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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ครั้งที่  2/2561 
วันพุธที ่ 5  กันยายน  2561 
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นายสมิง  จ าปาศรี  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
ดร.ลลิตา                     ศิริวัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
นายวีระยุทธ  นาคทิพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
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ผศ.สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ             คณาจารย์ประจ า 
ผศ.อรัญญา                  ภู่รอด  คณาจารย์ประจ า 
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ผู้ไม่มาประชุม   

ไม่มี  
 

เริ่มประชุมเวลา  13.00  น.   
ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 

วาระท่ี  1   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 ประธานแจ้งให้ทราบ  

1.1.1 คณบดีแจ้งให้ทราบเรื่องการบริหารงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะมี 2 ส่วน คือที่ธัญบุรี และศูนย์รังสิต ซึ่งในศูนย์รังสิต มี 2 ส่วน คือ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ซึ่งในการบริหารงานพ้ืนทีใ่นส่วนกลางก็จะเป็นงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยจัดสรรเข้ามา และมีพ้ืนที่ในปราจีนบุรี 400 กว่าไร่ ที่มหาวิทยาลัยรับมอบมา ซึ่งคณะก็มีส่วนร่วม
ในการวางแผนว่าจะท าอะไรในพ้ืนที่ ไม่เน้นว่าต้องไปจัดการเรียนการสอนที่นั้น แต่จะเน้นเป็นการอบรม หรือท า
พ้ืนที่ให้มีคุ้มค่า  
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1.1.2 การจัดหารายได้ สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์รับงานภายนอก ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ
ในครั้งท่ีแล้ว ซึ่งเป็นโครงการนวัตวิถีของจังหวัดสกลนคร ท าร่วมกับคณะสถาปัตยกรรม ให้ออกแบบลักษณะพิเศษ 
และจุดเด่นของหมู่บ้าน ท าเสร็จไปแล้ว 18 หมู่บ้าน ได้รับความพึงพอใจและจะให้ต่ออีก 18 หมู่บ้าน งบประมาณ
เป็นของจังหวัดสกลนคร  

1.1.3 เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะมีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งในคณะจะต้องด าเนินการ รวบรวมรายชื่อจากบุคลากรในหน่วยงาน  
น าเสนอชื่อผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ภายในวันที่ 20 สิงหาคม – 21 กันยายน 2561 จากนั้นน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ และต้องผ่านความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะ ในการเสนอชื่อโดยไม่จ ากัด
จ านวน เสนอให้มหาวิทยาลัยได้พิจารณาต่อไป ทั้งนี้จะขอนัดหมายประชุมเป็นวาระเร่งด่วนช่วงปลายเดือน
กันยายนหรือไม่เกินวันที่ 5 ตุลาคม 2561  

1.1.4 จากการที่คณะได้รับอนุมัติหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่มา เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจึงได้รับจัดสรร
งบค่าวัสดุเพ่ิมมา หัวละ 6,000 บาท จ านวน 60 คน เป็นเงิน 360,000 บาท ซึ่งคณะได้จัดซื้อวัสดุฝึกเพ่ือใช้ฝึก
ให้กับนักศึกษาทั้งหมดไม่ใช่แค่บัณฑิตพันธุ์ใหม่ 120 คน และได้รับอนุมัติโครงการนวัตกรรมการผลิตโคเนื้อ
คุณภาพพรีเมียมเพ่ือรองรับตลาดระดับบน เพ่ือสร้างก าลังคนที่มีสมรรถนะตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบาย
การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย (พ.ศ.2561-2565) Non degree ได้รับงบประมาณจาก สกอ. ซึ่งเริ่มต้นให้คณะซื้อวัสดุ
ประมาณ 300,000 บาท  

1.1.5 คณะได้รับงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือพัฒนาร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของคณะ (เดิมเป็น
ร้านเซเว่นตรงหัวมุม) จัดให้เป็น Rmutt outlet เป็นการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของคณะและของมหาวิทยาลัย คาดว่า
น่าจะเสร็จประมาณ เดือนตุลาคม – พฤศจิกายนนี้ เป็นโอกาสช่องทางในการประชาสัมพันธ์คณะ ซึ่งจะเน้น
ผลิตภัณฑ์ปลอดภัย ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 

 

1.2 เรื่องเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.2.1 อ านาจหน้าที่ ของคณะกรรมการประจ าคณะ ตามข้อบังคับฯ 
1. จัดท าแผนพัฒนาของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. พิจารณาวางระเบียบและออกข้อบังคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
3. พิจารณาก าหนดหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรส าหรับคณะเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
4. จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 
5. ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม งานทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
    และงานรักษาสิ่งแวดล้อม 
6. ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมต่างๆของคณะ 
7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินการอย่างต่อเนื่องอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ 

              ของคณะกรรมการประจ าคณะ 
8. ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ/หรืออธิการบดีมอบหมาย 
 

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2561 
 รับรอง 
 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง – เรื่องค้างเพื่อพิจารณา  

ไม่มี 



3 
 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ /พิจารณา 
4.1 ฝ่ายบริหารและวางแผน 

4.1.1 พิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561- 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย พ.ศ.2561 – 2564 ประจ าปี 2562 แบบสรุปตัวชี้วัด 

ประจ าปี 2562 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ออกแบบสอบถามมาเพ่ือให้คณะเสนอเพ่ือปรับปรุง ทางคณะผู้บริหารได้
ร่วมกันพิจารณาตัวชี้วัด โดยเกณฑ์คือ จากการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดมา 3 ไตรมาส และความเป็นไปได้ในการ
ที่จะด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายมาจากมหาวิทยาลัย รวมทั้งมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้คณะประเมิน
ตนเอง ประเมินจุดเด่นของคณะ เพ่ือสร้างตัวชี้วัดของตัวคณะเองที่มีศักยภาพ อีกประเด็นหนึ่งคือตัวชี้วัดอ่ืนๆที่
มุ่งเน้นคุณภาพของตัวชี้วัดที่มี Impact ต่อยุทธศาสตร์ชาติ อันนี้คณะก็ได้ร่วมกันพิจารณาตัวชี้วัดจะมี 2 ระดับ คือ
ระดับเป้าประสงค์ กับระดับกลยุทธ์ ส่วนแรกจัดท าค่าเป้าหมายคงเดิมไม่มีการปรับเปลี่ยน ส่วนที่ 2 ค่าเป้าหมายที่
ปรับแก้หรือเพ่ิมเติม และในช่องสุดท้าย ซ่ึงบางตัวชี้วัดคณะไม่ต้องรับ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ คณะคงเดิมไว้ 2 และก็มีการปรับแก้ไข 2 ซึ่งถ้าดูตาม
เอกสารหน้าที่ 1/18 มองเห็นได้ว่าตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ จะให้สัญลักษณ์เป็น G ช่องที่ 2 ด้านหน้าของตัวชี้วัด 
ส่วนตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ใช้ตัวย่อเป็น S โดยส่วนใหญ่แล้วมหาวิทยาลัยเป็นคนก าหนดไว้ให้คงตามเล่มยุทธศาสตร์ 
20 ปี ซึ่งจะดูว่าคณะมีศักยภาพท าได้แค่ไหน แล้วจะมาปรับกัน   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มีตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 5 ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 8 ตัว ด าเนินการคงเดิมใน
ระดับเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดกลยุทธ์ จะแก้ไข ค่าเป้าหมายคงเดิม 1 ค่าเป้าหมายที่คณะปรับแก้ 6 ตัวชี้วัด                       
ไม่ต้องรับ 1 ตัว ส่วนในประเด็นนี้ความเชี่ยวชาญของคณะ มีอยู่แล้ว 2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายคงเดิม 1 และปรับแก้                  
ค่าเป้าหมาย 1  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 3 คงเดิม 1 แก้ไข  1 และไม่ต้องรับ 1 ตัวชี้วัด           
ระดับกลยุทธ์ 9 ค่าเป้าหมายคงเดิม 3 ค่าเป้าหมายปรับแก้ไข 4 และไม่ต้องรับ 2   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 4  คงเดิม 4 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 7 คงเดิม 4 แก้ไข 2 ไม่ต้องรับ 1 
ความเชี่ยวชาญคณะ 1  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 3 คงเดิม 3 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 4 คงเดิม 2 แก้ไข 1 ไม่ต้องรับ 1   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1 คงเดิม 3 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 11 คงเดิม 2 แก้ไข 3 ไม่ต้องรับ 

6 ความเชี่ยวชาญคณะ 1  
ในส่วนของความเชี่ยวชาญของคณะปีนี้  มหาวิทยาลัยใส่หัวข้อมาให้คณะตามความเชี่ยวชาญของ

หน่วยงาน ซึ่งแตกต่างกับตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะได้ก าหนดไว้ 2 ได้มีการปรับปรุงค่าเป้าหมาย และตัวที่ใหม่
สุดล่าสุด คือตัวชี้วัดที่มุ่งเน้นนวัตกรรม(Innovation) เป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ และมี Impact ต่อยุทธศาสตร์ชาติ 
ซึ่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร มุ่งเน้นเรื่อง Smart Farm ท าเป็น Megaproject เพ่ือไปตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
ชาติ ซึ่งจะทบทวนแผนคณะและทบทวนจุดแข็งจุดอ่อน และน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ 

ดร.ลลิตา   ศิริวัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้ข้อมูลตัวชี้วัดเพ่ิมเติม จะมีตัวชี้วัดที่ไม่
สามารถด าเนินการให้บรรลุได้ในยุทธศาสตร์ความเป็นนานาชาติ จัดส่งนักศึกษาไปต่างประเทศ เพราะขึ้นอยู่กับ
งบประมาณทีท่างมหาวิทยาลัยสนับสนุนกองทุนให้นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ต่างประเทศ แต่ที่นักศึกษาคณะไป
เป็นจ านวนน้อยเนื่องจากสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ ซ่ึงคณะอาจจะต้องมีกลยุทธ์หรือกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม
ภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้น และอีกตัวชี้วัดในการไปน าผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมออกไปสู่เชิงพาณิชย์ อาจารย์ของ
คณะท าวิจัยอยู่บางส่วนแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่ออกไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ เพราะที่ผ่านมางานวิจัย จะเป็นใน
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ลักษณะการสร้างองค์ความรู้ แต่ปีนี้ทางมหาวิทยาลัยให้นโยบายว่าควรจะปรับสัดส่วนให้มีการถ่ายทอดการไปใช้
ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น  

คณบดีให้ข้อมูลเบื้องต้นที่ทางคณะได้วางแผนในปีที่แล้วคือ น าผลงานวิจัยของอาจารย์ มาผลิตทดลอง
จ าหน่ายดูการตอบรับของตลาด ถ้าดีคณะท าต่อไป ถ้าจะเชิงพาณิชย์ได้ไม่ใช่แค่ล าพังอาจจะต้องมีสถาน
ประกอบการที่น าไปปรับปรุง ซึ่งในตอนนี้ประเด็นปัญหาของคณะคือการเชื่อมโยงกับสถานประกอบการจาก
ภายนอก การที่จะได้รับโจทย์จากภายนอกที่จะเข้ามาในส่วนของตรงนี้ คณะมีน้อยก็จะท าให้คณะท างานได้ยาก 
สิ่งที่คณะอยากได้คือได้รับความอนุเคราะห์ท างานวิจัยร่วมกับสถานประกอบการ ท าให้อาจารย์ใหม่ๆได้เห็น              
โลกทัศน์ที่กว้างขึ้น เห็นภาพของจริงมากขึ้น                                                                                                              

ดร.ลลิตา  ศิริวัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งว่าถ้าในส่วนที่คณะผลิตเพ่ือจ าหน่ายเองมี
ตัวชี้วัดหนึ่ง คือคณะตั้งเป็นศูนย์ COE ซึ่งถ้าคณะน าเทคโนโลยีหรืองานวิจัยไปขาย ก็จะนับในตัว kpi ตัวนั้น คือจะ
มีรายได้เพ่ิมขึ้นและมีนวัตกรรมก่อให้เกิดรายได้ ก่อให้เกิดประโยชน์  แต่ในส่วนที่ท างานวิจัยหรือนวัตกรรมกับ
สถานประกอบการ kpi จะมี 2 ตัว ตัวที่หนึ่งคือไปสร้างรายได้สู่เชิงพาณิชย์ กับอีกตัวหนึ่งคือมีความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ จะมีตัว kpi ที่แยกกัน ซึ่งความร่วมมือกับสถานประกอบการจะเป็นไปในลักษณะที่เป็นการ
ท างานวิจัยที่เป็นการร่วมมือกัน จากสถานประกอบการมาส่วนหนึ่งและทางมหาวิทยาลัยอีกส่วนหนึ่ง ในส่วนนี้จะ
นับไปในส่วนของสถานประกอบการแต่งานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้จะเป็นสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ของสถาน
ประกอบการขึ้นยู่กับนักวิจัยหรือสถานประกอบการตกลงกัน ส่วนที่เป็นลักษณะของการวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ อาจจะ
เป็นในรูปแบบวิสาหกิจชุมชม หรือบริษัท ซื้อไปและก่อให้เกิดรายได้ ในส่วนนี้จะเป็น kpi ในตัวนั้น 

อาจารย์วีระยุทธ  นาคทิพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งเรื่องความเป็นนานาชาติ จากที่ประชุม
ของคณะกรรมการสภาด้านพัฒนานักศึกษา ท่านอธิการบดีได้ด าริขึ้นมาว่า จะให้มีการจัดตั้งกองทุน ที่เก่ียวข้องกับ
การน านักศึกษาไปสหกิจหรือฝึกงานในต่างประเทศ คือจะให้นักศึกษายืมเงินกองทุน โดยจะมีการจัดตั้งกองทุน
รอบแรกจากใช้งบของมหาวิทยาลัย จ านวน 1 ,000,000 บาท เพ่ือให้นักศึกษายืมเงินไป เพราะมีกรณีของคณะ 
คหกรรมศาสตร์ ส่งนักศึกษาไปสหกิจที่อเมริกา ได้ทุนในส่วนของพัฒนานักศึกษารายละ 20 ,000 บาท ซึ่งไม่
เพียงพอ และมีกรณีของผู้ปกครองของนักศึกษากลุ่มนี้  ไปกู้เงินนอกระบบมาเพ่ือส่งลูกไปอเมริกาต้องการให้ได้ไป
เปิดโลกทัศน์ ในส่วนนี้ทางคณะกรรมการมองว่าผู้ปกครองมีวิสัยทัศน์ที่ดีมาก ยอมที่จะลงทุนตรงส่วนนั้น เพราะ
เมื่อวานนักศึกษากลุ่มที่ได้มาน าเสนอว่าเขาไปท าอะไรบ้างแล้วได้อะไรบ้าง แล้วสิ่งที่ได้มาก็คือว่า นักศึกษาคนที่
ทางบ้านไปกู้เงินนอกระบบ เขาส่งเงินมาให้แม่ใช้หนี้เดือนละ 25,000 บาท เขาไปเป็นระยะเวลา 1 ปี จึงเกิดเป็น
ประเด็นขึ้นมาว่าถ้าเป็นไปได้มหาวิทยาลัยควรจะมีกองทุนอีกกองทุนหนึ่งเพ่ือให้นักศึกษาได้ยืมเพ่ือไปสหกิจหรือ
ฝึกงานในต่างประเทศ อธิการบดีจะเอาเข้าทีป่ระชุมสภาในเร็วๆนี้ นับเป็นประโยชน์กับนักศึกษา แต่เงื่อนไขในส่วน
ของภาษาอังกฤษ ผ่านหรือไม่ผ่านอันนี้น่าจะเป็นเงื่อนไขน้อยกว่าเดิมกว่าได้ทุนฟรีไป ซึ่งอันนี้เป็นหลักการเบื้องต้น 
ในรูปแบบของสหกิจศึกษาไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ มีสวัสดิการให้กับนักศึกษาถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของสหกิจศึกษา ส่วนนักศึกษาที่ไปฝึกงานต่างประเทศ ก็จะมีรายได้จากสถานประกอบการที่จะจัดสรรให้วันละ 
200 หรือ 300 บาท ตามแรงงานขั้นต่ าหรือน้อยกว่าก็แล้วแต่ หรืออาจจะมีในส่วนสวัสดิการอ่ืนๆเช่น ที่พัก อาหาร
กลางวัน หรือรถรับส่ง อันนี้ก็แล้วแต่เงื่อนไขของบริษัท ส่วนกรณีในประเทศจะไม่มีเงินสนับสนุน ซึ่งการออกสหกิจ
ต่างประเทศคณะขอใช้เงินกองทุนพัฒนานักศึกษา หัวละ 20,000 บาท โดยที่นักศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์
ภาษาอังกฤษ จะมี 2 ก้อน ก้อนหนึ่งเป็นเงิน 20,000 บาท จากกองพัฒนานักศึกษา อีกก้อนหนึ่งจะเป็นกองทุนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ จะให้ตามจริง สูงสุด 50,000 บาท อย่างน้อยต้องไปอยู่ต่างประเทศ 2 เดือน จากที่ของ 
คณะคหกรรมศาสตร์ ส่งไปทั้งหมด 35 คน และมีนักศึกษาที่สอบผ่านภาษาอังกฤษและได้ทุนไป 13 คน อีกท่ีเหลือ
ใช้เงินตัวเอง ซึ่งของคณะตั้งเป้าไว้ 15 คน สหกิจของคณะยังมีจ านวนที่น้อยอยู่ เนื่องจากติดที่ภาษาอังกฤษและ



5 
 

เงินทุน เพราะต้องส ารองจ่ายออกไปก่อน คณะไม่สามารถยืมเงินออกมาให้นักศึกษาได้ อันนี้ก็เป็นปัญหาของ
นักศึกษาหลายๆคนที่อยากจะไปแต่ผู้ปกครองไม่สามารถจะส ารองจ่ายตรงนี้ได้ ซ่ึงปีที่แล้วไมไ่ด้จ านวนตามเป้า ปีนี้
คณะจึงปรับตัวชี้วัดลดลงเท่าท่ีคิดว่าจะท าได้ 

คุณชยานนท์  กฤตยาแชวง สอบถามข้อมูลว่าเป็นไปได้ไหมถ้านักศึกษาไปต่างประเทศ มีอาจารย์พ่ีเลี้ยง
ไปอีกคน เพ่ือจะช่วยเรื่องภาษา 

ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งนโยบายของท่านอธิการบดี ให้คณาจารย์ไป
กับนักศึกษาด้วย แต่จะมีสองกรณีคือ หากนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ที่ใช้งบประมาณจากมหาวิทยาลัย อาจารย์
จะต้องไปด้วย ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้แยกกันฝึกประการณ์ไปกันเป็นกลุ่ม ไม่ว่าจะไปดูงานหรือไปท ากิจกรรม
แล้วแต่สถานประกอบการจะจัดให้ อาจารย์ก็สามารถไปด้วยได้ แต่หากเป็นกรณีที่นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์  
สหกิจ 4 เดือน เช่น นักศึกษาไป 6 คน ทางสถานประกอบการจัดให้นักศึกษาแยกกันไปฝึกท างานคนละส่วน ซึ่ง
อาจารย์ที่ไปด้วยก็ไม่สามารถจะไปสนับสนุนหรือช่วยเหลือไม่ทั่วถึง หรือาจารย์ไม่สามารถจะอยู่ยาวได้ถึง 4 เดือน   

มติที่ประชุม  : รับทราบและมีข้อเสนอแนะ ให้คณะพิจารณาด าเนินการตามที่เสนอ 
4.1.2 รายงานการเบิกจ่ายเงินประปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 
รายงานข้อมูลเบื้องต้นเนื่องจากยังไม่สิ้นสุดปีงบประมาณ ในวันที่ 30 กันยายนนี้ มหาวิทยาลัยมีแผนและ

เร่งรัดให้คณะใช้เงินและเบิกจ่ายเงินให้หมด ก าหนดให้ส่งหลักฐานให้เสร็จสิ้นภายใน 15 กันยายนนี้ เมื่อคณะได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ ทางมหาวิทยาลัยจะก าหนดเป้าหมายในการใช้จ่ายงบประมาณ 

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ไตรมาส

ที ่
รายจ่ายงบลงทุนสะสม 
ณ สิ้นไตรมาส (ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน
(ร้อยละ) 

รายจ่ายภาพรวมสะสม  
ณ สิ้นไตรมาส (ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

1 21.11 18.92 30.29 10.55 
2 43.11 47.69 52.29 30.63 
3 65.11 47.69 74.29 34.74 
4 88.00 60.75 96.00 75.27 

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 มียอดรวม
เบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 98.00 คงเหลือร้อยละ 2.00      

 

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ไตรมาส

ที ่
รายจ่ายงบลงทุนสะสม 
ณ สิ้นไตรมาส  (ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน
(ร้อยละ) 

รายจ่ายภาพรวมสะสม  
ณ สิ้นไตรมาส (ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

1 21.11 0 30.29 4.07 
2 43.11 53.37 52.29 16.55 
3 65.11 95.07 74.29 36.49 
4 88.00 95.07 96.00 85.94 

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ 2561 ทางมหาวิทยาลัยก าหนดระยะเวลาการเบิกจ่าย
ไว้ให้แล้วเสร็จภายใน 31 กรกฎาคม 2561 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 มียอดรวมเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ คิด
เป็นร้อยละ 86.00 คงเหลือร้อยละ 14 โดยได้ย้ายหมวดเงินไปเป็นครุภัณฑ์ และมีเหลือในงบด าเนินงานเล็กน้อย
คาดว่าจะเบิกได้เสร็จสิ้นภายในก าหนดเดือนกันยายน จากรายงานจะเห็นได้ว่ายังเบิกได้ไม่ตรงกับที่ตั้งเป้าไว้ 
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เนื่องมาจากคณะได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการระหว่างปี และมาจากที่ไม่ได้ก าหนดแผนไว้จึงท าให้เบิกล่าช้า 
เช่นสัญญาจ้างแม่บ้าน คนงานเกษตร ทางผู้รับจ้างไม่ท าตามในสัญญา ผ่านไป 5-6 เดือน ยังไม่ได้ส่งเบิก 

มติที่ประชุม  : รับทราบและมีข้อเสนอแนะ มอบให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
ประเด็นปัญหาจากโครงการที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปี 

4.1.3 พิจารณาการจัดผังองค์กร 
คณะได้ท าวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของตัวเอง ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนของคณะคือ อาจารย์มีภาระงานมาก 

โดยเฉพาะงานทางด้านบริหาร จึงน ามาวิเคราะห์ประกอบกับว่าทางผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในให้ข้อเสนอแนะ
ว่า ควรจะมีการจัดองค์กรเพ่ือให้ปฏิบัติงานให้อย่างลื่นไหล ลดภาระงานของอาจารย์ ซึ่งทางผู้บริหารคณะได้
พิจารณาจัดท าโครงสร้างขึ้นมาใหม่ สองแบบ แบบที่ 1 โครงสร้างองค์กร แบบที่ 2 คือโครงสร้างการบริหารงาน 
คือการกระจายงานสู่ตัวคน เพ่ือให้การท างานสะดวกและรวดเร็วลื่นไหล โครงสร้างองค์กรคณะแบ่งส่วนงานใน
ส านักงานคณบดี ซึ่งส านักงานคณบดีจะรับผิดชอบงานทางด้านสายสนับสนุนทั้งหมด ภายใต้จะเป็นกลุ่มงาน ทาง
สายวิชาการจะประกอบไปด้วย 3 สาขาวิชา เนื่องจากมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้คณะสามารถที่จะหารายได้ 
บริหารงานแบบกึ่งเอกชน เพ่ือความสะดวกออกระเบียบมาเพ่ือรองรับการจัดหารายได้ จึงแยกออกไปเป็นอีก
หน่วยงานหนึ่งของศูนย์ปฏิบัติการทางการเกษตรเพ่ือสุขภาพ (COE) ทั้งมหาวิทยาลัยจะมีอยู่ 14 ศูนย์ ภายใต้
ด าเนินงานของคณะ จะมีคณะละ1 ศูนย ์หากคณะที่มีขนาดองค์กรใหญ่มีศักยภาพในการจัดหารายได้จะมี 2 ศูนย์  

ผศ.อรัญญา ภู่รอด แจ้งข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการทางการเกษตรเพ่ือสุขภาพ (COE) ภารกิจหลักคือการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นงานหลัก รับงานภายนอก บริการวิชาการ เช่นจัดฝึกอบรมและรับตรวจวิเคราะห์ โครงสร้าง
การบริหารจะประกอบด้วยประธานศูนย์ หัวหน้าศูนย์ และมีเจ้าหน้าที่ 2 คน งานจะเกี่ยวข้องกับการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์โดยตรง ซึ่งรับผลิตภัณฑ์มาจากงานฟาร์มแผนกต่างๆ มาจ าหน่าย ในส่วนของการด าเนินงานของศูนย์จะ
คาบเก่ียวกับงานฟาร์มสาขาวิชา  

โครงสร้างการบริหารงานของคณะ ส่วนของคนกับงาน ประกอบด้วยกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการ
บริหาร คณบดี ผู้ช่วยคณบดี แต่งตั้งตามความรับผิดชอบเฉพาะงานตามที่คณบดีเห็นชอบมอบหมายงาน ในการ
แบ่งกลุ่มงานต่างๆ เพ่ือกระจายงาน 7 กลุ่ม รวมทั้งสาขาวิชาจะเป็น 8 กลุ่มงาน ซึ่งหลังจากนี้คณะจะไปวิเคราะห์
เรื่องปริมาณงาน ใส่จ านวนบุคลากรเพ่ือให้คนสอดคล้องกับปริมาณงาน  คณะมีจ านวนบุคลากรสายสนับสนุน
ทั้งหมด 62 คน แบ่งเป็น 27 แผนกงาน รวมทั้งงานฟาร์มและห้องปฏิบัติการ ศูนย์ COE มีเจ้าหน้าที่จ านวน 2 คน 
จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 63 คน 

มติที่ประชุม  : รับทราบและมีข้อเสนอแนะ จากคุณชยานนท์ กฤตยาแชวง ให้ข้อเสนอแนะว่าควร
กลับมาคิดว่าจะท ายังไง ที่จะใช้คนให้น้อยลง ใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้น เพราะการแข่งขันสูงขึ้น เรื่องคนใช้ค่าใช้จ่าย
ที่สูงมาก ควรจัดโครงสร้าง ต้องขายไอเดีย อาจารย์ทุกคนต้องท างาน เพราะการท างานท าให้คนรู้มากขึ้น ได้งานที่
มากขึ้นแต่ใช้คนเท่าเดิม อย่างเช่นที่บริษัทซึ่งต้องมาคุยกันตลอดว่าแม้ปีนี้ยอดขายจะเพ่ิมมากขึ้นแต่จะท าไงให้คน
เท่าเดิม ต้องมาคิดกลยุทธ์ ท าอย่างไรให้ขายสินค้าให้มีมูลค่าเพ่ิมมากข้ึน  
 

วาระท่ี 4.2 ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
4.2.1 การับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2562  
มหาวิทยาลัยได้ท าปฏิทินก าหนดการ ในส่วนของคณะต้องส่งแผนการรับให้มหาวิทยาลัยเพ่ือจะได้ท าการ

ประกาศรับวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. เข้ามาสมัครตามปฏิทิน ซึ่งปฏิทินรับสมัครหลักๆ ในระบบ TCAS เริ่ม
จากปีการศึกษา 2561 ที่นักศึกษาปีที่ 1 เข้ามาตอนนี้ TCAS (Thai University Central Admission System) 
เป็นระบบใหม่ แทนระบบ Entrance และ Admission เดิม เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าสมัครตรงตามสาขาที่
ตัวเองอยากจะเรียน และไม่ไปกันสิทธิของคนอ่ืน เมื่อนักเรียนได้ยืนยันสิทธิเข้ารับการศึกษาในสาขาวิชาในคณะ
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นั้นๆแล้ว จะต้องยืนยันสิทธิ เมื่อยืนยันสิทธิแล้วจะโดนตัดชื่อออกจากระบบ โดยไม่สามารถสมัครได้อีกแล้ว 
มหาวิทยาลัยมีระบบ TCAS 5 รอบ คือ TCAS 1-5 ซึ่ง TCAS จะเป็นนักศึกษาวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า แต่ระบบ
โควตากับสอบตรง คณะจะเปิดโอกาสให้นักเรียนสาย ปวช. และ ปวส. เข้ามาสมัคร ซึ่งระบบโควตาตอนนี้ยังรับ
สมัครอยู่เป็น ปวช. และ ปวส. โดยการยื่นเกรด ยื่นคะแนนและก็มาสอบสัมภาษณ์ แต่สอบตรงก็เป็นรอบ ปวช. 
ปวส. เหมือนกัน เป็นรอบที่มีการสอบข้อเขียนเพ่ิมขึ้นมา โดยอาจารย์ในคณะจะออกข้อสอบ แต่ถ้าเขา้สอบในรอบ
โควตาก็จะมีสิทธิมากกว่าเพราะไม่ต้องสอบข้อเขียน โดยนักเรียนคนไหนที่ยังไม่จบ หรือพลาดโอกาส มีรอบสอบ
ตรงที่เปิดโอกาส ให้นักเรียน ปวช. ปวส. เข้ามา  

TCAS 1 ของนักเรียน ม.6 ที่ยื่นเกรด GPA  Portfolio และมาสอบสัมภาษณ์ ไม่มีการสอบข้อเขียน  
TCAS 2 ยื่นเกรดเหมือนกัน แต่เป็นโรงเรียน สถานศึกษาในเขตภาคกลาง ยกเว้นกรุงเทพมหานครที่ทาง

มหาวิทยาลัยมี Contact หรือ MOU เปิดโอกาสให้นักศึกษาในพ้ืนที่ได้มีโอกาสเข้ามามากข้ึน    
TCAS 3 คณะจะรับนักเรียน ม.6 ใช้คะแนน GPA ใช้คะแนน o-net GAT/PAT ยื่นเข้ามา และก็สอบ

สัมภาษณ์  
TCAS 4 คณะไม่มีเพราะว่าเป็นการAdmission รวมกันทั่วประเทศท่ีนักเรียนมีอยู่ 4 อันดับหรือ 6 อันดับ 

ตามคะแนน  
TCAS 5 รอบรับตรงอิสระ คือรอบเก็บตก นักเรียนที่ยังไม่มีสถานที่เรียน ก็สามารถมาสมัครตรงกับ

มหาวิทยาลัยได้เลย ซึ่งเปิดไว้ส าหรับรองรับนักเรียนที่ ไม่ผ่านAdmission  
แผนรับนักศึกษาปริญญาตรี ตามแผนรับ  มคอ. 2 ประจ าปีการศึกษา 2561 มี 2 หลักสูตรที่มีการพัฒนา

หลักสูตรและก็เปิดรับไปแล้ว ในปีการศึกษา 2561 คือสาขาการผลิตพืช และสาขาสัตวศาสตร์ ส่วนสาขาประมง 
เทคโนโลยีภูมิทัศน์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ถึงรอบปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้ทันรับนักศึกษา ใน
ปีการศึกษา 2562 นี้ ซึ่งการปรับหลักสูตรในส่วนของสาขาอ่ืน ยกเว้นสาขาประมง ยอดรับก็ตามแผนเดิม แต่ใน
ส่วนของสาขาประมงที่ผ่านมาคณะเปิดรับ 60 คน แต่เนื่องจากว่าเทรนนักศึกษาที่เข้ามาเรียนมีจ านวนลดน้อยลง 
คณะก็เลยปรับแผนรับให้ลดลงเหลือ 30 แต่ถ้ามันเกินจากนี้คณะก็รับ แต่เนื่องจากว่าคณะต้องปรับแผนรับให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยซึ่งจะปรับให้ทันรับนักศึกษามีอยู่ว่า ก่อนนั้นคณะเป็นวิทยาศาสตรบัณฑิต ซึ่ง
จะก าหนดรับนักศึกษา เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป และบางสาขารับนักเรียนที่จบเฉพาะแผน วิทย์-คณิต แต่ปัจจุบันนี้
แผนการเรียนของมัธยมศึกษามีการแยกออกไปอย่างเช่น วิทย์-คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมีมากกว่าเมื่อก่อนที่มีแค่ วิทย์-
คณิต ศิลป์-ค านวณ ศิลปะ-ภาษา จากที่ก าหนดหลักเกณฑ์ที่สูงเกินไปนักเรียนก็ไม่ผ่านเกณฑ์ตรงนั้น ก็ต้องมีบาง
สาขาปรับลดเกณฑ์ อย่างเช่นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจาก 2.75 ก็ลดเหลือ 2.50 และในบาง
สาขาก็เปิดรับทุกแผนการเรียนรู้  ไม่ได้ก าหนดเฉพาะวิทย์ -คณิตเท่านั้น อย่างแผนการเรียนรู้ที่ เป็นวิทย์ -
คอมพิวเตอร์ เขามีพ้ืนฐานวิทย์ ก็มีความสนใจที่สามารถมาเรียนเกษตรได้ นี้คือตัวหลักที่คณะจะปรับ ส่วนของ
รายละเอียด เนื้อหาที่คณะจะปรับหลักสูตรซึ่งต้องปรับอยู่แล้ว มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและองค์ความรู้ 
คือทุกหลักสูตรจะต้องพัฒนาเนื้อหาให้มีความทันสมัย มีความเป็นSmart Farm ตามContent มากขึ้น ให้สอดรับ
กับนโยบายของมหาวิทยาลัย  

มติที่ประชุม  : รับทราบและมีข้อเสนอแนะ ให้ทางสาขาวิเคราะห์หาสาเหตุที่จ านวนนักศึกษาลดน้อยลง 
เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยจากหลักสูตรเอง 

4.2.2 สรุปจ านวนนักศึกษาโครงการหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่  
หลักสูตรการผลิตพืชและสัตวศาสตร์ ซึ่งจ านวนนักศึกษาที่คณะเปิดรับสมัคร ในการคัดเลือกด้วยการสอบ

คะแนนภาษาอังกฤษ สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ มีนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ผ่านเข้าโครงการ 34 คน สาขาการ
ผลิตพืช 26 คน ที่ระบไุปคณะขอเปิดหลักสูตรละ 30 คน โดยรวมแล้ว 60 คน ที่ทาง สกอ.อนุมัติ แต่เนื่องจากทาง
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สาขาการผลิตพืช มีนักศึกษาที่ยังขาดคุณสมบัติบางส่วน ท าให้เหลือจ านวนแค่ 26 คน แต่ในสาขาสัตวศาสตร์  
นักศึกษามีศักยภาพที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้มาก จึงถัวเฉลี่ยแต่ว่ายอดรวมไม่เกินตามงบประมาณที่ได้มา ซึ่ง
หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่จริงจ านวนนักศึกษาของสาขาสัตวศาสตร์มีมากกว่านี้ เนื่องจากงบประมาณที่ คณะได้
รับมามีจ านวนจ ากัด ท าให้มีนักศึกษาบางส่วนไม่ได้เข้าบัณฑิตพันธุ์ใหม่ พยายามจัดการศึกษาให้นักศึกษา 2 กลุ่ม  
ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้ได้มากที่สุด หลักสูตรบัณฑิตพันธ์ใหม่ 2 หลักสูตรนี้จะต้องมีการฝึกประสบการณ์ใน
สถานประกอบการมากกว่านักศึกษาที่ไม่ได้เข้าโครงการ ซึ่งในหลักสูตรทั้งหมด อย่างน้อยร้อยละ 50 ของการ
จัดการเรียนการสอนทั้งหมด ซึ่งโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ได้รับการอนุมัติมาแล้ว อยู่ในส่วนขออนุมัติค่าวัสดุ
บางส่วนเพ่ือที่จะมาเป็นการเรียนการสอน เนื่องจากนักศึกษาเริ่มเรียนแล้ว คณะก็ต้องจัดการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามโครงร่างทีค่ณะจัดท าไว้แล้ว และจะน ามารายงานให้ทราบความก้าวหน้าในการประชุมในครั้งถัดไป  

มติที่ประชุม  :  รับทราบ  
4.2.3 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ และข้อเสนอแนะจาก

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2560  
คณะรับการตรวจประเมินไปในวันที่ 3 และ 6 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ในการตรวจประเมินจะมี

องค์ประกอบทั้งหมด 5 องค์ประกอบ คะแนนเต็มที่ 5 จะน าเอาคะแนนของแต่ละองค์ประกอบมาเฉลี่ย  
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ได้คะแนน 4.06 อยู่ในระดับดี ซึ่งในส่วนที่ต้องปรับปรุงคือ อาจารย์ใน

ส่วนของวุฒิปริญญาเอก กับอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งเป็นภาพรวมในการตรวจของคณะ คะแนนจะมา
จากแต่ละหลักสูตร ปีนี้คณะตรวจ 7 หลักสูตร ซึ่งหากหลักสูตรใดมีอาจารย์วุฒิปริญญาเอก และต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์เป็นไปตามเกณฑ์ก็จะได้คะแนนเต็ม แต่ในบางหลักสูตรมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรืออาจจะไม่
มีวุฒิปริญญาเอก ท าให้คะแนนในส่วนนี้ลดลง ซึ่งทางผู้ตรวจได้ให้ข้อเสนอแนะ ให้ท าการส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ที่ยังไม่มีวุฒิปริญญาเอก ให้ไปเรียนต่อแล้วให้ได้วุฒิขึ้นมา และอาจารย์ที่ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ
ผลักดันให้ขอต าแหน่งทางวิชาการมากขึ้น นอกเหนือจากคุณสมบัติของอาจารย์ ผู้ ตรวจได้เสนอแนะในการน า
ต้นทุนต่อหน่วยมิเคราะห์และพิจารณาเพ่ือหาจุดคุ้มทุนการบริหารหลักสูตร อย่างเช่นบางหลักสูตรมี สัดส่วน
อาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษามากเกินไป หรือน้อยเกินไป และบางสาขามีอาจารย์มากเกินไป บางสาขามีอาจารย์
น้อย ควรจะน าต้นทุนต่อหน่วยมาคิดด้วย ปรับแผนพัฒนาอาจารย์ และในการให้ค าปรึกษานักศึกษา เนื่องจากมี
อาจารย์อาวุโสจ านวนมาก และ Generation ของนักศึกษาเปลี่ยนไปและการที่จะให้อาจารย์ที่อาวุโสมาให้
ค าปรึกษาการใช้ชีวิต การเรียนกับนักศึกษารุ่นปัจจุบันบางทีอาจไม่สอดคล้องกับความต้องการ จึงให้ค าปรึกษาว่า 
ทางคณะควรมีการอบรมหรือมีการปรับทัศนคติของอาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นอาจารย์อาวุโสให้เข้าใจนักศึกษา
ปัจจุบันมากข้ึน  

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ได้ 5 คะแนนเต็ม อยู่ในระดับดีมาก จากปีที่แล้วคณะได้แค่ 4 เนื่องจากไม่มี
ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการงานวิจัย และได้รับข้อเสนอแนะมาจากปีที่แล้ว น ามาปรับแก้จึงได้ 5 คะแนน
เต็ม แต่มีข้อเสนอแนะเพ่ือเสริมจุดแข็งงานวิจัยของคณะ ทางผู้ตรวจได้เสนอแนะไว้ ให้น างานวิจัยหรือนวัตกรรม
ออกไปสู่เชิงพาณิชย์มากขึ้น คือตอนนี้ก็พยายามท าอยู่มี 2 ชิ้นงานที่ออกไป แต่ถ้าเทียบกับอาจารย์และงานวิจัยก็
ยังถือว่าน้อย ก็ควรกระตุ้นเพื่อเสริมจุดแข็งตรงนี้มากขึ้น   

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ได้ 3 คะแนน อยู่ในระดับพอใช้ เนื่องจากขาดการท าแผนทีเ่ชื่อมโยง
กับแผนกลยุทธ์ของคณะ ทางผู้ตรวจได้เสนอแนะไว้ว่าการที่จะท าแผนบริการวิชาการคณะจะต้องมองว่ามีกลยุทธ์ 
ในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง อย่างเช่นแผนที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการ เช่น 1 ส่งเสริมให้ชุมชนมีความ
แข็งแกร่งและยั่งยืน หรือให้เขามีอาชีพเพ่ิมมากขึ้น หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งของคณะยังไม่ชัดเจน จึงไม่ได้
คะแนนตรงส่วนนี้ไป และเพ่ิมเติมแผนในการจัดหารายได้ เนื่องจากงานบริการวิชาการมีทั้งท่ีหารายได้และให้เปล่า 
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ในส่วนที่ให้เปล่า มหาวิทยาลัยจะมีงบสนับสนุน แต่ผู้ตรวจมองว่าเนื่องจากคณะ มีนวัตกรรม มีงานฟาร์มที่สามารถ
ก่อให้เกิดรายได้ และก็มีอาจารย์ที่มีฝีมือระดับประเทศเป็นที่รู้จักน่าจะจัดโครงการที่หารายได้ จะได้ตอบรับที่จะ
พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยในก ากับในอนาคต   

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้ 3 คะแนน อยู่ในระดับพอใช้ มีข้อเสนอแนะ 
เช่นเดียวกับการบริการวิชาการก็คือแผนขาดการเชื่อมโยง ตัวชี้วัดยังไม่ชัดเจน จึงไม่ได้คะแนนตรงส่วนนี้ไป  

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ได้ 4.5 คะแนน อยู่ในระดับดี ข้อเสนอในการพัฒนาคือ แผนกลยุทธ์ 
และความเสี่ยง ซึ่งคณะไม่เคยได้คะแนนสักปี เพราะหัวข้อความเสี่ยงที่คณะคิดว่าเป็นความเสี่ยงแต่แท้จริงมันคือ
ปัญหา แต่บางหัวข้อที่คิดว่าเป็นความเสี่ยง แต่ไม่ได้ด าเนินการการบริหารจัดการเพ่ือบริหารความเสี่ยง จึงไม่ได้
คะแนนในส่วนนี้  ส่วน KM การจัดการความรู้ที่ผ่านมาคณะก็ไม่ได้คะแนน แต่ในปีนี้ท าทั้งการจัดการเรียนการสอน
และงานวิจัย แต่ได้ในเรื่องของงานวิจัย ที่ไดเ้ชิญอาจารย์ที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติปีหนึ่ง ปีละ 10 -20 Paper มา
แลกเปลี่ยนความรู้ และอาจารย์ที่เข้าร่วมก็พยายามท าตาม จึงได้ในส่วนนี้ แต่ก็ยังไม่ได้เต็ม ผู้ตรวจก็แนะน าให้ท า 
KM กับอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ เพ่ือจะเก็บองค์ความรู้ไว้ถ่ายทอดให้นักศึกษาหรืออาจารย์ใหม่ๆต่อไป ส่วน
แผนอัตราก าลังเพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณของคณะ ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่ ามีอาจารย์หลายๆท่านที่จะ
เกษียณจากในหลายๆสาขาวิชา คณะมีแผนอัตราก าลังรับมาใหม่เข้ามาทดแทนอัตราเดิมของสาขาวิชา หรือมองที่
นโยบายของคณะ ผู้ตรวจให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า ถ้าคณะจะมุ่งพัฒนาให้ไปสู่สิ่งนี้ก็ควรจะพิจารณาว่าอัตราที่รับเข้า
มาใหม่ในสาขานั้นๆสัดส่วนที่จะศึกษายังพอที่จะบริหารจัดการได้ คณะควรจะมองในส่วนคนที่จะมาเติมเต็มที่คณะ
จะพัฒนาต่อไป กิจกรรมนักศึกษาที่ได้ต่ าก็คือ แผนกิจกรรมนักศึกษาที่คณะตั้งไว้เนื่องจากมองว่าคณะมีวิสัยทัศน์ 
เป้าที่จะพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักศึกษานักปฏิบัติ Hands on  มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
แต่ทางกิจกรรมนักศึกษาที่คณะตั้งไว้ยังเป็นกิจกรรมเดิมๆ แต่ยังมีเน้นพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ IT ขาดความ
เชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายทีค่ณะตั้งไว้ยังไม่ชัดเจน จึงไม่ได้คะแนนตรงส่วนนี้น้อย  

มติที่ประชุม  : พิจารณาและมีข้อเสนอแนะ มอบให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ือให้ผล
การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 

4.2.4 แผนงานบริการวิชาการ ประจ าปี งบประมาณ 2562   
 จากข้อก าหนดให้น าเสนอแผนบริการวิชาการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ จึงได้

จัดท าแผนให้มีการเชื่อมโยงหรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยและของคณะ คณะมี
แผนยุทธศาสตร์อยู่ 3 แผน แผนการให้บริการวิชาการสู่ชุมชนซึ่งเป้าประสงค์คือให้ชุมชนเข้มแข็ง มีการรวมกลุ่ม 
การสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ที่ชัดเจน ส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 2 แผน
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน จะยกระดับได้อย่างไรบ้าง โดยดูจากรายได้ เมื่อมีการสร้างอาชีพและมีรายได้
เพ่ิมขึ้นไหม มีคุณภาพชีวิต คุณภาพความเป็นอยู่ คุณภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นไหม อย่างเช่น การท าการเกษตรที่มีการ
ใช้สารเคมี เมื่อเข้าไปบริการวิชาการให้ลดใช้สารเคมี ให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ หรือทางเลือกอ่ืนๆมากขึ้น เขามีการ
ปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้าง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไรบ้าง และแผนจัดหารายได้ จากการบริการวิชาการเป็น 3 
แผน ที่คณะได้มีการพูดคุยกันและผ่านคณะกรรมการบริหารคณะมาแล้วนั้น โดยพิจารณาให้ข้อเสนอแนะว่า 3 
แผนยุทธศาสตร์ครอบคลุมการด าเนินงานของคณะอยู่แล้ว  

คุณชยานนท์  กฤตยาแชวง ให้ข้อเสนอแนะว่า ตอนท าแผนให้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมวางแผนด้วยหรือไม่ 
เพ่ือจะได้ช่วยดูว่าแผนสอดคล้องกับกลยุทธ์ไหมจะได้ช่วยเสนอแนะได้  

คุณอนุสรณ์ ธาดากิตติสาร แผนจากการบริการวิชาการ ควรตั้งเป้าไว้ไม่น้อยกว่า 5 แสนบาท อาจเป็น
เรื่องของเทคนิคการจัดสวนน้ า การอบรมคอมพิวเตอร์ การท าเบเกอรี่ การแปรรูปต่างๆเพ่ือเข้าเป็นรายได้ของCOE  
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ดร.ลลิตา   ศิริวัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  แผนการจัดหารายได้ ทางผู้ตรวจไม่ได้มองว่า
เป็นส่วนคณะเอง หรือ COE ในส่วนของงานบริการวิชาการคณะมีแผนกบริการของคณะอยู่แล้ว และในส่วนของ 
COE คณะกรรมการของศูนย์ ตอนนี้บุคลากรบางส่วนเป็นอาจารย์ เป็นเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่ท างานประจ าอยู่
แล้ว จะมีแค่2 คนที่ดูแลเกี่ยวกับการขายผลผลิตงานฟาร์ม ส่วนการจัดหารายได้ก็ยังเป็นบุคลากรสายสนับสนุน
ของคณะอยู่ ซึ่งจะเป็นชุดเดียวกันกับที่จะดูแลงานบริการวิชาการ โดยจัดโครงการที่อาจารย์เป็นวิทยากรอบรมให้
คนนอกหรือว่าเป็นงานบริการที่ทาง COE ดูแลอยู่ เนื่องจากว่าเทคโนโลยี นวัตกรรม องค์ความรู้ของคณะที่มีอยู่ 
กับการที่จะไปจัดหารายได้หรือไปหาคนเข้ามา ในการที่เป็นองค์กรของรัฐ การบริหารงบประมาณ การเบิกจ่ายยัง
ไม่คล่องตัวจึงมีนโยบายตั้งเป็นศูนย์ COE ขึ้นมา เพ่ือให้การบริหารจัดการ การจัดหารายได้คล่องตัวมากข้ึน ซึ่งงาน
บริการที่หารายได้ก็จะเป็นในส่วนของศูนย์ COE  ส่วนในตัวโครงการปีงบประมาณนี้ ว่าจะจัดอบรมหลักสูตรใด 
ขึ้นอยู่กับความพร้อมของอาจารย์ ที่มีความพร้อมในการจัดอบรมพวกนี้ได้บ้าง คณะก็จะเก็บเป็นค่าลงทะเบียน 

มติที่ประชุม  : รับทราบและมีข้อเสนอแนะ จากคุณอนุสรณ์ ธาดากิตติสาร คือไม่แน่ใจว่าถ้าดูจาก
โครงสร้าง จะมีส่วนหนึ่งที่อยู่ในส่วนของงานวิชาการ อีกส่วนหนึ่งของ COE ที่เป็นห่วงคือว่าถ้าการติดต่อ จาก
ภายนอกผู้ที่จะมาขอใช้บริการเป็นบุคคลภายนอก บางส่วนบอกว่าจะต้องอาจารย์โดยตรงติดต่อฝ่ายวิชาการ อีกฝั่ง
บอกไม่ใช่ทางฝั่งนี้บางงานบอกให้ติดต่อทาง COE ท าให้เกิดความไม่ชัดเจนในการบริหารจัดการ ถ้าคณะสามารถ
ท าเป็น One stop Service บุคคลภายนอกเข้ามาที่ศูนย์นี้เลย รวมบริการทั้งหมดอยู่ที่นี้ รับเรื่องเอาไว้ก็จะไป
ติดต่อแต่ละหน่วยงานในการบริการวิชาการ แล้วด าเนินการให้เสร็จ ที่จะสามารถติดต่อกลับได้ว่า เช่น สามารถรับ
ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างให้ได้ ใช้เวลาอาทิตย์ 2 อาทิตย์ ถ้าต้องการด่วนค่าใช้จ่ายจะแพงขึ้น เป็น 2 เท่า แจ้งกลับ
ค่าใช้จ่ายค่าบริการได้ ซึ่งจะต้องมีคนที่บริหารจัดการให้เวลาเต็มที่ เพราะหากจะให้อาจารย์แต่ละท่านมาตอบ คง
ไม่สะดวกต้องใช้เวลาในการเตรียมการเรียนการสอน ในส่วนนี้ต้องใช้การบริการรับรองผู้มาให้บริการ ถ้าท าเป็น 
One stop Service ได้น่าจะดี ควรมีเจ้าหน้าที่รับริการตลอดเวลา และมีก าหนดอัตราค่าบริการต่างๆ กี่วันแล้ว
เสร็จ ซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ ถ้าจัดท าชัดเจนไว้บริการคนภายนอกสามารถเข้ามาดูได้ เหมือนอย่างเช่นที่
อยุธยาจะมีสหวิทยาลัย รับวิเคราะห์ทางด้านธาตุอาหารพืช ถ้าในกรุงเทพทางกรมวิชาการ แลปต่างๆ ใช้เวลา 2 
เดือน หรือ 2 เดือนกว่า กว่าผลวิเคราะห์จะออก ทางภาคเอกชนก็ยอมวิ่งไปอยุธยา สามารถได้ผลวิเคราะห์ที่เร็ว
กว่า หากคณะท าขึ้นได้จะส่งผลให้นักศึกษาได้มีผลงาน มีรายได้ด้วย ข้อมูลที่ได้ก็จะเป็นข้อมูลให้แก่มหาวิทยาลัย
ด้วย เช่น การวิเคราะห์สารตกค้างในพืชผัก พืชสมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์ฟาร์ม  

4.2.5 สรุปโครงการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุน จากเงินรายได ้ประจ าปีงบประมาณ 2562 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปลี่ยนระบบใหม่ ที่ผ่านมางบรายได้ของคณะมอบให้คณะบริหารจัดการกันเอง 

โดยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย แต่ในปีนี้มหาวิทยาลัยมอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนา 
เป็นแม่งานในการรวบรวมของทุกคณะ และก็น าเสนอส่งไปยังมหาวิทยาลัย แต่ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาเองไม่มี
อ านาจตัดสินใจที่จะใช้งบประมาณของคณะได ้แนวทางคือดูทีส่ัดส่วนของเงินวิจัยและสัดส่วนของเงินบริหารต่างๆ 
ซึ่งแต่ละคณะไม่เหมือนกัน ทางมหาวิทยาลัยให้คณะรีบจัดส่งข้อเสนอและวงเงินไปให้ แต่คณะยังไม่ได้เข้า
คณะกรรมการพิจารณา ซึ่งมีจ านวนโครงการวิจับที่เสนอมา 22 เรื่อง เป็นเงิน 716,760 บาท ทั้ง 6 สาขา แต่
สัดส่วนในด้านเทคโนโลยีจากโครงการที่เสนอมา ผลผลิตถ่ายทอดเทคโนโลยีเพียงแค่โครงการเดียว ที่เหลือเป็น
สร้างสะสมองค์ความรู้ ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบาย ฝ่ายวิชาการฯขอดึงเรื่องกลับไปก่อนเพ่ือจะให้คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์งานวิจัยของคณะได้พิจารณาและเสนอผ่านคณะกรรมการบริหาร เพ่ือน ามารายงานให้คณะกรรมการ
ประจ าคณะทราบต่อไป   

มติที่ประชุม  : ทราบ 
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วาระท่ี 4.3 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
4.3.1 แผนการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา ประจ าเดือนกันยายน 2561  

        แผนกิจกรรมนักศึกษาตั้งแต่ ปี 2561 – 2562 จ านวน 12 กิจกรรม/โครงการ เพ่ือวางแผนการเรียนการ
สอน และการชดเชยการสอน และจะต้องระบุในไว้แผนการสอน มคอ.3 และ มคอ.5  

มติที่ประชุม  : ทราบ 
4.3.2 การรับบริจาคทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
ทุนการศึกษาของนักศึกษาคณะแต่ละปีจะมีอยู่ด้วยกันอยู่ 3 ส่วน ทุนส่วนแรกคณะได้รับการจัดสรรจาก

มหาวิทยาลัย ส่วนที่ 2 คณะจะได้รับจากสมาคมศิษย์เก่า ส่วนที่ 3 คณะได้รับบริจาคจากบุคลากร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ บริษัท หรือห้างร้านที่ติดต่อกันกับคณะ  

ทุนของมหาวิทยาลัย จัดให้ตามรายหัวของนักศึกษาเป็นอัตราส่วน ในปีนี้คณะได้รับจัดสรรมา 516,000 
บาท ได้เปิดรับสมัครทุนให้นักศึกษามาสมัครเมื่อสัมภาษณ์ทุนแล้วจะได้รับการพิจารณาเลือกไป 55 คน ลดหลั่นไป
ตั้งแต่ 10,000 บาท 7,000 บาท และ 5,000 บาท ตามเหตุผลตามความจ าเป็นของนักศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
ในทุน 516,000 บาท มหาลัยแจ้งว่าในปีหนึ่งให้เบิกทุนไม่เกิน 2 ครั้ง จะใช้วิธีแบ่งทุนเป็น 2 ก้อน ก้อนที่ 1 จ านวน 
55 ทุน จัดสรรไป 390,200 บาท อีกส่วนหนึ่งไว้กรณีนักศึกษาเกิดอุบัติเหตุ เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ น้ าท่วม ไฟ
ไหม้ หรือกรณทีีพ่่อแม่ผู้ปกครองหย่าร้างกันไม่มีใครดูแล ท าให้คณะต้องกันเงินไว้ให้นักศึกษาในส่วนนี้ จะเผื่อไว้ไม่
เกิน 30 เปอร์เซ็นต์ เพราะในสิ้นปีต้องใช้เงินในส่วนนี้ให้หมด ซึ่งมีเงินเหลือจาก 516,000 บาท กันไว้ในส่วนของ
ปลายปี 12,400 บาท  

ทุนที่ได้รับบริจาค เงินที่ได้รับจะส่งผ่านคณะไปกองคลังที่มหาวิทยาลัย เพ่ือออกเป็นใบเสร็จสามารถน าไป
ในการลดหย่อนภาษีได้เป็น 2 เท่า ไว้เป็นทุนการศึกษาในแต่ละปี และแจ้งให้นักศึกษายื่นใบสมัครขอรับทุนเป็น
รอบๆไป เพ่ือให้นักศึกษาที่มีเหตุผลความจ าเป็นในแต่ละช่วง บางครั้งช่วงนี้นักศึกษาอาจจะไม่มีปัญหา แต่อีก
ช่วงหนึ่งนักศึกษามีปัญหาว่าขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ปกครองโดนออกจากงานก็มี จึงต้องให้ขอรับทุนเป็นช่วงๆไป 
และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากคณาจารย์และจากหัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้สัมภาษณ์ ถ้าพิจารณาแล้วนักศึกษา
เหมาะสมก็จะไดร้ับ ให้สิทธิคณะกรรมการพิจารณาตามนั้นเลย  

มติที่ประชุม  : ทราบ 
4.3.3 โครงการ Computer Literacy IC3 ส าหรับนักศึกษา  
ผลการสอบ Computer Literacy IC3 ในส่วนของภาษาอังกฤษและ Computer Literacy IC3 เป็นส่วน

หนึ่งใน KPI ที่คณะรับมาจากมหาวิทยาลัย นักศึกษาผ่านกี่เปอร์เซ็นต์เพ่ือเอาไปใช้ในส่วนของตัวชี้วัดของ
มหาวิทยาลัย คณะมีจัดอบรมให้นักศึกษาก่อนการไปสอบ ถ้าให้ไปสอบเองนักศึกษาจะไม่ผ่านเลย โดยใช้งบรายได้
ของคณะและงบกิจกรรมอีกส่วนหนึ่ง มอบให้ทางสาขาพิจารณาส่งนักศึกษาเข้ามาร่วมอบรม 2 รุ่น รุ่นแรก 25 คน 
รุ่นที่ 2 อีก 24 คน มีนักศึกษาสอบผ่านและได้ certificates 16 คน ซึ่งผ่านครบทั้ง 3 โมดูล แต่ถ้าผ่าน 2 โมดูล 
คณะจะซ่อมให้ ถ้าไปสอบแล้วผ่านก็จะได้ certificates เลย หากผ่านแค่โมดูลเดียว อีก 2 โมดูลยังไม่ผ่าน จะเอา
เด็กกลุ่มนี้มาอบรมใหม่สอบให้ผ่านครบทั้ง 3 โมดูล เพ่ือให้ได้ตาม KPI ซึ่งเป็นแรงผลักดันจากมหาวิทยาลัยมา ที่
ต้องท าให้ได้ ร้อยละ 30 นักศึกษาได้คะแนนน้อย คณะจะต้องเรียกมาคุยอีกทีหนึ่งว่ายินดีที่จะอบรมใหม่หรือไม ่ 

มติที่ประชุม  : ทราบ 
 4.3.4 การแข่งขันกีฬา ประจ าปีการศึกษา 2561  
       4.3.4.1 กีฬาภายใน “พระพิรุณเกมส์” ก าหนดการแข่งขันกีฬาภายใน  “พระพิรุณเกมส์” 
ประจ าปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระหว่างวันที่ 1 – 6 ตุลาคม 2561 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต 
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       4.3.4.2 การแข่งขันกีฬาบัวน้ าเงินเกมส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยองค์การ
นักศึกษา ก าหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬา “บัวน้ าเงินเกมส์” ครั้งที่ 26 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 8 – 
15 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต าบลคลองหก อ าเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี 

มติที่ประชุม  : ทราบ 
 
วาระท่ี  5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา การน าเสนอแนวคิดของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 คุณชยานนท์ กฤตยาแชวง เสนอให้ท าเป็นโมเดลหมูบ้านเล็กๆ เวลาบริการวิชาการให้ดูองค์รวม ไม่ใช่ดู
แค่อาชีพเขาอย่างเดียว ดูความเป็นอยู่ ดูเรื่องของสุขลักษณะ ดูภาพรวมทุกอย่าง ควรมองหาหมู่บ้านที่ไม่ใหญ่มาก
มาเป็นโมเดล ถ้าท าได้ปีถัดไปก็จะสามารถสร้างต่อ แต่ยากในการส ารวจข้อมูลทีช่าวบ้านให้ความร่วมมือจริงๆ และ
ที่ส าคัญคือผู้ใหญ่บ้านจะต้องให้ความส าคัญ ถ้าท าตรงนี้ได้จะท าให้คณะไม่ต้องไปคิดหลายๆโครงการ ท าเสร็จก็
ตอบโจทย์หมด 
 คุณอนุสรณ์ ธาดากิตติสาร การท าเว็บไซต์ น าเสนอว่าบุคลากรของคณะมีศักยภาพที่จะมีการท างานวิจัย
มีใครบ้างเป็นโปรไฟล์ การที่นักวิจัยได้ท าผลงานออกมาแล้วเป็นรูปร่างที่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้  เป็น 
Case study มีโปรไฟล์ให้กับคนที่สนใจเข้ามาดู ถ้ามีเวบไซต์ลักษณะแบบนี้ไม่ว่าใครจะอยู่ที่ไหนส่วนไหน ก็
สามารถติดต่อเข้ามาได้ ให้เบอร์โทรหรืออีเมลไว้จะเป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง เพราะมองว่าหน่วยงานไหนที่
ท างานวิจัยในเรื่องที่น่าสนใจ ก็เป็นที่สนใจ อาจารย์อาจจะค่อนข้างมีอุปสรรคที่จะเดินทางได้ แต่ถ้าคณะมีเว็บไซต์
ก็ท าการติดต่อกันง่ายขึ้น 
 คุณชยานนท์ กฤตยาแชวง เรื่องของศูนย์ COE คณะคงจะไม่ท าให้เหมือนเซเว่นเพราะสู้ไม่ได้ ที่ส าคัญ
เน้นผลิตภัณฑ์ของคณะเป็นตัวหลัก และตั้งเป้าหมายว่าศูนย์นี้มีรายได้ต่อวันเท่าไหร่ อย่าเพิ่งไปคิดถึงตัวผลิตภัณฑ์ 
ให้คิดถึงตัวงบประมาณว่าเท่าไหร่ เพ่ือคณะจะได้รู้ว่างบประมาณที่คณะตั้งไว้จะรับได้ถึงขนาดไหน ลองออกแบบ
ศูนย์นี้ให้มันต่าง คณะมีสาขาทางภูมิทัศน์ออกแบบให้มันต่าง ให้คนที่ผ่านมองมาว่าที่นี้คืออะไร หรือท าการ
ประชาสัมพันธ์ขึ้นเลยว่านี้เป็นศูนย์ COE มีการโฆษณาหรือจะจัดเป็นศูนย์ Total Solution ในเชิงของเกษตร  
 คุณอนุสรณ์ ธาดากิตติสาร ไม่แน่ใจว่าพื้นที่ 48 ตารางเมตร จะพอรึป่าว ขึ้นอยู่กับโจทย์ อยากฝากให้ไป
ดูว่า Priority คืออะไร สินค้าของคณะจะมีตัวท็อปกี่ตัวและจะโปรโมทยังไง แล้วสินค้าตัวท็อปดีกว่าคนอ่ืนจริงไหม 
ถ้ายังไม่ดีจริงต้องใช้เวลา Develop ต่ออีกนานเท่าไหร่ อย่างเช่น ไข่ไก่ควรจะเป็นไก่โอเมก้า หรือจะเป็นไข่ Low 
Fat หรือจะเป็นไข่ออแกนิค คณะรู้หรือยังว่าคณะจะไปทางไหน จะต้องมีจุดขายอยู่จุดหนึ่ง ควรหาข้อสรุปและ
กระบวนการรับรองว่าตามนี้หรือเปล่า มีมาตรฐานการันตีผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น ไส้กรอกคณะอร่อย เมื่อเทียบ
จากตรงไหน ราคาเป็นยังไง ต้นทุนเป็นยังไง แพคเกจจิ้งเป็นยังไง เป็นสิ่งส าคัญเวลาใครเข้ามา ไข่ไก่คณะก็ยังเป็น
แผงกระดาษอยู่เหมือนเดิม แพคเกจจิ้งก็ไม่ต่างจากที่อ่ืน คณะจะขายไข่ได้จ านวนเท่าไหร่ Production รองลงมา 
จะมีก าไรเท่าไหร่ ถ้าคณะมีความแตกต่างของตัวสินค้า อาจได้ก าไร 50% หรือ 70% แต่บางตัวที่ไม่มีความแตกต่าง
ไปขายอาจจะไม่ได้ก าไร หรือได้ก าไรแค่ 5% หรือ 10% มันไม่คุ้ม ต้องระบุให้ชัดว่าตัวที่เป็นตัวท็อปเป็นผลิตภัณฑ์ 
มีตัวไหนบ้าง อันดับ 1 คืออะไร อันดับ 2 คืออะไร ทีมงานใครเกี่ยวข้องบ้าง ที่จะใช้เวลา Develop เท่าไหร่ ต้องมี
งบประมาณไปช่วยอีกเท่าไหร่ ถ้าท าได้จะมีความชัดเจน อีกส่วนหนึ่งที่เป็นงานรับบริการ เป็นงานวิเคราะห์ น่าจะ
ท าให้เห็นความชัดเจน ท ายังไงถึงจะสื่อสารกับข้างนอกให้เขารู้ว่าคณะมีบริการตัวนี้ ซึ่งจริงๆบางคนอาจจะมองหา
อยู่แต่ไม่รู้จะไปที่ไหนนี้ก็จะเป็นแนวทางที่จะช่วยได้  และเมื่อ2เดือนที่แล้วมหาลัยใกล้ๆมีการอบรมเรื่องการตัด
แต่งก่ิงออกในอินเตอร์เน็ตเต็มไปหมดเลย เมื่อคณะมีสาขาออกแบบจัดสวนภูมิทัศน์ น่าจะน าไปพิจารณาเพราะใน
ประเทศไทยรวมถึง กทม. ยังไม่มีใครท า ซึ่งเขาอาจเป็นเจ้าแรก แต่ถ้าคณะอยู่ในสายนี้ก็อาจไม่ช้าเกินไป ซึ่งทุกจุด
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มันสามารถจะสร้างโอกาสขึ้นมาได้ อย่างเช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ รับตัดแต่งต้นไม้ ในบ้าน
หนึ่งหลังมีต้นไม้อยู่ 5 ต้น ราคาประมาณ 11,000 บาท ซึ่งมีคิวยาวมาก เงินรายได้จะต้องเข้าคณะ นักศึกษาก็จะได้
รายได้ตรงนั้นด้วย อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่ง ซึ่งถ้าคณะมองว่าตัวนี้คืองานบริการซึ่งสามารถใช้เป็นฝึกงานของ
นักศึกษาด้วยและมีรายได้ เรียนหนังสือด้วยมีเงินด้วย ทางคณะก็มีผลงาน เมื่อจบการศึกษาไป สามารถไปตั้งเป็น
บริษัทเล็กๆได้ ซึ่งทางศูนย์ COE ก็สามารถรับงานและส่งต่องานได้ ทางสาขาก็เป็นเพียงควบคุมคุณภาพว่าดีตาม
ต าราที่สอนหรือเปล่า ได้ค่าบริหารจัดการ นี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งในการบริหารจัดการที่คุ้มค่า  
 คุณสมบัติ วิจันทมุข ในของเรื่องภาษาอังกฤษ ที่บริษัทจะมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาฝึกงาน เป็นนักศึกษา
ฝรั่งเศส เรียนมาทางด้านเทคโนโลยีการอาหาร สมัครมาหลายคนแต่รับได้ 2-3 คน ที่เหลือก็ไปที่อ่ืน แต่ถ้าทาง
คณะสนใจก็จะแนะน าเข้ามาได้ ซึ่งจะมาอยู่ประมาณ 4-5 เดือน ให้ท าโปรเจคและพรีเซนต์ ก็เหมือนโดนบังคับว่า
ต้องสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ก็จะเป็นไปโดยอัตโนมัติ และเม่ือเดือนสิงหาคมมีมา 3 คน  
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
          ผศ.สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ เรียนถามคุณชยานนท์ เบทาโกร ในต่างประเทศ ที่ใช้ภาษาอังกฤษ จะ
สามารถรับนักศึกษาคณะ ไปฝึกภาษาอังกฤษในบริษัทที่อยู่ต่างประเทศ เป้าหมายคณะคืออยากให้นักศึกษาได้
ภาษาด้วย และได้ปฏิบัติแบบมืออาชีพด้วย 
 คุณชยานนท์ กฤตยาแชวง ก็มีโครงการอยู่ที่พม่า เพราะพม่าใช้ภาษาอังกฤษ และก็มีส านักงานที่เวียดนาม 
ก็จะมีการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นมาหน่อย และที่มาเลเซีย อินโดเนียเซีย ฟิลิปปินส์ แคมโบเดีย แต่ในลาวกับพม่า
ในอนาคตจะท าครบวงจร ประมาณปีหน้า 
 อาจารย์สุวดี อิสรายุวพร จะเป็นไปได้ไหม หากทาง เบทาโกร จะรับอาจารย์ทางสายสัตวศาสตร์ ไป 
Talent Mobility คือมีนักศึกษาไปฝึกสหกิจและมีอาจารย์ไปควบคุมดูแล และฝึกอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญมาก
ยิ่งขึ้น  
 คุณชยานนท์ กฤตยาแชวง ก็เริ่มท าซึ่งเป็นโครงการแรกร่วมกับสายวิศวกรรมรุ่นเก่าๆ จบ ปวช. ปวส. ให้
ได้วุฒิปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรม มีท าแล้วอาจารย์จาก มทร.ล้านนา ก็มาสอนงานให้ อาจารย์ก็ได้เรียนรู้ด้วย 
นักศึกษาก็ได้เรียน ไม่ต้องเดินทางไปเรียน เป็นโครงการ 2 ปี ส่วนโครงการที่จะส่งนักศึกษาไป ก็ต้องไปคุยกับทาง
แผนกว่าจะส่งนักศึกษาไปเรียนรู้ แต่เดี่ยวนี้จะไม่เปิดรับฝึกงานแบบทั่วไป เพราะเมื่อก่อนมันเป็นหลักสูตรไม่มี
ตัวชี้วัดอะไรต่างๆ แล้วใช้ให้นักศึกษาไปท างานอะไรก็ไม่รู้ ออกไปก็ไม่ได้อะไรซึ่งจะเน้นเรื่องนี้มาก เพราะจะ
เสียเวลา เสียโอกาสทั้งสองฝ่าย ทางมหาลัยจะต้องบอกเลยว่าสิ่งที่จะให้นักศึกษารู้คืออะไร มีตัววัดหรือตัวชี้วัด
อะไร พ่ีเลี้ยงจะต้องรับผิดชอบมาฝึกงาน 3 - 4 เดือนจบไปก็ต้องได้ความรู้อะไรบ้าง 
 คุณอนุสรณ์  ธาดากิตติสาร ที่จะท าโครงการวิจัยอยากให้ลิงค์กับตัวที่จะไปท าตลาด  มันจะได้เป็น
ความส าเร็จไปในทางทิศเดียวกัน ผลิตภัณฑ์เป้าหมายที่คณะจะพัฒนาให้เป็นเชิงพาณิชย์ได้ ให้ช่วยกันวางทิศทาง
เพ่ือให้เกิดข้ึนก็น่าจะเปน็ประโยชน์  
 อาจารย์เยาวรัตน์  วงศ์ศรีสกุลแก้ว เรียนถามคุณอนุสรณ์ เรื่องบัณฑิตพันธ์ใหม่ และมี Action Plan ว่าจะ
ส่งเด็กไปฝึกประสบการณ์คณะก็เลยเรียนสอบถามว่า บริษัท โซตัส จะมีในส่วนของช่องทางที่จะให้นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ยังไงบ้าง 
 คุณอนุสรณ์  ธาดากิตติสาร ปกติก็จะมีนิสิตมาฝึกงานประจ าอยู่แล้ว ก็จะมีสั้นๆประมาณ 1 เดือน บางทีก็ 
3 เดือน ถ้าสนใจก็มาคุยกัน ก็จะมีทั้งสวนผลไม้ พืชไร่ พืชสวน แต่ข้ึนอยู่กับว่าจะอยู่พื้นที่ตรงไหน คณะจะให้เรียนรู้
ประสบการณ์ว่าเข้าไปจะท าตัวยังไง ต้องมีความรู้พ้ืนฐานยังไงบ้าง เรื่องไหนเป็นเรื่องจ าเป็นที่ต้องรู้ ไปท างาน
ร่วมกับทางร้านค้าย่อย ระหว่างที่ท างานจะได้เรียนรู้ว่าผลิตภัณฑ์ สินค้าแต่ละตัวมันเป็นยังไง  
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เลิกประชุม เวลา 16.30  น.  
          
 
 

(นางสาวเนตรชนก คงเพ็ชร์) 
                                                                                   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

 (นางสาวพรรณปพร โภคัง) 
                                                                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


