8. ด าเนินการอ่ืนใดตามสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ/หรืออธิการบดีมอบหมาย                                 
    และก็จะมีพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548  

 

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  
พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันอังคารที่ 7 

พฤศจิกายน 2560  
 มติที่ประชุม รับรอง 
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วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง – เรื่องค้างเพื่อพิจารณา  
ไม่มี 
 

วาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา  
4.1 ฝ่ายบริหารและวางแผน  

4.1.1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รายงานสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 โดย
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นคณะผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีทางนวัตกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร ในระดับประเทศและระดับสากล” การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่ 
การปฏิบัติได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ตามนโยบายหลักด้านการบริหารจัดการและพัฒนา ในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ จะประกอบไปด้วย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ  รวมทั้งสิ้น 
6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 เป้าประสงค์ 6 กลยุทธ์ การวิเคราะห์สถานการณ ์(SWOT Analysis) 

อ้างถึงรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2560 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 1 2561-
2564 ตามศักยภาพและความเชี่ยวชาญของคณะ เพ่ือน าไปก าหนดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ ให้มีความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ และ 5 ตัวชี้วัด รวม 51 ตัวชี้วัด 
และได้เพ่ิมเป็น 56 ตัวชี้วัด ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบไปด้วย 4 ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ 13 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ คาดว่าจะเพ่ิมข้ึนทุกปี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ ประกอบไปด้วย 5 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 9 ตัวชี้วัดกลยุทธ์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความเป็นนานาชาติ ประกอบไปด้วย3ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 7 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน
และเศรษฐกิจเมืองใหม่ ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 6 ตัวชี้วัดกลยุทธ์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบไปด้วย 3 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 3 ตัวชี้วัดกลยุทธ์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 และ
มหาวิทยาลัยในก ากับ ประกอบไปด้วย 4 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
 มติที่ประชุม : ให้ความเห็นชอบและมีข้อเสนอแนะ ทิศทางการบริหารจัดการควรเน้นความเป็น
ตัวตนของสายเทคโนโลยีการเกษตร สร้างความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยสายเกษตร  

4.1.2 รายงานผลแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 2 
การประเมินผลการด าเนินงานไตรมาส 2 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) สรุปจากตัวชี้วัดทั้งสิ้น 56 

ตัวชี้วัด มีจ านวนตัวชี้วัดที่ด าเนินการแล้วบรรลุเป้าหมาย 15 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 26.79 ไม่บรรลุเป้าหมาย 11 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 19.64 ยังไม่ด าเนินการ 30 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 53.57 ดังนี้      

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 12 ตัวชี้วัด ในรอบ 6 เดือน ไตรมาส 2  พบว่า บรรลุเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 3 
ตัวชี้วัด ยังไม่ด าเนินการ 5 ตัวชี้วัด  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ ในรอบ 6 เดือน ด าเนินการไป 4 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 ตัวชี้วัด ยังไม่ด าเนินการ 6 ตัวชี้วัด  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความเป็นนานาชาติ ในรอบ 6 เดือน มีตัวชี้วัด 9 ตัวชี้วัด 
ด าเนินการไปแล้ว 6 ตัวชี้วัด  ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด ยังไม่ด าเนินการ 2  ตัวชี้วัด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน
และเศรษฐกิจเมืองใหม่ มีตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 1 ยังไม่ได้ด าเนินการ 9 ตัวชี้วัด  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ยังไม่มีผลการด าเนินงาน 
เนื่องจากยังไม่ชัดเจนเรื่องตัวชี้วัด ซึ่งมหาวิทยาลัยยังตีความไม่ตก ว่าจะวัดยังไง แต่ในกระบวนการคณะได้
ด าเนินการในส่วนนี้ไปแล้ว อาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกัน จากที่ประชุมของมหาวิทยาลัยแจ้วจะปรับให้ชัดเจน 
เพราะคณะทุกคณะ ผลด าเนินการเท่ากันศูนย์ รวมถึงมหาวิทยาลัยด้วย จึงเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่จะปรับให้
ชัดเจนและสามารถที่จะด าเนินการได้ในส่วนตัวชี้วัดตัวนี้ จริงๆในส่วนของตัวชี้วัดอ่ืนๆที่ผ่านมา ทุกคณะจะต้องรับ
ทุกตัวชี้วัดที่มีอยู่ แต่เนื่องจากตัวที่เป็นในด้านของศิลปวัฒนธรรม ถ้าดูของในส่วนของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
กล่าวว่าตัวชี้วัดบางตัว บางคณะรับ ไม่ได้รับทุกตัว เนื่องจากต้องดูตามศักยภาพของคณะ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ว่าด้านนี้จะต้องเป็นของศิลปกรรม ด้านนี้ต้องเป็นวิทยาศาสตร์ ด้านนี้ต้องเป็นศิลปศาสตร์ จากที่ทางคณะรับ KPI 
ตัวนี้มา ก็มีปรับรับทุกตัว ซึ่งในตัวชี้วัด บางคณะไม่สามารถด าเนินการได้ ท าให้มีปัญหาว่าตัวชี้วัดไม่ชัดเจน ซึ่งใช้
ค าว่ามูลค่าเพ่ิมทางวัฒนธรรม จะเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยน าไปแก้ไข 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 และ
มหาวิทยาลัยในก ากับ มี 6 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 ตัวชี้วัด ยังไม่ด าเนินการ 3 ตัวชี้วัด คือมี 56 ตัวชี้วัด 
ด าเนินการไปแล้ว 15 ตัวชี้วัด ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด ยังไม่ด าเนินการในไตรมาศท่ีสอง 34 ตัวชี้วัด 

มติที่ประชุม : ให้ความเห็นชอบและมีข้อเสนอแนะ ผลด าเนินงานไตรมาส 2 มีตัวชี้วัดที่ยังไม่
ด าเนินการเกินกว่าครึ่ง ซึ่งค่อนข้างจะล่าช้า ขณะนี้อยู่ในไตรมาส 3 เห็นควรติดตามกระตุ้นและวิเคราะห์ถึงตัวชี้วัด
ที่ยังไม่ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ  

4.1.3 รายงานการเบิกจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561  
เงินงบประมาณรายจ่าย ได้รับจัดสรร 29,324,890 บาท เบิกไปได้ร้อยละ 32.20 ในงบด าเนินงาน

ร้อยละ 32.95 งบลงทุน ร้อยละ 47.69 งบเงินอุดหนุน ร้อยละ 100 เงินงบรายจ่ายอ่ืน ร้อยละ 15.54 และงบ
รายจ่ายอ่ืน (เกษตรอาหาร) ร้อยละ 21.88 จากรายงานของมหาวิทยาลัย เมื่อ 31 พฤษภาคม คณะมีสัดส่วนการ
เบิกร้อยละ 57.59 

งบประมาณเงินรายได้ ระดับปริญญาตรี ได้รับจัดสรร 15,436,160 บาท เบิกไปได้ร้อยละ 24.09 
เบิกจากงบด าเนินงานร้อยละ 15.96 งบลงทุน ร้อยละ 53.37 งบเงินอุดหนุน ร้อยละ 29.78 เงินงบรายจ่ายอ่ืน 
ร้อยละ 25.48 จากรายงานของมหาวิทยาลัย เมื่อ 31 พฤษภาคม คณะมีสัดส่วนการเบิกร้อยละ 13.52 ส่วน
งบประมาณรายได้ระดับปริญญาโท ได้รับจัดสรร 475,900 บาท  เบิกในงบด าเนินงานร้อยละ  8.64 

มติที่ประชุม : ให้ความเห็นชอบและมีข้อเสนอแนะ แจ้งผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันก าหนด
ระยะเวลา และค าถึงความคุ้มค่าและประหยัด 

4.1.4 รายงานการบริหารความเสี่ยงประจ าปีการศึกษา 2560   
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ด าเนินการของปี 2560 เสร็จสิ้นไปแล้ว ด าเนินงาน 3                   

หัวข้อความเสี่ยงด้วยกัน คือ  
1. การจัดการและป้องกันการสูญหายของทรัพย์สิน  วัตถุประสงค์ในเรื่องจัดการการเข้าออกคณะ

เพ่ือการป้องกันการสูญหายของทรัพย์สิน ตั้งเป้าหมายไม่มีการแจ้งเหตุการณ์สูญหายของทรัพย์สิน 100% 
2.การจัดการการใช้ห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย วัตถุประสงค์ในเรื่องการจัดการอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

จากการใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการ ตั้งเป้าหมายไม่มีอุบัติเหตุทางร่างกายเกิดข้ึนจาการใช้สารเคมีอันตรายขณะใช้
ห้องปฏิบัติการ 100% 

3.การจัดการอุบติเหตุที่เกิดขึ้นจากการพานักศึกษาออกนอกสถานที่   
การบริหารจัดการความเสี่ยง ท าส าเร็จในประเด็นที่ 1 คือการจัดการและป้องกันการสูญหายของ

ทรัพย์สิน และความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่น าไปจัดการความเสี่ยงต่อในปีต่อไป คือความเสี่ยงของข้อที่ 2 การจัดการใช้
ห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย และข้อที่ 3 การจัดการอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการพานนักศึกษาออกนอกสถานที่ ซึ่ง 
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แต่ในส่วนของการจัดการใช้ห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย คณะได้ส่งคนไปอบรมทักษะในการใช้ห้องปฏิบัติการ
และการจัดเก็บสารเคมีอันตราย การจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ ในการจัดเก็บสารเคมีให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ จัดท ารอบการส ารวจ ตรวจสอบสภาพห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ และระบุ
และจัดกลุ่มสารเคมีท่ีเป็นอันตราย ก็จะน าไปต่อในปีถัดไป 

มติที่ประชุม  : ให้ความเห็นชอบและมีข้อเสนอแนะ เรื่องที่พิจารณาว่าเป็นความเสี่ยง แต่เมื่อ
ด าเนินการไปแล้วพบว่าเป็นปัญหาไม่ใช่ความเสี่ยง ก็ยังไม่ควรตัดทิ้ง  ให้น ามาพิจารณาต่อว่า ปัญหาดังกล่าวนั้น
สามารถที่จะมาเป็นสาเหตุของการที่จะท าให้เกิดความเสี่ยงได้หรือไม่ แต่ทั้งนี้ไม่ควรน าปัญหามาท าเป็นความเสี่ยง 
เพราะจะท าให้ซ้ าซ้อน เนื่องจากว่าปัญหาจะมีแนวทางการในการแก้ไขอยู่แล้ว  

 

4.2 ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
4.2.1 ปฏิทินการศึกษา ภาคการเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561  
เปิดภาคเรียน1/2561 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 จะเริ่มการเรียนการสอน และจนถึงวันที่ 11 

พฤศจิกายน 2561 เป็นวันสุดท้ายของภาคเรียน ในระหว่างนี้จะมี 2 อาทิตย์ ช่วงวันที่ 19 -31 สิงหาคม เป็น
สัปดาห์งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งได้นับวันชดเชยไว้แล้ว 

มติที่ประชุม  : ทราบ 
4.2.2 จ านวนนักศึกษาสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี (ระบบ 

TCAS) และระดับปริญญาโท ประจ าปีการศึกษา 2561  
ในปีการศึกษา 2561 นี้  ระดับปริญญาตรี เปิดรับ 5 สาขา รับสาขาละ 60 คน ยกเว้นสาขา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 120 คน ซึ่งจากจ านวนรับสมัครทั้งหมด 5 รอบ จ านวนนักศึกษา 
ณ วันที่ 18 มิถุนายนนี้ จ านวน 291 คน ที่ยืนยันสิทธิ์เข้ามาเรียน ในบางสาขายังไม่ถึงเป้าแผนรับ 60 ซึ่งจะมีการ
เปิดรับเพิ่ม เป็นรอบ 5 พิเศษ อาจได้นักศึกษาเข้ามาอีก ประมาณการยอดรรวมไว้ 300 คน  

ระดับปริญญาโท 2 สาขา สาขาการผลิตพืช และสาขาเทคโนโลยีอาหาร ในส่วนของสาขาการผลิตพืช
งดรับนักศึกษา ต้ังแต่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากจะปรับปรุงหลักสูตร และคณาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเกษียณอายุ
ราชการหลายท่าน  จึงงดรับไปก่อน เพราะมีผลต่อการตรวจประกันคุณภาพ  ซึ่งระบุว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตร
จะต้องอยู่ครบรอบการศึกษา แต่อาจารย์สาขาพืช เกษียณอายุราชการ ปีละไม่ต่ ากว่า 3 ท่าน ซึ่งสาขาเทคโนโลยี
อาหาร จากแผนรับ 5 มีผู้สมัคร 4 มาสอบสัมภาษณ์ 3 ผ่านสัมภาษณ์ 3   

มติที่ประชุม  : ทราบ 
4.2.3 อนุมัติผลการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560  
ในภาคฤดูร้อนจะมีเปิดให้นักศึกษาสามารถลงเรียนได้ นักศึกษาที่ ได้ผลการเรียน F และนักศึกษา

ฝึกงาน ซึ่งในปีนี้จะฝึกงานต่างจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากนักศึกษาโดยทั่วไป เรียนจบการศึกษาก็ปิดเทอมในภาค
ศึกษาที่ 2 ของปี 3 แล้ว ภาคฤดูร้อนจะต้องออกฝึกงาน 2 เดือน ในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ซึ่งนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษาที่แล้วยังปรับเปลี่ยนการเปิดเทอม ปิดเทอมจากแบบอาเซียนมาเป็นแบบเดิม ท าให้ไม่มีฤดู
ร้อนในปีที่แล้ว นักศึกษาจึงไม่สามารออกฝึกงานได้ และมาฝึกงานพร้อมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในช่วงเดือนเมษายน 
– พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งจากตารางที่แสดงเป็นผลการเรียนของแต่ละรายวิชา ผลการเรียนระดับ I ในรายวิชา
ฝึกงาน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 

รายงานจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับ
การศึกษา และเพศ จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งหมด 321 คน 
จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ค้างจบจ านวน 89 คน บางส่วนเป็นนักศึกษาที่ข้ึนทะเบียนไม่ทัน 

มติที่ประชุม : อนุมัติ และขอให้ติดตามรายนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ยังไม่จบการศึกษาอย่างใกล้ชิด  
4.2.4 โครงการหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่  
ตามนโยบายของรัฐบาล มอบให้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และสร้าง

ก าลังคนที่มีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย (พ.ศ.2561-2565) ซึ่งจะ
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ได้รับการสนับสนุนทั้งค่าเล่าเรียน ค่าท่ีพัก ค่ากิจกรรม นักศึกษากลุ่มนี้เรียนเหมือนนักศึกษาปกติ จะต่างทีม่ีชั่วโมง
ฝึกงานที่มากกว่านักศึกษาทั่วไปอยู่ทั้งหมดโดยประมาณ 14 เดือน ตลอด 4 ปีการศึกษา ถือว่าไม่มีวันหยุดเลยก็ได้ 
นักศึกษาจะได้ปฏิบัติจริง จบแล้วท างานได้จริงๆ คณะเปิดหลักสูตร 2 สาขา รับสาขาละ 30 คน Degree 1.
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) และ2.หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) Non degree เป็นหลักสูตรที่อบรมไม่น้อยกว่า 6 
เดือน จะได้รับใบประกาศนียบัตร ซึ่งต้องเป็นแรงงานที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม  สถานประกอบการ หรือวิสาหกิจ
ชุมชน หรือคนท างานที่อยู่ในสายงานอยู่แล้ว เข้ามาอบรมกับทางคณะ เป็นการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะ
วิชาชีพ อาทิเช่น หนึ่งสัปดาห์มาอบรมกับสองวัน อีกห้าวันที่เหลือต้องไปฝึกปฏิบัติงานจริง มี 2 หลักสูตรคือ 1.
หลักสูตรนวัตกรรมการผลิตโคเนื้อคุณภาพพรีเมี่ยมเพ่ือตลาดระดับบน และ2.หลักสูตรการผลิตขนมอบเบื้องต้น 
ตามมาตรฐาน RMUTT 

มติที่ประชุม  : ทราบ 
4.2.5 ปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร 
 ภาพรวมการปรับปรุงหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาประมง เน้นพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนัก

ปฏิบัติและมีความรู้ความเชี่ยวชาญนอกเหนือจากในศาสตร์ที่เรียนอยู่ จะต้องมีทักษะ เช่น ภาษาอังกฤษ ทักษะไอ
ที ทักษะในศตวรรษที่ 21 Internet of Thing คือ พัฒนาให้เป็น Smart Farm มากขึ้น สาขาประมง เพ่ิมหน่วยกิ
ตจาก 133 ไปเป็น 139 หน่วยกิจ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปรับลดลงซึ่งไปรวมใน
บางวิชาที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน จาก 137 เป็น 135 หน่วยกติ   

ผศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม ตัวแทนคณาจารย์สาขาประมง น าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาประมง จากการที่ประชุมร่วมกัน ในการปรับปรุงหลักสูตร อันดับแรกต้องตอบสนองนโยบายมหาลัย จะผลิต
นักศึกษาอย่างไรให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ และตอบสนองนโยบายชาติให้เป็น 4.0 ได้ เพราะฉะนั้นนักศึกษา
นอกจากวิชาพ้ืนฐานที่จะต้องรู้แล้ว ต้องมีการแทรกความรู้ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีมาปรับใช้ในองค์ความรู้
ด้านประมง สิ่งส าคัญอีกอันหนึ่งต้องพัฒนาในเรื่อง soft skills ต่างๆ ทั้งเรื่องภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ ทักษะ
การใช้สื่อสารสนเทศต่างๆ มีการปรับรายวิชา และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กในยุคปัจจุบัน มีการปรับ
ลดชั่วโมงเรียนบางส่วนเพ่ือให้เหมาะสมกับสมาธิของเด็กและเน้นในเรื่องของการสอนที่มีการใช้เทคนิคการสอน
ใหม่ๆ เน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง ให้เทคนิคการสอนแบบฟินแลนด์โมเดล มาใช้จัดการเรียนการสอน และมีการ
ปรับการสอนของคณาจารย์ในสาขาเพ่ือสามารถให้ดึงศักยภาพของนักศึกษาให้ได้มากที่สุด โดยเน้นให้นักศึกษา
สามารถที่จะคิด วิเคราะห์ และน าเสนอได้ด้วยตนเอง 

ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการ เกี่ยวกับทิศทางการปรับหลักสูตรสาขาประมง 
คุณอนุสรณ์ ธาดากิตติสาร เสนอแนะว่า นักศึกษาที่จบจากสาขาประมงที่นี้ คิดว่าเขาจะมีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้านใดในค าว่าประมง ประเทศไทยจะมีจุดไหนที่ยังจะมีโอกาสที่ต้องพัฒนาทางด้านประมง เพ่ือ
สร้างความแตกต่างให้เกิดเป็นจุดเด่น ยังเช่นป่าชายเลน ป่าชายเลนมีความส าคัญ ทุกชุมชนให้ความส าคัญ ซึ่งทาง
มหาวิทยาลัยจะมีแนวร่วมสร้างชุมชนแบบยั่งยืน หากเราจะสร้างจุดเด่นด้านประมงขึ้นมาจะได้ไหม และนักศึกษา
ที่จบไปจะไปท าอาชีพทางด้านนี้ได้ไหม หรือเราคิดว่ามีพันธุปลาน้ าจืด น้ าเค็มอย่างไร ที่ยังสามารถพัฒนาขึ้นมาได้ 
ที่ยังไม่มีคนจับตัวนี้ขึ้นมา 

ผศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม ตัวแทนคณาจารย์ น าเสนอหลักสูตรสาขาวิชาประมง เนื่องจากเรา
เป็นเกษตรในเมือง จึงเน้นเรื่องเพราะพันธุ์ปลา ปลาสวยงาม เช่น ปลากัด ปลากระเบน ก็จะท าขยายพันธุ์ให้มาก
ขึ้น เพราะไดร้ับงบประมาณสนับสนุนสร้างโรงเพาะใหม่ และด้านที่จะสนับสนุนงานในเรื่องของชายฝั่ง คือในวิชาที่
สอน มีเกี่ยวกับประมงน้ าจืด ประมงชายฝั่ง และในส่วนที่นักศึกษาออกฝึกงาน นักศึกษาสามารถไปเลือกในส่วน
ของชายฝั่งได้เช่นกัน จุดเด่นของนักศึกษาคือ สามารถที่จะใช้ความรู้ที่ได้มาจากสาขา เพราะจะมีการลงงานต่างๆ 
ซึ่งนักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติได้จริง ในการเพาะพันธุ์ต่างๆ สามารถใช้ทักษะตรงนี้ไปปรับใช้ตอนที่ฝึกงานได้ ซึ่ง



8 
 

ได้รับ ผลตอบรับจากสถานประกอบการรายงานมาว่านักศึกษาสู่งานหนักเอาเบาสู่ จึงได้รับการสนับสนุนจากสถาน
ประกอบการพอสมควร  

อาจารย์สมิง จ าปาศรี แจ้งว่าได้เปิดสาขาประมงในระดับปริญญาตรี ตั้งแต่พ.ศ. 2549  ซึ่งในสาขาที่
เปิดรับบัณฑิตพันธ์ใหม่ สองสาขา ไม่ได้รับสายวิทย์คณิตอย่างเดียว ซึ่งในสาขาประมงยังคงยืนยันที่จะรับสาขาวิทย์
คณิต จึงน าไปวิเคราะห์ดูว่าสาขาอ่ืนที่ไม่ใช่สายวิทย์คณิตมาเยอะหรือไม่ อาจพิจารณาว่าหลักสูตรใหม่ที่จะ
ปรับปรุง จะรับทุกสาขา แต่ในการที่จะปรับพ้ืนฐานให้เด็ก ก็จะออกแบบวิชาที่จ าเป็นจริงๆในการใช้เรียนสาขา
ประมง ส่วนนักศึกษาที่สนใจอะไรเป็นพิเศษจะมีวิชาเลือกให้  เช่น โครงการพิเศษ เสนอหัวข้อว่าจะเลี้ยงสัตว์น้ า
อะไรแบบไหน และสนใจอะไรเป็นพิเศษ จะมีวิชาปัญหาพิเศษ คือการท าวิจัย ถ้าสนใจในเรื่องของชายฝั่ง เขาก็จะ
ท าเรื่องของชายฝั่ง สนใจน้ าจืดก็ท าน้ าจืด  

ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวว่า สายงานอาชีพในสาขาประมง ดู
จากนโยบายอาชีพ เริ่มลดน้อยลง เนื่องจากแรงงานส่วนมากน าเข้ามา คนไทยในสายงานก็จะอยู่ระดับหัวหน้า ใน
ระดับที่สูงขึ้นกว่าแรงงานทั่วไป ซึ่งจะหาโอกาสคุยกับสถานประกอบการ ผลิตภัณฑ์จากทะเล แช่แข็งหรือส่งออก 
ว่าความต้องการในสาขาประมงเป็นไปในลักษะแบบไหน เพ่ือจะน ามาปรับปรุงหลักสูตร สร้างจุดเด่นของเรา และ
สามารถตอบโจทย์ได้จริงๆ เพ่ือให้นักศึกษาเห็นว่าคนที่ท างานประมงก็มีทางที่จะไป ซึ่งในส่วนนี้ก็จะเพ่ิมจ านวน
นักเรียนได้มากข้ึน  

คุณชยานนท์ กฤตยาเชวง เสนอแนะว่า ขึ้นอยู่ที่ว่าจะเน้นปริมาณหรือเน้นคุณภาพการศึกษา ถ้าเน้น
คุณภาพ ยี่สิบกว่าคน งบประมาณก็ไม่มีปัญหา ซึ่งนักศึกษาที่เข้ามาพ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์และมหาวิทยาลัย
จะปรับหลักสูตรให้สอดรับ ไม่ว่าจะเป็นทางประมงหรือสัตวศาสตร์ ขอยืนยันว่าคณิตศาสตร์เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญ 
ถึงแม้จ านวนนักศึกษาจะน้อยลงแต่นักศึกษาจะต้องเก่ง แล้วได้วิทยาศาสตร์บัณฑิต ในด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ต้องเก่ง 

คุณสมบัติ วิจันทมุข เสนอแนะว่า จากนี้เป็นต้นไป นักศึกษาจะน้อยลงเรื่อยๆ นักศึกษาเลือกมหาลัย 
ไม่ใช่มหาลัยเลือกนักศึกษาแล้ว ซึ่งอาจจะต้องปรับวิธีการในการเรียนการสอน หรือที่บอกว่าเด็กไม่ได้เรียนวิทย์
คณิต แต่อยากเรียนก็มาเรียนได้ หรือเพราะที่บ้านท า ก็มาเรียนแบบ Non degree ไป เก็บเงินไป จะได้มีคนที่จะ
มาเรียนเพิ่มขึ้น 

คุณชยานนท์ กฤตยาเชวง เสนอแนะว่า ผู้ที่มีพ้ืนฐานสายวิทย์คณิต ในแง่ของการวิเคราะห์จะมองได้
มากกว่า อย่างเช่นการปลูกพืชไม่ต้องปลูกถึง 100 ไร่ ปลูกแค่ 20 ไร่ แต่ผลผลิตได้มาก คนที่มีพ้ืนฐานทางวิทย์
คณิตจะได้เปรียบ แต่ไม่ได้แปลว่าคนจบสายศิลป์ไม่เก่ง ในในด้านโรงงานอุตสาหกรรม อย่างเช่น ผู้จัดการโรงงาน 
สมัยก่อนรับอะไรก็ได้ ที่สามารถท างานได้ แต่ตอนนี้ไม่ใช่ จะรับวิศวกรรมมาเป็นผู้จัดการโรงงาน เพราะเขามี
พ้ืนฐานทางด้านค านวณ และลดปัญหาต่างๆได้ และสมัยนี้มีเครื่องจักรสมัยใหม่ จึงต้องรับคนที่มีพ้ืนฐานแบบนี้  

ผศ.อรัญา ภู่รอด ตัวแทนคณาจารย์น าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
ซึ่งในกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรไดท้ าตามขั้นตอน มีการขอค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในแวดวงที่เก่ียวข้องกับ
งานภูมิทัศน์ และก็น าเอาค าแนะน าต่างๆมาแก้ไขปรับปรุงจนกระทั่งในส่วนของการพัฒนาหลักสูตรตอนนี้จากเดิม 
137 หน่วยกิต ลดเหลือ 135 หน่วยกิต ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าว่าพยายามอย่าให้นักศึกษาเรียนมาก ควรจะให้
นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการปฏิบัติ สภาพนักศึกษาในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า สมาธิค่อนข้างสั้น หากถ้าสอน
เกี่ยวกับทฤษฎี ที่มากๆ นักศึกษาเขาก็จะไม่มีสมาธิในการฟัง และในส่วนนักศึกษาภูมิทัศน์ค่อนข้างสั้นในเรื่องนี้ จึง
เน้นเป็นปฏิบัติ ซึ่งในแต่ละรายวิชาจะมีปฏิบัติทั้งสิ้น และนอกจากนี้จะเน้นทางด้านนวัตกรรม ซึ่งในตอนนี้ทาง
มหาวิทยาลัยก็ตั้งเป้าว่าจะเป็นมหาลัยในแบบนวัตกรรม ซึ่งในส่วนของเทคโนโลยีภูมิทัศน์จะเกี่ยวข้องอยู่แล้ว และ
เรื่องของภาษา ก็จะมีเพ่ิมในหน่วยกิตให้มากขึ้น ซึ่งนักศึกษาจะได้สามารถรับงานจากต่างประเทศได้ หรืออกไป
ท างานในต่างประเทศได้ ด้านท าธุรกิจอยากให้นักศึกษาจบไปแล้วไม่ไปเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการเพียงอย่าง
เดียวแต่เน้นให้เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ พยายามจะเสริมสร้างให้เป็นนักธุรกิจ และอีก
อย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องทักษะทาง Soft Skills ทักษะการใช้ชีวิตในสังคม ซึ่งสามารถท าให้สามารถอยู่ในสังคม
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ได้อย่างมีความสุข นักศึกษามีความสามารถมีสมรรถนะเป็นคุณสมบัติดีอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ขาดคือการพูด นักศึกษาไม่
กล้าพูดไมก่ล้าแสดงออกในการเสนอแนะความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการ เกี่ยวกับทิศทางการปรับหลักสูตรสาขาเทคโนโลยี
ภูมิทัศน์ 

คุณอนุสรณ์ ธาดากิตติสาร เสนอแนะว่า ในกรุงเทพหรือชานเมือง และปริมณฑลมีหมู่บ้านจัดสรร ที่
อยู่อาศัยจ านวนมาก มีความต้องการรับจัดแต่งต้นไม้ ดูแลภูมิทัศน์ เพ่ือดูแลรักษาจ านวนมาก ลักษณะธุรกิจ 
landscape relationships เพราะฉะนั้นก็มีโอกาส ถ้าจะเป็นจุดเด่นในเรื่องของ landscape ที่อยู่อาศัย ชุมชน 
ในเมืองหรือชานเมือง และเชื่อว่าบัณฑิตที่จบไป ไปเป็นประกอบธุรกิจ SME ขนาดย่อม ซึ่งมีโอกาสเยอะมาก ซึ่ง
ตอนนี้ขาดคนที่มาบริหารจัดการ หมู่บ้านใหญ่ๆมีความจ าเป็นต้องแต่งต้นไม้ในหมู่บ้าน ต้องสอนในด้านการท า
ธุรกิจด้วย หากจะเป็นผู้ประกอบการตั้งบริษัท เขาจะต้องจดทะเบียนการค้า บริหารจัดการ เรื่องบัญชีรายรับ
รายจ่าย อันนี้อาจจะท าให้คนที่สนใจจะมีอาชีพมาเรียนที่นี้ เมื่อจบไปจะจัดตั้งบริษัทได้เลย และให้เปิดรับคนที่ใช้
บริการในเรื่องของ landscape หรือไปฝึกเรียนรู้ในสถานประกอบการ พอจบมาจะได้ท างานได้เลย และลูกค้าที่มี
ชื่อเสียง เพ่ือใช้เป็นอ้างอิงของทางสาขาได้ เช่น ไปจัดสวนให้กับหน่วยงานใหญ่ๆ เพ่ือให้ภายนอกรู้จักเรามากขึ้น 
เช่น การจัดlandscape การประกวด การชิงรางวัล การตกแต่งสวนต่างๆ 

ผศ.อรัญญา ภู่รอด กล่าวว่า หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ เนื่องจากนักศึกษาในปีที่ 4 ก็ให้
ไปฝึกงานในสถานประกอบการ หรือเรียกว่าสหกิจศึกษาอยู่แล้ว เป็นเวลา 4 เดือน และมีผลตอบรับที่ดีจากสถาน
ประกอบการ และก็จะมีการประกวดจัดสวนทุกปี ได้รางวัลชนะเลิศ รางวัลพระราชทานฯอย่างต่อเนื่อง  

คุณชยานนท์  กฤตยาเชวง เสนอแนะว่า ขอให้รุ่นพ่ีที่ประสบความส าเร็จ มาจัดสวนให้คณะเราเพ่ือ
คณะจะต้องดูดีก่อน และจะต้องท าอย่างไร ให้เวลาที่นึกถึง landscape ต้องนึกถึงคณะเรา คิดว่าวิชานี้หากินได้
ง่ายอยู่แล้ว ท าให้เป็นมืออาชีพ ให้สร้างเครือข่ายกับเกษตรกรได้  

คุณอนุสรณ์ ธาดากิตติสาร เสนอแนะว่า กิ่งไม้จากการตัดแต่งกิ่ง ถ้าสามารถน าไปแปรรูป หรือคิดค้น
ต่อยอดได้ สร้างมูลค่าเพ่ิม ก็จะเป็นจุดขายที่ดี แต่ต้องจัดภายในคณะให้ดูดี มีความสง่างาม หรือใช้วิธีโฆษณาจาก
จัดพื้นที่สาธารณะ เช่น ปรับภูมิทัศน์ เกาะกลางของถนนวิภาวดี ปัจจุบันที่ปลูกต้นไทรดูสภาพแห้งแล้ง น้ าก็ไม่ค่อย
ได้ ไม่สดชื่น หากไปติดต่อกับกรมทาง ขอเข้าดูแลช่วง 100-200 เมตร ด้านหน้า หากสามารถท าให้ดูสดชื่นได้ 
จากนั้นกติ็ดป้ายเป็นผลงาน เราสามารถดูแลบ ารุงให้ดูสวยงามได้สัก 2-3ปี ไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายโฆษณา  

มติที่ประชุม  : ให้ความเห็นชอบและมีข้อเสนอแนะ 
4.2.6 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 

 ในทุกๆปีจะมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนกรสอน สิ่งสนับสนุนต่างๆ                      
ผลประมาณตามเอกสารแนบคืออยู่ในระดับดี และมีข้อเสนอแนะที่นักศึกษาเสนอเพ่ิมเติมขึ้นมา ภาพรวมจะเป็น
เรื่องของอุปกรณ์การเรียนการสอนบางสาขาช ารุด อุปกรณ์ไม่เพียงพอในการเรียนปฏิบัติ และอยากได้เพ่ิมเติมคือ
ทักษะทางได้ภาษาและก็ไอที ปรับเนื้อหาการสอนให้ทันสมัย สามารถน าไปใช้ในการท างานได้จริง ซึ่งตรงนี้ทาง 
หลักสูตรก็จะท าการพัฒนาหลักสูตร มีการทบทวนในเนื้อหารายวิชาที่จะปรับต่อไป  

มติที่ประชุม  : รับทราบและมีข้อเสนอแนะ 
คุณชยานนท์  กฤตยาเชวง เสนอแนะว่า เริ่มจากปรับหลักสูตรให้ทันสมัยขึ้น สร้างวิชาพ้ืนฐานให้

แข็งแกร่ง เพราะทางด้านภาคเอกชนต้องการคนที่พ้ืนฐานใช้ได้คุยรู้เรื่อง เพราะต้องไปเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
จริง อย่าไปปรับตามภาคเอกชนมากนัก เพราะเราต้องเผื่อนักศึกษาท่ีจะไปเป็นข้าราชการ ท างานในภาคอ่ืนๆบ้าง 

คุณอนุสรณ์ ธาดากิตติสาร เสนอแนะว่า นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมักจะประสบความส าเร็จ ใน
ส่วนของการผลิตพืช ถ้าจะเพ่ิมของเคมีพ้ืนฐาน ท าให้สามารถจะเข้าใจในเรื่องของกายภาพของพืช สร้างน้ า สร้าง
อาหารยังไง ตรงนี้จะสามารถไปต่อยอดกับเกษตรได้จริง ส่วนด้านวิชาการจะเป็นส่วนน้อยของเอกชน แต่ก็มีการ
วิเคราะห์  แต่ถ้าเก่งๆต้องระดับปริญญาโท เพราะได้ทั้งภาษาและการคิดวิเคราะห์ สามารถเจรจากับผู้ค้า
ต่างประเทศได้ ก็ขอยืนยันว่าภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจ าเป็น และการกล้าแสดงออกก็ส าคัญ ถ้าสามารถจะส่งเสริมให้
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นักศึกษาท ากิจกรรม ได้ใช้การแสดงออก หรือมีกิจกรรมบ่อยๆเด็กก็จะชินไปเอง และจะเป็นโอกาสที่ดีของเด็กเรา 
โอกาสก็จะมีมากขึ้น และก็เรื่องดิจิตอลในยุค 4.0 ทางคณะควรจะมีวิชาที่จะให้ได้เรียนรู้ ไม่แน่ใจจะท ายังไงได้บ้าง 
แต่ถ้าท าได้ในส่วนนี้จะเป็นตัวเชื่อมโยงให้ผู้เรียนฝึกหาข้อมูล และเรียนรู้ด้วยตัวเองทางสื่อดิจิตอลได้มากที่สุด ถือ
ว่าเป็นสิ่งดีกับเด็กรุ่นใหม่ และอยากให้เสริมเรื่องการขับรถ ถ้าจะเสริมควรเสริมตั้งแต่ปี 1 เพ่ือจะได้จบแล้วก็
สามารถขับได้มีประสบการณ์ ถ้าท าได้ก็จะเป็นประโยชน์มากๆแก่นักศึกษาเอง และก าหนดทิศทางไหมที่จะเด่น
ทางด้านใดด้านหนึ่ง เช่น พืชไร่ พืชสวน พืชผัก ถ้าแนวคิดเป็นเกษตรในเมือง มองต่อไปว่าจะเป็นอะไร หรือจะเน้น
ที่ไม้ดอกหรือผักไฮโดรโปนิกส์หรือเทคโนโลยีของโรงเรือนสมัยใหม่ ซึ่งสิงค์โปก็เป็นต้นแบบในผักไฮโดรแนวตั้ง ขึ้น
ลงได้ เป็นระบบปิดที่สามารถคอนโทรลได้มากกว่าอาคารทั่วๆไป แล้วพอจะจับประเด็นไหนที่จะเป็นตัวชูโรงได้ มุ่ง
ทิศทางด้านไหนก็ควรท าให้ครบวงจร ถ้าท าเป็นโครงการจากต้นน้ าถึงปลายน้ า แล้วมอบหมายผู้รับผิดชอบทอนแต่
ละส่วนไปแต่ละส่วนก็ออกมาดีและสมบูรณ์  

คุณสมบัติ   วิจันทมุข เสนอแนะว่า ในส่วนของผู้ประกอบการ คือต้องเน้นวิชาการที่แน่น การปฏิบัติ
ก็ยอดเยี่ยมแต่ในความเป็นจริงไม่มี แต่ต้องมีเน้นทักษะที่ดีทางด้านใดด้านหนึ่ง เพ่ือจะได้น าไปประกอบอาชีพได้ 
และจ าเป็นต้องเสริมทักษะต่างๆให้แก่เด็ก  

คุณชยานนท์  กฤตยาเชวง เสนอแนะว่า แต่ละสาขาต้องสร้างบรรยากาศ เพ่ือให้นักศึกษาสนใจสิ่งที่
เรียนมากขึ้น อาจารย์ก็จะเหนื่อยน้อยลงด้วย   

4.2.7 การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจ าปีการศึกษา 2560 
ทั้ง 9 หลักสูตร ตามรายละเอียดเอกสารแนบ ด าเนินการแล้ว 2 หลักสูตร อยู่ระหว่างด าเนินการ7 

หลักสูตร ซึ่งในทุกปีจะมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา และมีบุคคลภายนอกมาตรวจ ตามหลักเกณฑ์ที่ 
สกอ.ก าหนดไว้ ซึ่งหลักเกณฑ์ที่ก าหนดจะมีหลายข้อมาก ไดส้รุปออกมาเป็นคะแนน 5 = คะแนนเต็ม  ในส่วนของ
คณะในแต่ละหลักสูตร จะได้ผลคะแนนตรวจประเมินประมาณ 3 กว่าๆ ซึ่งอยู่ในระดับที่ดี และไม่มีหลักสูตรใดอยู่
ในระดับพอใช้ และการตรวจประกันในปีการศึกษา 2560 ก็จะน ามาแจ้งในการประชุมครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม  : รับทราบ 
4.2.8 การเขียนแผนการวิจัย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 
ประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอแผนงานบูรณาการวิจัย เพ่ือเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจ า

งบประมาณ 2563 อาจจะสอดคล้องกับที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้กล่าวไว้แล้ว ว่าการสร้างผลงานเด็กให้กับคณะ หรือ
มหาวิทยาลัย งานวิจัยจะมีการเขียนของบประมาณ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็มีกรอบงานวิจัย เน้นในส่วนของการบูร
ณาการ จะมีเป้าหมาย 3 หลัก คือ 1.การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 2.การวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 3.การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ 

มติที่ประชุม  : รับทราบ 
4.2.9 ตัวบ่งชี้ความส าเร็จระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  
ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จระดับแผน  
แผนกลยุทธ์  ให้บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมเพ่ือตอบสนองคุณภาพชีวิตที่

ยั่งยืนของชุมชน และเศรษฐกิจเมืองใหม่  
เป้าประสงค ์ ชุมชนและสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จระดับแผน และเป้าหมายความส าเร็จระดับแผน 
1. ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 84 ของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม) 
2. มีการบูรณาการบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนและวิจัย  

(อย่างน้อย 3 โครงการ/กิจกรรม) 
3. มีการสร้างเครือข่ายบริการรวิชาการ (อย่างน้อย 1 แห่ง) 
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4. มีการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา/ชุมชน/สถานศึกษา
หรือสังคม (อย่างน้อยร้อยละ 80) 

5. มีโครงการ/กิจกรรมที่มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการตามโครงการสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัย (อย่างน้อย 1 โครงการ/กิจกรรม) 

6. ความส าเร็จของตัวชี้วัดระดับแผน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
มติที่ประชุม : ให้ความเห็นชอบและมีข้อเสนอแนะ คณะต้องสร้างความเข้มแข็งในการบริการ

วิชาการแก่สังคมเพ่ือจัดหารายได้รองรับการออกนอกระบบ และยังคงมีชุมชน/สังคม หลายแห่งที่ต้องการให้
หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการเสริมสร้างรายได้ในครัวเรือน 

4.2.10 แจ้งผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
การบริการวิชาการ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือมีรายได้ กับไม่มีรายได้ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะแบ่ง

งบประมาณมาให้คณะ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับชุมชนและสังคมเพ่ือจะได้ยกระดับคุณภาพชีวิต แต่หลักๆที่คณะ
ต้องท า จะต้องไม่มีรายได้ ซึ่งมีแผนกลยุทธ์หลักๆคือ ให้บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมเพ่ือ
ตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชนและเศรษฐกิจเมืองใหม่ เพ่ือให้ชุมชนและสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน  
เน้นจัดอบรมเกี่ยวกับพืช การเลี้ยงสัตว์ การประมง ให้กับชุมชนต่างๆในจังหวัดปทุมธานี เป็นโครงการระดับคณะ 
จ านวน 10 หลักสูตร โครงการระดับมหาวิทยาลัย จ านวน 6 หลักสูตร ทุกหลักสูตรที่ได้ท าแผนก็แล้วเสร็จครบถ้วน
ทุกหลักสูตร  

มติที่ประชุม : รับทราบ 
4.2.11 แจ้งผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการแบบจัดเก็บรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2561   
เพ่ือเตรียมความพร้อมเมื่อมหาวิทยาลัยจะออกนอกระบบ จึงให้แต่ละคณะ จัดตั้งศูนย์ COE เพ่ือ

จัดหารายได้ และสามารถจัดหลักสูตรการอบรมเพ่ือเก็บค่าลงทะเบียนแก่ผู้ที่สนใจได้ แหล่งรายได้เพ่ิมขึ้น โดย
ช่วงแรกได้ก าหนดจัดไว้จ านวน 2 โครงการ ของสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เพ่ือการน าเสนอผลงานออกแบบ 3 มิติ  และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติเทคนิคการจัดสวนน้ าสไตล์สวนป่า 

มติที่ประชุม  : ทราบ 
    4.2.12 ขอเปลี่ยนแปลงคณาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์  

เนื่องจากผศ.น.สพ.ชนินทร์ รัตนสิน เกษียณอายุการเดือนกันยายน 2561 และสพ.ญ.พชรธร สิ่มกิ่ง 
โยกไปเป็นกรรมการประจ าหลักสูตรใหม่สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2561) จึงขอเปลี่ยนเป็น สพ.ญ.
ดร.ปภาภัสสร์ ศรีมหาคุณวงศ์ และน.สพ.สินสมุทร แซ่โง้ว แทน  

มติที่ประชุม  : เห็นชอบ 
 

วาระท่ี 4.3 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
4.3.1 แผนการด าเนินกิจกรรม ปีการศึกษา 2561  
แผนด าเนินกิจกรรม รวมทั้งแผนของคณะและมหาวิทยาลัย ในส่วนของแผนกิจกรรมได้แจ้งให้กับ

คณาจารย์และกรรมการบริหาร ได้ทราบว่าในปี พ.ศ.2561 คณะจะมีกิจกรรมอะไรบ้างในแต่ละเดือน เพ่ือให้
อาจารย์ในแต่ละท่านได้วางแผนจัดการสอน ซึ่งจะสอดคล้องกับในส่วนของ มคอ.3 และมคอ.7 ที่ทางรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการฯ แจ้งไว้แล้วเบื้องต้น เมื่อมีแผนในส่วนของกิจกรรมตรงนี้แล้วก็จะสามารถวางแผนได้ว่าในอนาคตจะ
มีการสอนชดเชยในส่วนไหน  

มติที่ประชุม  : ทราบ 
4.3.2 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2560  
บัณฑิตของคณะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 มีบัณฑิตที่เข้ารับ

ปริญญาในปีนี้ จ านน 321 คน ทางคณะมกี าหนดการซ้อมย่อยในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ฝึกซ้อมย่อยรวม ในวันที่ 
20 สิงหาคม 2561 และซ้อมใหญ่ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561  

มติที่ประชุม  : ทราบ 
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4.3.3 ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2559  
จากสรุปของกองพัฒนา รุ่นปีการศึกษา  2559 บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นผู้ตอบ

แบบสอบถาม ซึ่ งผลโดยรวมที่ ได้ จากการตอบแบบสอบภามภาวการณ์มี งานท าของบัณฑิตคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร รุ่นปี 2559 มีจ านวนบัณฑิตของคณะ จ านวน 350 คน กรอกแบบสอบถามทางเว็บไซต์ 
จ านวน 347 คน คิดเป็นร้อยละ 99.14 มีงานท า 245 คน คิดเป็นร้อยละ 70.61 ศึกษาต่อ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.19 ท างานและศึกษาต่อ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.44 ยังไม่ท างาน จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 21.90  
และอยู่ระหว่างอุปสมบท จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.86  (ข้อมูลเมษายน 2561) แต่ในปัจจุบันนี้นักศึกษากลุ่ม
นี้อาจจะมีงานท าหมดแล้ว  

มติที่ประชุม  : ทราบ 
 

วาระท่ี 5  เรื่องการน าเสนอแนวคิดของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.1 แนวทางในการจัดหารายได้เพ่ือจะเลี้ยงตัวเองให้ได้ เมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ 
คุณชยานนท์  กฤตยาเชวง กล่าวว่า ต้องสรุปเป็นข้อมูลเบื้องต้นว่าจะต้องใช้งบประมาณต่อปีเป็น

จ านวนเท่าไร รัฐบาลสนับสนุนเท่าไร และต้องจัดหาเพิ่มอีกเท่าไร่ แล้วค านวณว่าในแต่ละสาขา จะหาช่องทางที่จะ
หารายได้อย่างไร รายได้นี้ต้องเป็นรายได้ประจ า ไม่ใช่รายได้บางครั้งชั่วคราว โดยก าหนดว่าแต่ละสาขารายได้หลัก
คืออะไร อย่างเช่น สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ รายได้หลักคือการจัดสวน หารายไดใ้นหรือนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ ต้อง
ประเมินออกมาให้ได้ก่อนว่ามีรายได้แค่ไหน หรือสาขาไหนจะเป็นพ่ีเลี้ยงให้ก่อน ต้องก าหนดออกมาให้ชัดเจนก่อน 
หรืออาศัยนักแผนการตลาดมาช่วยคิด หรือศึกษาแนวทางของมหาวิทยาลัยเกษตร ว่ามีแนวทางอย่างไร หรือเอา
โมเดลเขามาปรับใช้เป็นแนวทาง   

คุณอนุสรณ์ ธาดากิตติสาร กล่าวว่า อย่างเช่นทางสายแพทย์แผนไทย ตอนนี้จะเน้นเรื่องการนวด
รักษา และมีเรื่องของสมุนไพรเข้ามาเสริม ซึ่งต้องสร้างให้ต่างจากตลาดทั่วๆไป เน้นการน าเสนอให้ติดตลาดว่านี้สิ่ง
นี้ต้องมาท่ีนี่ และจะเกี่ยวเนื่องสอดรับไปกับทางสาขาพืชที่จะต้องปลูกพืชสมุนไพร สนับสนุนไดเ้พียงพอขนาดไหน 
หรืออาจไม่ต้องปลูกเอง แค่ไปติดต่อกับเกษตรกรและควบคุมคุณภาพ ติดตราของคณะก็ได้ หรืออาจท าลักษณะ
งานเกษตรแฟร์ มผีลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่จะน าเสนอ อย่างเช่นปลากัดสามารน าชมรมปลากัดประเทศไทยมาร่วมโชว์
ด้วยได้ หรือร่วมกับแพทย์แผนไทย ซ่ึงแต่ละส่วนงานของแต่ละสาขาจะสามารถมาท าให้มีรายได้เข้ามาได ้

คุณสมบัติ   วิจันทมุข กล่าวว่า ท าห้องปฏิบัติการให้ได้รับ ISO และเร่งท าผลิตภัณฑ์ไส้กรอก ให้ได้
มาตรฐาน จะเป็นรายได้อย่างหนึ่งให้แก่คณะอย่างยั่งยืน เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วมี อีกทั้งได้ผลิตเพ่ือ
จ าหน่ายอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว เพียงแค่เสริมมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค  

มติที่ประชุม  : ทราบ 
 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
            ไม่มี 
 

เลิกประชุม เวลา 17.06  น.  
 
 
         นางสาวเนตรชนก คงเพ็ชร์ 
                                                                                   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 

 นางสาวพรรณปพร โภคัง 
                                                                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


