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รายงานการประชุม  
 คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

ครั้งที ่3/2561 
วันศุกร์ที่  14  ธันวาคม  2561    

ณ  ห้องประชุมอินทนิล 2 ชั้น 2 อาคารส านักงานคณบดี  
 

ผู้มาประชุม  
ผศ.สพ.ญ. รุ้งสวรรค ์  วรรณสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
คุณชยานนท์                 กฤตยาเชวง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
คุณอนุสรณ์ ธาดากิตติสาร  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
คุณสมบัติ วิจันทมุข                     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
นายสมิง  จ าปาศรี  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
ดร.ลลิตา                     ศิริวัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
นายวีระยุทธ นาคทิพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
นางสุวดี  อิสรายุวพร  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ฯ 
ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์ค า  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร   
นางสาวเยาวรัตน์ วงศ์ศรีสกุลแก้ว              หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 
ผศ.ดร.สมจิตร   ถนอมวงศ์วัฒนะ             คณาจารย์ประจ า 
ผศ.อรัญญา                  ภู่รอด คณาจารย์ประจ า 
ผศ.ดร.บุณฑริกา            ทองดอนพุ่ม คณาจารย์ประจ า  
ผศ.ดร.ปาลิดา               ตั้งอนุรัตน์ คณาจารย์ประจ า  
นางสาวพรรณปพร โภคัง เลขานุการ 
นางสาวเนตรชนก คงเพ็ชร์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม  

ไม่มี 

เริ่มประชุมเวลา  13.30  น.   
ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

 
วาระท่ี  1   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 ประธานแจ้งให้ทราบ  

1.1.1 ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ไปประสานความร่วมมือและลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการ (MOA) ระหว่าง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ Tianjin 
Agricultural University จ านวน 5 หลักสูตร มีทั้งพืช สัตว์ และอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์การจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย และนวัตกรรมด้านเกษตร มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์ไปฝังตัว และในสาขาสัตวศาสตร์ โดยจะให้
นั กศึกษาของคณะ ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท  และจากที่ ศึ กษาดู งานศูนย์ วิ จั ยทางการ เกษตร                            
Tianjin Agricultural University  ซึ่งยังไม่ได้ลงนามความร่วมมือ แต่ทาง Tianjin Agricultural University 
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พร้อมจะลงความร่วมมือ เน้นในเรื่องของงานวิจัย ยินดีให้อาจารย์ไปร่วมงานวิจัย หรือถ้าคณะมีงบประมาณ คณะ
จะร่วมก็ยินดี เพียงส่ง CV ของอาจารย์จะมีงานวิจัยเป็น 100 เรื่อง ตามความต้องการของประเทศ และดูว่า
อาจารย์ท่านไหนเหมาะกับเรื่องใด  

         โครงการนวัตกรรมผลิตโคเนื้อระดับพรีเมี่ยม ซึ่งเป็นโครงการที่น าเสนอ สกอ. เมื่อปีที่ ผ่านมา และ ทาง
สกอ. ก็ให้คณะเริ่มต้นท า แต่ไม่สามารถดึงงบประมาณจากรัฐบาลได้ ทางคณะได้ประสานงานไปที่มหาวิทยาลัย จึง
ได้รับจัดสรรงบประมาณมา จัดอบรมแบบครบวงจร ตั้งแต่ 3 พฤศจิกายน 2561 สิ้นสุด 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดย
จุดเน้นของคณะก็คือ เลือกเกษตรกรที่เลี้ยงโคนมอยู่แล้ว สร้างให้เพ่ิมมูลค่าของการเลี้ยงโคเนื้อ ไม่ได้เลี้ยงโคเนื้อ
แบบปกติเพ่ิมระดับตามศักยภาพของเกษตรกร โดยศึกษาดูงานที่ สุระสิงห์ฟาร์ม จ.ระยอง พฤกษะศรีฟาร์ม และ
สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อก าแพงแสน จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2561 

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 และงานรักษา
สิ่งแวดล้อม 

6. ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมต่างๆของคณะ 

7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการอย่างต่อเนื่องอย่างใดอันอยู่ ในอ านาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการประจ าคณะ 

8. ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ/หรืออธิการบดีมอบหมาย 
 

วาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2561  
รับรอง    

 
วาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่อง – เรื่องค้างเพื่อพิจารณา  

ไม่มี 
 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ / พิจารณา 

 4.1 ฝ่ายบริหารและวางแผน 
     4.1.1 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ 2562  
เมื่อเดือนพฤศจิกายน ทางมหาวิทยาลัยก าหนดตัวชี้วัดให้กับทางคณะใหม่ ตัวชี้วัดจะมี 2 ประเภทด้วยกัน

คือ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์กับตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ใช้ตัวย่อ G ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
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ใช้ตัวย่อ S มหาวิทยาลัยได้ก าหนดตัวชี้วัดใหม่ บางตัวก็ปรับลด บางตัวก็เพ่ิมเข้าไป ตัวชี้วัดอีกกลุ่มคือ ตัวชี้วัด
ความเชี่ยวชาญของคณะ  ซึ่งคณะ มี 6 ประเด็นยุทธศาสตร์  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับยุทธศาสตร์
ชาติ ตัวชี้วัดระดับ G ปี 61 มี 3 ตัวชี้วัด ปี 62 มี 4 ตัวชี้วัด ระดับ S ปี 61 มี 9 ตัวชี้วัด ปี 62 มี 10 ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ ปี 61 มี 5 ตัวชี้วัด ระดับ G ปี 62 มี 4 ตัวชี้วัดระดับ S ปี 61 มี 6 ตัวชี้วัด ปี 62 มี 5 ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาความเป็นนานาชาติ ปี 61 มี 2 ตัวชี้วัดระดับ G ปี 62 มี 2 ตัวชี้วัด 
ระดับ S ปี 61 มี 7 ตัวชี้วัด ปี 62 มี 4 ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่ งยืนของชุมชน 
และเศรษฐกิจเมืองใหม่ ปี 61 มี 4 ตัวชี้วัดระดับ G ปี 62 มี 3 ตัวชี้วัด ระดับ S ปี 61 มี 6 ตัวชี้วัด ปี 62 มี 7 
ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การอนุรักษ์สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ปี 61 มี 
3 ตัวชี้วัดระดับ G ปี 62 มี 3 ตัวชี้วัด ระดับ S ปี 61 มี 3 ตัวชี้วัด ปี 62 มี 3 ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 และมหาวิทยาลัย
ในก ากับ ปี 61 มี 0 ตัวชี้วัดระดับ G ปี 62 มี 2 ตัวชี้วัด ระดับ S ปี 61 มี 5 ตัวชี้วัด ปี 62 มี 5 ตัวชี้วัด 

มติที่ประชุม : รับทราบ เสนอแนะให้คณะพิจารณา และยื่นความจ านงให้อาจารย์ ได้ไปเพิ่มพูน
ความรู้ ฝังตัวในสถานประกอบการ 
               4.1.2 กลุ่ม Megaproject ด้าน Smart farm โครงการนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพ่ือสุขภาพ และ
สิ่งแวดล้อม  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล ผู้ช่วยคณบดีเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วยโครงการ
ย่อย 6 โครงการ  

โครงการย่อย 1.1 นวัตกรรมการผลิตปศุสัตว์ ระดับพรีเมี่ยมเพ่ือสุขภาพ 
                    1.1.1 นวัตกรรมการผลิตโคเนื้อพรีเมี่ยมแบบแม่นย า 
โครงการย่อย 1.2 ศูนย์นวัตกรรม Zero Waste เพ่ือสิ่งแวดล้อม 
โครงการย่อย 1.3 การพัฒนาระบบถ่ายภาพ แบบ Remote sensing ร่วมกับการใช้ เทคนิคด้าน Image 

processing เพ่ือเพ่ิมความแม่นย าในการควบคุมการให้น้ าและปุ๋ย แบบอัจฉริยะ 
โครงการย่อย 1.4 การพัฒนาระบบการเลี้ยง สัตว์น้ าด้วยเทคโนโลยีสะอาดเพ่ือการประมง 
โครงการย่อย 1.5 ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม แปรรูปการเกษตรไทยด้วยตู้อบอัจฉริยะ พลังงานทางเลือก 
โครงการย่อย 1.6 พัฒนานวัตกรรมการ ผลิตพืชแบบโรงงานอุตสาหกรรม (Plant factory) ในระดับ

ชุมชนและระดับครัวเรือน 
ผศ.สพ.ญ. รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ คณบดี แจ้งว่า megaproject ด้าน smart farm เป็นโครงการนอกจาก

งบประมาณปกติ เป็นยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยจัดไปน าเสนอ นอกเหนือจากงบประมาณปกติ และได้รับให้ท า
เรื่อง smart farm เฉพาะคณะเทคโนโลยีการเกษตร แต่เป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย อย่างเช่น เรื่องของ ผศ.ดร.
เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ โครงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรไทยด้วยตู้อบอัจฉริยะพลังงาน
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ทางเลือก ก็จะเป็นทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเม่ือสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล ได้
ไปน าเสนอ และก็มีการแจ้งมาให้ปรับปรุง และทางส านักงบประมาณจะเข้าฟังด้วย  

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้ความเห็น 
ผศ.ดร.สมจิตร  ถนอมวงศ์วัฒนะ แจ้งที่เสนอโครงการย่อย 1.1 นวัตกรรมการผลิตปศุสัตว์ ระดับพรีเมี่ยม

เพ่ือสุขภาพ โครงการย่อย 1.1 นวัตกรรมการผลิตปศุสัตว์ ระดับพรีเมี่ยมเพ่ือสุขภาพ ท าในปี 63 งบประมาณ 
17,000,000 บาท การผลิตเนื้อที่มีคุณภาพสูงๆ ใช้ค าว่าพรีเมี่ยม ระดับยอดของเนื้อคุณภาพ ซึ่งมีอยู่ 1 -2 
เปอร์เซ็นต ์มุ่งเป้าจะท าตรงนั้น ตอนนี้วิธีการขุนวัว ขุนไปโดยที่ไม่รู้ว่า พอถึงสุดท้ายแล้วคุณภาพเนื้อจะได้ปริมาณ
ไหน ซึง่ในตอนนี้วัวที่เข้าโรงเชือด ไดร้่วมมือกับเอกชนคือขอเนื้อเยื่อ ขอเลือดมาดูระดับ genetic วัวที่เข้าโรงเชือด
มียีนสต์ัวนี้อยู่มากน้อยแค่ไหน เพ่ือจะเอาไปเทียบกับวัวที่เกิดใหม่ในอนาคต ลูกวัวที่เกิดใหม่ก็สามารถไปเจาะเลือด 
เนื้อเยื่อเขา มาท าการวิเคราะห์ ว่าวัวตัวนี้จะขายในช่วงใด เพราะการขุนไปอาจเสียเวลาเปล่า ซึ่งการวัดจะท าให้
มั่นใจได้ว่าจะได้เนื้อท่ีมีคุณภาพดี และสามารถประมาณความต้องการของตลาดได้ด้วย 
         ผศ.สพ.ญ. รุ้งสวรรค์  วรรณสุทธิ์ คณบดี แจ้ง โครงการโคเนื้อได้ร่วมกับเอกชน บริษัท นอร์ทเทิร์นฟาร์ม 
1996 เป็นฟาร์มโคเนื้อระดับพรีเมี่ยมและก็มีโรงเชือด ซึ่งได้ก าหนดหลักสูตรอบรมในโครงการโคเนื้อพรีเมี่ยมดูเรื่อง
ของยีนส์ และสามารถที่จะคัดเลือกวัวจากช่วงแรกๆได้เลย 
         คุณสมบัติ  วิจันทมุข สอบถาม โครงการย่อย 1.4 การพัฒนาระบบการเลี้ยง สัตว์น้ าด้วยเทคโนโลยีสะอาด
เพ่ือการประมง  เนื่องจากได้มีโอกาสไปเข้าประเมินโครงการคล้ายๆแบบนี้ แต่งบประมาณเยอะกว่านี้มาก เพราะ
ถ้าจะท าโรงเลี้ยงที่มันสะอาดแบบออแกนิคเลยเอาจะต้องใช้งบจ านวนมาก  

ผศ.ดร.บุณฑริกา  ทองดอนพุ่ม เริ่มต้นจากร่างเป็นจิ๊กซอว์ไว้ก่อน เพ่ือพัฒนาในเรื่องของสายพันธุ์ สัตว์น้ า
ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจในช่วงเริ่มต้น หลังจากนั้นในปี 2564 - 2566 หากได้รับความเห็นชอบ ว่าโครงการสามารถ
ให้ผลส าเร็จ จะขยายต่อไปเรื่อยๆ เพราะตอนนี้ทีมค่อนข้างน้อย ซึ่งจะท าให้เห็นเป็นรูปธรรมก่อน ซึ่งถ้าในอนาคต
โชคดี ท าส าเร็จ ก็จะขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นเป็นแบรนด์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ ซึ่งตอนนี้
เน้นในเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ การตรวจโรค เน้นไปที่สัตว์ที่มูลค่าทางเศรษฐกิจ เริ่มต้นจะเน้นปลาสวยงาม กุ้ง
ก้ามกราม 

ผศ.สพ.ญ. รุ้งสวรรค์  วรรณสุทธิ์ คณบดี เห็นชอบให้ ผศ.ดร.บุณฑริกา   ทองดอนพุ่ม เพ่ิมเติมในส่วนของ
งบประมาณ มหาวิทยาลัยว่ายังไง ก็ค่อยว่าอีกที  

คุณชยานนท์  กฤตยาเชวง สอบถามเรื่อง โครงการย่อย 1.6 พัฒนานวัตกรรมการ ผลิตพืชแบบโรงงาน
อุตสาหกรรม (Plant factory) ในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน ว่าจะเน้นในพืชชนิดใด 

อาจารย์เยาวรัตน์  วงศ์ศรีสกุลแก้ว  แจ้งว่า เป็นโครงการที่ ดร.จรัญ  ลิขิตรัตนพร ได้เสนอไว้ คาดว่าน่าจะ
เน้นในพืชสมุนไพร 

คุณชยานนท์  กฤตยาเชวง ซ้ ากับของที่อ่ืนหรือเปล่า หรืออาจจะต้องชี้เป้าให้ชัดเจน เพราะถ้าเป้าไม่
ชัดเจน คณะกรรมการอาจคิดว่าซ้ ากับที่อ่ืน และต้องเล็งเห็นว่า พืชสมุนไพรที่เป็น Topten มีอะไรบ้าง มีใครเคย
ท าแล้วบ้าง หาตัวที่ยังไม่มีคนท า แล้วก็มาวิเคราะห์ว่าเรา มีความถนัดไหม แล้วก็น ามาเป็นเป้าหมายของเรา และ
พัฒนาให้เป็นโรงเรือนที่ทันสมัย ในโครงการ 20 ล้านหรือ 30 ล้าน  
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คุณชยานนท์    กฤตยาเชวง เสนอแนะชื่อเรื่อง โครงการย่อย 1.6 พัฒนานวัตกรรมการ ผลิตพืชแบบ
โรงงานอุตสาหกรรม (Plant factory) ในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน ผลิตพืชแบบโรงงานอุตสาหกรรม แต่ใน
ระดับชุมชน จะขัดแย้งกัน  

ผศ.สพ.ญ. รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ คณบดี  เห็นชอบให้ปรับชื่อ  
     4.1.3 แผนการจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2562  มี 3 เรื่อง คือ 
     1. การจัดการอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนจากการพานักศึกษาออกนอกสถานที่ 
             2. การจัดการอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนในห้องปฏิบัติการ 
             3. การออกกลางคันของนักศึกษา 

          มติที่ประชุม : เห็นชอบ เนื่องจากเป็นการจัดการความเสี่ยงที่ เหลืออยู่จากปีที่ผ่านมา และ
คณะกรรมการเสนอให้พิจารณาหัวข้อความเสี่ยงเรื่องของจ านวนนักศึกษาน้อยลง คณะจะท าอย่างไร หาก
นักศึกษามีจ านวนน้อยลง 

     4.1.4 แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2561 มี 3 เรื่อง คือ 
    1. การประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบ Smart teacher model ส าหรับคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
    2. เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ระดับชาติ 
    3. เทคนิคการให้บริการที่ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ 

          การประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบ Smart teacher model ส าหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มีหลายรูปแบบ เช่นการอบรมแบบ Smart teacher ฝังตัวในสถานประกอบการ การฝึกอบรมแบบ Active 
Learning หรือที่เรียกว่า ฟินแลนด์โมเดล แล้วก็ให้คนที่อยู่ในกลุ่มนี้มาถ่ายถอดความรู้ หรือจัดท าคู่มือให้บุคลากร
สายวิชาการน าไปใช้  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ว่า ต้องใช้การเรียนแบบ Active Learning 70 เปอร์เซ็นต์  

คุณชยานนท์  กฤตยาเชวง สอบถามว่าการฝังตัวในสถานประกอบการ ทางคณะได้มีแนวทางลักษณะใด   
 ดร.ลลิตา  ศิริวัฒนานนท์ แจ้งว่า ทางมหาวิทยาลัยต้องการให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์ข้างนอก แต่ความ

ยากของการฝังตัวของอาจารย์ก็คือจะให้ทางตัวอาจารย์เป็นผู้ก าหนดลักษณะงาน เนื่องจากสถานประกอบการไม่รู้
ว่า อาจารย์ไปดึงข้อมูลของบริษัทหรืออาจารย์จะไปช่วยพัฒนา หรืออาจารย์จะเริ่มต้นที่บริษัทที่รู้จักกัน ขอเข้าไปดู
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เขาใช้และเอากลับมาใช้ในการเรียนการสอน แต่ในปีต่อๆไปในอนาคต มหาวิทยาลัยก็
คาดหวังว่า อาจารย์ไปฝังตัวเสร็จเหมือนเป็นสะพานเชื่อมให้เอาตัวนักศึกษาไปฝึกงานได้ด้วย  ในกรณีที่ฝึกงาน 2 
เดือน สหกิจศึกษา 4 เดือน ทางมหาวิทยาลัยอยากให้ไปฝึกนานกว่านี้  เป็น 1 ปีไปเลย แล้วอาจารย์ก็ไปสอนใน
สถานประกอบการได้ด้วย แต่ถ้าอาจารย์ไม่เคยไปฝังตัวหรือไม่มีความสัมพันธ์ก็จะเข้าถึงได้ยาก แต่ความยากอยู่
ที่ว่าอาจารย์จะเข้าไปยังไงให้ทางสถานประกอบการเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และก็ยอมรับ อันนี้ต้องพัฒนาอยู่  

คุณชยานนท์   กฤตยาเชวง ให้ความคิดเห็นว่า ถ้ามหาวิทยาลัยท าหนังสือไปเพื่อที่ให้อาจารย์ไปฝังตัว ทาง
เอกชนก็ต้องถามหรือสงสัย แต่ถ้าท าเป็นกรณีให้ติดต่อหรือท าความร่วมมือ เช่นให้ทางคณะหรือหัวหน้าสาขา ไป
สอนหรือฝึกอบรมพนักงานหรือสัตวบาลในฟาร์ม อาจารย์ก็ถือโอกาสไปเรียนรู้ในสถานประกอบการ ที่บริษัทก็มี 
คือกลุ่มวิศวกรที่จบระดับ ปวช. ถ้าจะให้ไปเรียนต่อปริญญาตรีนั้นยาก จึงมีโครงการกับ มทร.ล้านนา ให้มาสอน
กลุ่มนี้ในโรงงาน 2 ปี เพ่ือเอาปริญญา อาจารย์ก็จะได้เรียนรู้ และบุคลากรในบริษัทได้ความรู้ ได้ผลประโยชน์ทั้งคู่ 
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คุณสมบัติ  วิจันทมุข  ให้ความคิดเห็นว่า  ถ้าเอาแบบของเอกชนมา แทนที่จะไปเอกชน จะไปแต่บริษัท
เดิมๆ ถ้าเชิญเขามา ทางเอกชนก็ไม่ต้องสงสัยว่าจะไปล่วงความลับอะไรเขาหรือเปล่า สามารถเชิญมาได้เรื่อยๆ 
เชิญมาถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ต่างๆ ทีจ่ะสามารถถ่ายทอดให้กับนักศึกษา  

ผศ.สพ.ญ. รุ้งสวรรค์  วรรณสุทธิ์ คณบดี เสริมว่า เรื่องเครื่องมือต่างๆ เอกชนมีเครื่องมือที่ใหม่ทันสมัย 
มหาวิทยาลัยก็ต้องการให้นักศึกษาใช้เป็นปฏิบัติได้ และทางมหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถจะน าครุภัณฑ์ใหม่ๆมา
เปลี่ยนแปลง หรือสอนได้ตลอด เพราะถ้าอาจารย์ออกไป อย่างน้อยอาจารย์จะได้ไปเห็นและน ามาสอนได้ หรือ
บอกได้ว่าตอนนี้มีเครื่องมือแบบไหน การเรียนการสอนจะมีอะไรที่ทันสมัยเพ่ิมมากขึ้น 

คุณชยานนท์   กฤตยาเชวง ให้ความคิดเห็นว่า คณะควรสรุปองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่มีว่าจาก ด้าน
ใดบ้าง เพ่ือไปท าความร่วมมือกับเอกชน อาจจะมีความเชี่ยวชาญสิ่งที่คณะขาด หรือเขาขาดในสิ่งที่คณะมีความ
เชี่ยวชาญ  

ผศ.ดร.สมจิตร  ถนอมวงศ์วัฒนะ  ได้ไปฝังตัวในสถานประกอบการ ไปดูเกี่ยวกับโคนม โคเนื้อ ที่ประเทศ
นิวซีแลนด์ 2 เดือน ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งกึ่งฝึก กึ่งเรียนรู้ ระบบรีดนมเป็นยังไง  ระบบโรตาลี่                       
เป็นยังไง ดร.พัฒนพงษ์ ทัดทา ก็ไปฝึกใน CP หลายครั้ง คือไปอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ แล้วคุยกันว่าอาจารย์อยากจะรู้
อะไร ไม่เชิงไปฝึก ไปแค่ดูว่าระบบของบริษัทเป็นยังไง วัฒนธรรมองค์กรเป็นยังไง วิธีการท างานเป็นยังไง เพ่ือที่จะ
ไดน้ าความรู้ พฤติกรรมการท างานในองค์กร เทคโนโลยีต่างๆ น ามาสอนให้เด็กได้รับฟัง เด็กก็จะได้พอมองออกว่า
เป็นยังไง          
          มติที่ประชุม : โดยให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ให้คณะท าความร่วมกับทางเอกชน เพ่ือให้ทางอาจารย์ไปสอนหรืออบรมพนักงานในสถานประกอบการ 
อาจารย์ก็ถือโอกาสไปเรียนรู้ด้วย 
 2. ให้เชิญทางเอกชนเข้ามาถ่ายทอดความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน 
         3. คณะควรสรุปองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่มีว่ามีด้านใดบ้าง เพ่ือไปท าความร่วมมือกับเอกชน อาจจะมี
ความเชี่ยวชาญสิ่งที่คณะขาด หรือเขาขาดในสิ่งที่คณะมีความเชี่ยวชาญ  

     4.1.5 แผนประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
เอกสารประกอบให้พิจารณาผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

ประจ าปี 2560 และผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ ประจ าปี
การศึกษา 2560 ทั้งหมด 7 หลักสูตร ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ เท่ากับ 3.36 
 ผศ.สพ.ญ. รุ้งสวรรค์  วรรณสุทธิ์ คณบดี แจ้งเป็นการประเมินการเรียนการสอน ระดับหลักสูตรจะ
เป็นผู้ตรวจภายใน แต่ถ้าเป็นระดับคณะ จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้ประเมินจะเสนอแนะสิ่งที่ควรพัฒนา และ
ควรพัฒนายังไง และต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุม และมีแผนพัฒนาจากข้อเสนอแนะมา ก็ท าการแก้ไขจาก
ข้อเสนอแนะ และได้ผลดีขึ้นหรือไม่ ท าตามเกณฑ์หรือไม่ ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และ
องค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560 จะมีข้อที่เกี่ยวกับกิจกนนมนักศึกษาที่ได้คะแนนน้อย 
ได้ 2 คะแนน  

 อาจารย์วีระยุทธ  นาคทิพย์ แจ้งว่า ในส่วนของกิจกรรมนักศึกษาที่ได้คะแนนน้อย เนื่องจากการจัด
กิจกรรมไม่สอดคล้องกับแผน ซึ่งจะท ากิจกรรมตามแผนปฏิทินที่เราได้ด าเนินการไป แต่เนื่องจากมีการจัดท าแผน
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ของคณะขึ้นมา ต้องน ากิจกรรมที่จัดขึ้น ให้สอดคล้องกับแผนของคณะ แต่เนื่องจากแผนที่ท า กับแผนของคณะไม่
สอดคล้องกัน แต่หลังจากตรวจแล้ว ได้น ามาหารือจัดท าเป็นแผนเชื่อมโยง และปรับปรุงแก้ไขให้ตรงกับตัวชี้วัด
ต่างๆ 
               มติที่ประชุม : รับทราบ มอบผู้เกี่ยวข้องพัฒนาตามข้อเสนอแนะ 

     4.1.6 รายงานการส่งเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 2562 ณ 30 พฤศจิกายน 2561 
ตั้งเป้าหมายไว้ว่า การเบิกจ่ายงบประมาณทั้งรายจ่ายและรายได้ ให้เกินร้อยละ 96% เป็นอย่างน้อยสรุป  ณ 30 
พฤศจิกายน 2561 เบิกงบประมาณรายจ่ายได้ สรุปรวมร้อยละ 98.04 งบประมาณรายได้ เบิกได้ร้อยละ 91.85          
ต่ ากว่าเป้าร้อยละ 4.15 โดยในปีนี้ตั้งเป้าเป็นรายไตรมาส บังคับในเรื่องของการเบิกจ่าย และวิธีการเบิกจ่าย มี 2 
ประเด็น คือเบิกจ่ายล่าช้า เบิกจ่ายไม่ตามเป้า ก็จะเร่งรัดให้ถึงเป้าท่ีตั้งไว้ 
      มติที่ประชุม : รับทราบ มอบผู้เกี่ยวข้องก ากับติดตาม 

     4.1.7 รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  
รายงานยอด ณ 30 พฤศจิกายน 2561 มีทั้งหมด 12 บัญชี 
 

      มติที่ประชุม : รับทราบ 
        4.1.8 ร่างกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปีงบประมาณ 2562 
นโยบายและมาตรการ การเงิน-การคลัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป้าประสงค์/เป้าหมาย คณะฯ บริหารจัดการ
ด้านเงินโดยมีเป้าหมายที่จะจัดหางบประมาณจากแหล่งภายนอก ดังนี้  
 ปีงบประมาณ 2561 จัดหางบประมาณจากแหล่งภายนอกไม่น้อยกว่า 7 ล้านบาท 
 ปีงบประมาณ 2562 จัดหางบประมาณจากแหล่งภายนอกไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท 
 ปีงบประมาณ 2563 จัดหางบประมาณจากแหล่งภายนอกไม่น้อยกว่า 12.9 ล้านบาท 
 ปีงบประมาณ 2564 จัดหางบประมาณจากแหล่งภายนอกไม่น้อยกว่า 15.8 ล้านบาท 
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ตารางที่ 1 งบประมาณรายรับ-รายจ่ายตามแผนกลยุทธ์ ย้อนหลัง 4 ปี (ปีงบประมาณ 2557-2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
วาระท่ี  5   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

5.1 มติที่ประชุม : อนุมัติ 
5.2 มติที่ประชุม : เห็นชอบ 

   
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ผลส าเร็จทางการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
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      มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะ 
ผศ.สพ.ญ. รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ คณบดี เสนอประเด็นพิจารณาหากไม่ได้รับงบประมาณ จะหาแหล่งเงิน

มาจากไหน ต้องเป็นเงินที่หากันเอง ท่านผู้ทรงคุณวุฒิคิดว่าน่าจะมีช่องทางไหน ที่จะเพ่ิมรายได้ให้ได้บ้าง  เมื่อออก
นอกระบบ เพ่ือเตรียมความพร้อม  
          คุณชยานนท์    กฤตยาเชวง การเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ และการฝึกอบรมจะต้องส ารวจว่า ความ
ต้องการที่จะอบรมเรื่องอะไร ร้านค้า COE ควรท าให้ต่างจากเซเว่น ก็ควรขายจุดเด่น สาขาภูมิทัศน์ก็ตกแต่งให้ดูดี 
ใครผ่านไปก็สนใจ ก็เป็นรายได้เข้ามาเสริมอีก การตกแต่งร้านดีๆไม่ได้หมายความว่าจะลงทุนเยอะ ซึ่งผลิตภัณฑ์มี
อยู่แล้ว แล้วท าเลเป็นแหล่งชุมชน  แรกๆก็ไม่ต้องท าใหญ่มาก แต่ถ้าอยู่ไปแล้วก็ค่อยขยาย เพ่ิมสินค้าเข้าไป 
          ผศ.อรัญญา  ภู่รอด เสริมว่าในส่วนของร้าน COE ที่ท่านผู้ทรงให้ส ารวจตลาดไส้กรอกที่ เอ็มโพเรียมแบ
รนด์ของคุณวี เป็นสินค้าโฮมเมด ราคากิโลกรัมละ 400 บาท ของคณะ ราคากิโลกรัมละ 180 บาท ให้คนใกล้ชิด 
ญาติพ่ีน้องชิม ปรากฏว่า ของทางคุณวี จะนุ่ม แต่ของคณะจะรสชาติดี จึงแจ้งปรับให้นุ่มขึ้น และไปดูที่พระราม 4 
ของผลิตภัณฑ์ ส. ขอนแก่น เป็นร้านรวมผลิตภัณฑ์ทั้งหมดว่ามีอะไรบ้าง ร้านไม่ใหญ่ คูหาเดียว จึงมีแนวทางโอกาส
ที่จะท าตรงนี้ได ้และจัดภูมิทัศน์ ด้านในก็มีโครงการที่ก าลังจะปรับปรุงเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวในที่ของที่ท าศาสตร์
พระราชา และมีอาจารย์หลายๆท่านที่ไปดูงานแม่โจ้ จัดงาน85ปี ซึ่งท าสวยมาก พ้ืนที่ประมาณของคณะ เกี่ยวกับ
การจัดการพืชภัณฑ์ซึ่งไมได้ลงทุนอะไรมาก จึงคิดว่าจะท าแบบนั้น ในส่วนของการหารายได้ของ coe เมื่อวันพุธที่
ผ่านมา ทางเซ็นทรัลพัฒนาที่ดูแลงานในส่วนของกลุ่มเซ็นทรัลทั้งหมดมาติดต่อทางนักศึกษาสาขาภูมิทัศน์ให้จัด
อบรมเกี่ยวกับเรื่องการดูแลให้ ซึ่งทางบริษัทพร้อมที่จะให้นักศึกษาไปอบรม หรือให้พนักงานมาอบรมที่คณะก็ได้ 
แต่พนักงานที่มาอบรมจะเป็น QC อีกทีหนึ่ง และกลางปีหน้าจะเริ่มด าเนินการ รุ่นละ 30 คน ในเครือทั้งหมด 

อาจารย์วีระยุทธ นาคทิพย์ แจ้งว่า เมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มทร.รัตนโกสินทร์ ได้มาหารือกับทางสาขา
เทคโนโลยีภูมิทัศน์ เนื่องจาก มทร.รัตนโกสินทร์ได้จัดท าสมรรถนะวิชาชีพ เป็นมาตรฐานวิชาชีพผู้ออกแบบและ
ดูแลพ้ืนที่สีเขียวและได้ติดต่อกับคณะ ต่อไปจะให้เป็นศูนย์อบรม ซึ่งในส่วนของสมรรถนะทางภูมิทัศน์ หรือ
มาตรฐานวิชาชีพจัดคอร์สอบรมก่อนจะไปสอบเพ่ือได้เป็นใบประกาศนียบัตรเป็นนโยบายที่ได้คุยกันเบื้องต้นแล้ว 
มทร.รัตนโกสินทร์ให้สิทธินักศึกษาที่จบ และในส่วนของนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตรในส่วนของรายวิชาเป็นไปตาม
มาตรฐานทีก่ าหนดไว้แล้วมาสอบได้ ถ้าดูในส่วนของรายวิชา นักศึกษาสามารถสอบได้ตั้งแต่ปีที่ 3 4  และนักศึกษา
ที่จบไปไม่เกิน 1 ปี ให้สอบฟรี แต่ถ้าต่อไปท าส าหรับบุคคลภายนอก อาชีพด้านภูมิทัศน์ และต้องการ
ประกาศนียบัตร ทาง มทร.รัตนโกสิทร์แจ้งว่าจะจัดให้เป็นศูนย์ ซึ่งจะใช้โครงการนี้เชื่อมโยงกับศูนย์ coe เป็น
รายได้ให้กับคณะเพ่ิมข้ึนมาในอนาคตที่จะต่อยอดในอนาคต 
          คุณชยานนท์  กฤตยาเชวงน่าจะมีการท าโปรเจคร่วมกันกับส่วนนงนุช   

คุณสมบัติ สอบถามรายได้จากศูนย์ coe  จากปี 61 ที่ประเมิน 5 ล้าน แต่ปี 61 ได้ 3.93 ล้านบาท และปี 
62 ประมาณการว่าได้ 6 ล้าน อันนี้เลขประมาณการ หรือแผน 

ผศ.อรัญญา  ภู่รอด แจ้งว่า รายได้มาจาก 3 ทางคือ พืช สัตว์ และเทคโนโลยีการอาหาร ที่มากที่สุด      
มาจากแผนกสัตว์ จากการจ าหน่ายไข่ไก่จะมากที่สุด จากเทคโนโลยีการอาหารมาจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์
เนื้อสัตว์ ซึ่งมาจากไส้กรอก เบคอน หมูยอ และก็พืช มาจากผักไฮโดรโปรนิค และมีรายได้มาจากการจัดสวนภูมิ
ทัศน์ของปทีี่ผ่านมาด้วย ทางมหาวิทยาลัยให้รับงานระหว่างคณะได้ จึงได้จัดสวนที่คณะพยาบาล มทร.ธัญบุรี  

คุณสมบัติ วิจันทมุข  เสนอให้ท าไส้กรอกอร่อยๆ เนื้อเด้งๆ ไส้กรอกปลาซึ่งมีน้อยมาก 
ผศ.อรัญญา  ภู่รอด แจ้งว่า ตอนนี้ใช้แบรนด์มหาวิทยาลัย ยังไม่กล้าท าอะไรมากเพราะอยู่ระหว่างการ ขอ 

อย. ซึ่งถ้าได้ อย. ก็จะเอาไปวางจ าหน่ายภายนอก ไม่ใช่เฉพาะภายในคณะและมหาวิทยาลัย 
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           คุณชยานนท์  กฤตยาเชวง ถ้าไม่เลี้ยงไก่เนื้อแต่ไปเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองหรือไก่ที่มูลค่ามากกว่าไก่เนื้อ แต่ลงทุน
สูง 
           คุณอนุสรณ์ ธาดากิตติสาร ต้องกลับมาดูประเด็นที่ว่า ท ารายได้ให้เรา แต่จะต้องลงทุนเท่าไหร่ แล้วมา
คัดเลือกดูว่าอันไหนที่ดี พอร้านค้าเสร็จจะต้องมีแผงสวยงาม มีไส้กรอก ท าผนังสักด้านเป็นปลากัดหมดเลย มีเนอส
เซอรี่ไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือดึงดูดคนให้ไปซื้อของ ท าป้ายให้ชัดเจนว่ามีที่จอดรถด้านใน  และตอนนี้ไปรษณีย์ไทย
รับส่ง ปลา ถ้ามีช่องทางจัดจ าหน่ายท า เวลามี Order หรือมีกลุ่มไลน์ เว็บไซต์กลุ่มคนชอบปลากัดสั่งซื้อมา                   
ก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ได้ 
            ผศ.ดร.บุณฑริกา  ทองดอนพุ่ม แจ้งในอนาคตคณะจะท าเป็นศูนย์ท่องเที่ยวเกษตรในเมือง ในเรื่องของ
การจัดตู้ปลาโชว์ ปลาสวยงามโชว์ ก็ได้วางแผนไว้ว่า จะจัดตู้ปลา ตู้พันธุ์ไม้น้ าและถ้าในอนาคตยังพอมีก าลัง จะจัด
ตู้ปลาทะเล ตู้ปลาสวยงาม ก็สามารถเพ่ิมทักษะให้นักศึกษาหรือบุคลากรเพ่ือหารายได้ได้ อย่างน้อยต้องโชว์ก่อนว่า
มีอะไร  
            คุณอนุสรณ์ ธาดากิตติสาร เสนอท าคอนโดปลากัดก็น่าสนใจ ยังไม่มีใครท า และก็การเลี้ยงไส้เดือน 
รายได้ก็ด ี

 
4.2 ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

  4.2.1 แผนความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์แผนบริการวิชาการ 

 จากผลการตรวจประเมินคุณภาพ ได้คะแนน 3 ในส่วนของ Process แต่แผนไม่ผ่าน เนื่องจากไม่มีความ
เชื่อมโยงการบริการวิชาการ ในปีนี้จึงจัดท าแผนการบริการวิชาการขึ้นมา ซึ่งแผนจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจ าคณะ และส่งต่อไปยังมหาวิทยาลัย ซึ่งจากประเด็น
ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เป้าหมายของการบริการวิชาการ คือเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ชุมชนมีความเข้มแข็งยั่งยืน ต้องการความเชื่อมโยงว่ากิจกรรมหรือโครงการที่คณะจัดท า ท าจะตอบโจทย์
ตรงนี้ได้อย่างไร เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดอะไรบ้าง ทางมหาวิทยาลัยก็ได้คิดมาเบื้องต้นให้แล้วในช่องที่ 2 ช่องที่ 3 งาน
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บริการวิชาการสามารถขับเคลื่อนและตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการของสังคมอย่างมีส่วน
ร่วม ตัวชี้วัดจ านวนงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนเป้าหมาย เพ่ือให้มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืนซ่ึงแต่ละปีจะมีการต้ังเป้าประสงค์ หน่วยนับ ว่ามีก่ีชิ้นงาน พอมีตัวที่คณะตั้งไว้แล้วแล้วก็มา
หาว่ามีกลยุทธ์อะไรบ้างที่จะตอบสนองต่อเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ คณะก็จะมีการน าเทคโนโลยี
นวัตกรรมไปถ่ายทอดให้มากขึ้น การพัฒนาศูนย์ COE ให้มีผลิตภัณฑ์ให้มากข้ึน และการก าหนดชุมชนที่สามารถไป
ต่อยอดสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนได้ ช่องสุดท้ายเป็นกิจกรรมที่คณะจัดท าขึ้นมาเพ่ือตอบตัวชี้วัด ซึ่งในส่วนของการ
บริการวิชาการ จากที่รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนที่ได้ชี้แจงให้ทราบ บริการวิชาการก็จะมีตัว G กับตัว S 
จ านวน KPI ที่ต้องท าให้ครบ ก็ทางคณะน ามาใส่ในแผนกลยุทธ์ให้เกิดความเชื่อมโยงกันทั้งหมดเพียงแต่ปัญหาคือ
ว่าการท าแผนเชื่อมโยง แผนกลยุทธ์ต่างๆ จริงๆมีกรอบที่จะก าหนดตัวแผนโครงการในช่องสุดท้าย แต่ในปีนี้การ
เสนอของบประมาณ การจัดท าแผนเสนอโครงการต้องส่งล่วงหน้าปีครึ่ง แผนกลยุทธ์เราได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมา
ชี้แจงในการจัดท าแผน ในส่วนของตัวโครงการจะต้องอนุมัติมาเสร็จก่อนแล้วเราจะต้องมาท าให้เกิดความเชื่อมโยง
กัน ในปีหน้าก็น่าจะดีขึ้นเพราะว่ามีความเชื่อมโยงแล้วในส่วนของกิจกรรมไม่ต้องท าหลายโครงการ ท าเพียงแค่
โครงการเดียวแต่ต้องตอบโจทย์แผนที่ตั้งไว้ได้ 
      มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
  4.2.2 ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เนื่องจากเปิดรับนักศึกษามาหลังจากการปรับปรุงหลักสูตรใน              
ปี 2558 มีนักศึกษาเข้ามาในระบบ มี 2 สาขา คือ เทคโนโลยีการอาหาร และเทคโนโลยีการผลิตพืช แต่นักศึกษาที่
จะมาเรียนต่อระดับปริญญาโทมีจ านวนน้อยลง เนื่องจากผู้ที่จบปริญญาโท ในการไปท างานจะมีความคาดหวังที่
สูงขึ้น แต่ในสถานประกอบการณ์หรือบริษัทไม่มีความจ าเป็นรับผู้ที่จบปริญญาโทก็ได้ ปริญญาตรี ปวช . ปวส. 
สามารถสอนงานได้ ท าให้คนมาเรียนน้อยลง คนที่มาเรียนอาจจะมาเพ่ิมประสบการณ์ความรู้ให้กับตนเอง หรือมา
เรียนเพ่ือเพ่ิมเงินเดือน แต่เมื่อเราเปิด ใน 2-3 ปี ที่ผ่านมา ยังไม่สามารถเพ่ิมจ านวนคนเรียนได้ ได้มีการเชิญคุณวุฒิ
จากสถานประกอบการมาให้ข้อมูลเราว่ามองหลักสูตรเราเป็นยังไงบ้าง ได้ให้ข้อเสนอแนะ ในส่วนของการผลิตพืช
เองมีบัณฑิตตกคา้งอยู่ มีคนมาเรียนน้อย และที่ได้ท าการวิภาคหลักสูตรในหลายๆสถานประกอบการหรือผู้ทรงเอง
ให้ข้อเสนอแนะมาว่าควรจะปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร หรือควบหลักสูตร เปิดเป็น 1 หลักสูตรให้แตกแขนง
ออกไป ให้คนที่มาเรียนอาจมุ่งเน้นไปทางพืช หรือประมง แยกเป็นแขนงให้เลือกเรียน ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร
ก็รวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและสถานประกอบการมา ซึ่งที่ขอปิดหลักสูตรสาขาการผลิตพืช
เนื่องจากว่าเปิดรับนักศึกษามา มีอาจารย์หลายๆท่านเกษียณอายุราชการซึ่งในปีที่แล้วเกษียณไปแล้ว 4 ท่าน ปีนี้ก็ 
4-5 ท่าน ท าให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน้อยลง และก็งดรับนักศึกษามาแล้ว 2 ปี และก็เป็นจังหวะที่เราต้องพัฒนา
หลักสูตรอยู่แล้ว ซึ่งคณะกรรมการให้ความคิดเห็นว่ายังคงเปิดปริญญาโทไว้แต่ควรจะปรับปรุงหรือพัฒนาให้มีจุด
แข็งมีทางเลือกให้กับคนอื่นๆสามารถเข้ามาเรียนได้ จึงขอความคิดเห็นแก่คณะกรรมการ 
       มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้เป็นกลไกของการบริหารหลักสูตรและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเป็น
หลัก 
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4.3 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
 4.3.1 สรุปการรับบริจาคทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

คณะได้รับจัดสรรทุนจากมหาวิทยาลัย ยอดทุนที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย 516,000 บาท โดยในรอบแรกที่
มอบทุนให้นักศึกษาไป จ านวน 55 ราย แบ่งเงินจากที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ อยู่ที่ 392,000 บาท 124,000 บาท 
และในรอบที่ 2 เปิดรับสมัครนักศึกษาขอทุน และเปิดรับบริจาคทุนการศึกษา ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์จากบริษัท 
จากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่า ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น  290,900 บาท เพราะฉะนั้นในส่วนของทุนปีนี้ เป็น
จ านวนเงิน 806,900 บาท โดยตอนนี้มีนักศึกษาที่มาขอรับทุนแล้วผ่านขั้นตอนการสัมภาษณ์แล้ว นักศึกษารอเงิน
จากมหาวิทยาลัยโอนเงินให้นักศึกษาโดยตรงโดยไม่ผ่านคณะ กองคลังจะเป็นคนโอนเงินให้ในบัญชีนักศึกษาเลย 
      มติที่ประชุม : ทราบ 
 4.3.2 กิจกรรมจิตอาสา 

เป็นนโยบายของทางมหาวิทยาลัย ที่ต้องการปลูกฝังในเรื่องของกิจกรรมจิตอาสา โดยได้จัดปฏิทินของจิต
อาสาขึ้นมา กิจกรรมในส่วนของกิจกรรมจิตอาสาจะไปสอดคล้องในส่วนของการกู้ยืมเงินของ กยศ. และกรอ. ที่
ต้องมีในชั่วโมงจิตอาสา ต้องเอาไปนับ 18 ชั่วโมง ในส่วนของนักศึกษาคนใดที่จะขอกู้เงิน กยศ. กรอ. ต้องท าจิต
อาสา 18 ชั่วโมง ถ้าไม่ได้ 18 ชั่วโมง จะไมไ่ด้รับการอนุมัติให้ก็ยืมเงิน  
      มติที่ประชุม : ทราบ 
   4.3.3 ทุนนวัตกร ประจ าปีการศึกษา 2562 

  ในส่วนปีที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยไม่มีผู้ได้รับทุนนวัตกร ในส่วนของคณะได้พิจารณาไปแล้วแต่
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จึงไม่ได้รับการพิจารณา จากที่ประชุมร่วมกับ 12 คณะในมหาวิทยาลัย แต่ละ
คณะก็มีปัญหาในส่วนของนักศึกษาที่รับทุนนวัตกร ซึ่งคณะได้รับจัดสรรมา 2 ทุน ทุนนี้จะเป็นทุนให้เปล่า นักศึกษา
จะได้ในส่วนของค่าเทอม ค่าท่ีพักฟรี และได้เงินใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน อีก 4,000 บาทต่อเดือน แต่เงื่อนไขในทุน
นี้คือนักศึกษาจะต้องคงในเกรดเฉลี่ยไว้ 3.00 แต่ถ้าเทอมใดที่นักศึกษาคนนั้นเกรด ไม่ถึง 3.00 จะโดนระงับทุน 
เกณฑ์ก าหนดจะใช้เกรดเฉลี่ยปีการศึกษาละ 3.00 ถ้าเกรดเฉลี่ยรวม 2 เทอม ไม่ถึง 3.00 จะโดนระงับทุนในปี
ถัดไป คนที่จะได้รับทุนนวัตกรต้องอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ที่จะต้องมีผลงานในการประกวดได้รับประกาศนียบัตร
ระดับชาติ หรือนานาชาติ ในที่ประชุมหารือกันว่าส่วนของวิชาชีพ นักศึกษาที่จะมาเรียนในส่วนของสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาสัตวศาสตร์ สายวิชาชีพที่จบมัธยมศึกษาไม่มีทางด้านนี้มา จึงท า
ให้เกดิปัญหาในส่วนของที่จะน าหลักฐานมาขอรับทุน ไม่สามารถที่จะมาเข้าของหลักสูตรใดได้เลยเพราะมัธยมไม่มี
ศาสตร์ทางด้านนี้ ภายหลังได้พิจารณาว่า ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่มาต่อยอดในระดับอุดมศึกษาได้ ในที่
ประชุมเสนอว่า ถ้าได้ประกาศนียบัตรทางด้านภาษาอังกฤษ แล้วไปเรียนในสาขาอะไรก็ได้ที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ 
หรือภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของวิชาชีพนั้นๆ ที่สามารถเอามาต่อยอดในระดับอุดมศึกษาได้ ซึ่งให้คณะ ส่ง
คุณสมบัติของนักศึกษาไป ว่านอกเหนือจากเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยแล้ว คณะต้องการจะให้มีเกณฑ์อะไรเพ่ิมเติม
ไหม คณะจะมีสิทธิพิจารณาเกณฑ์เบื้องต้น แต่มหาวิทยาลัยจะมีกรรมการกลาง ที่ สวท. เป็นผู้พิจารณาอีกทีว่าคน
นี้จะได้หรือไม่ได้  
      มติที่ประชุม : ทราบ 
วาระท่ี  5   เรื่องการน าเสนอแนวคิดของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
      คุณชยานนท์   กฤตยาเชวง ให้ข้อมูลในการรับนักศึกษาเข้าท างานของเอกชนก็ยังไม่เป็นแบบแผน แต่
ยังไงก็ถือว่าผู้จบปริญญา มหาวิทยาลัยได้สกรีนมาระดับหนึ่งแล้ว  แต่ตอนนี้นักศึกษาลดลง มหาวิทยาลัยจะออก
นอกระบบ ควรมาศึกษาเรื่องรายได้ เช่น องค์ความรู้ที่ข้างนอกต้องการ ที่คณะอะไรบ้าง เก่งเรื่องอะไร สังคมรอบๆ
ต้องการ  
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     คุณอนุสรณ์  ธาดากิตติสาร ในการรับนักศึกษาเข้าท างานของเอกชน เมื่อรับนักศึกษาเข้ามาแล้วก็ต้อง
มาเข้าสู่ระบบฝึกของบริษัทอยู่ดี หรือทางคณะจะไปแนะแนวตามโรงเรียนต่างๆ มัธยมต่างๆ ให้ความรู้อย่างเช่น 
การเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืช ก็จะมีลูกหลานของเกษตรกร บางทีพ่อแม่ก็อยากให้ลูกรับช่วงต่อ ถ้ามีการไปแนะน าตัว 
ว่าคณะมีอะไรบ้าง เก่งทางด้านไหน ถ้าชอบเกษตร ก็มาเรียนที่คณะได้  ทางพ่อแม่ ครูอาจารย์ก็จะมองเห็นว่าเป็น
ทางเลือกหนึ่ง ถ้าท าไปเรื่อยก็อาจจะมีเด็กเข้ามาศึกษามากขึ้น หรือจะมีทุนให้แก่ลูกหลานเกษตรกร ต้องเน้นให้
ความส าคัญในการท าการตลาด 
 คุณสมบัติ  วิจันทมุข   เสนอให้ทุนการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาเพ่ือจองตัว เมื่อจบแล้วมาศึกษาต่อที่คณะ  
 อาจารย์วีระยุทธ  นาคทิพย์ ให้ข้อมูลว่า ตอนนี้เป็นระบบ TCAS ซึ่งจ ากัดพ้ืนที่ในการรับสมัครของเด็ก 
ซึ่งจะมี 5 จังหวัด จ.สระบุรี จ.สระแก้ว จ.ลพบุรี จ.ปราจีนบุรี จ.นครนายก คือมีพ้ืนที่แถวๆนี้ห้ามเกินพ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัยอ่ืน นอกจากเป็นกรณีของโควตาที่จะเปิด Open ซึ่งจ านวนรับก็จะลดลง จะมี หลายรอบ TCAS 1-5 
ซึ่งมีเง่ือนไขมากในการรับสมัครนักศึกษา ซึ่งในการที่ไปแนะแนวการศึกษาได้ลงพ้ืนที่ที่เป็นโรงเรียน ไม่ได้ลงที่เป็น
ชุมชนเพราะต่อไป ต้องเป็นในตัวของหลักสูตรจะต้องลงพ้ืนที่แนะแนว หาลูกค้าของตัวเองให้มากขึ้น แต่ในส่วน
ของโรงเรียน จะติดต่อกับอาจารย์แนะแนวของโรงเรียนนั้นไว้ และทางมหาวิทยาลัยมีไปแนะแนวทั้ง 12 คณะ แต่
มองว่าถ้าไปพร้อมกันหลายคณะ จะไม่ค่อยได้เด็กเท่าไหร่ จึงต้องลงพ้ืนทีเ่อง และได้เด็กเพ่ิมข้ึนมาจากปีก่อน  
 มติที่ประชุม : รับทราบ    
วาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ 
  ผศ.ดร.สมจิตร  ถนอมวงศ์วัฒนะ  หารือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเลี้ยงสัตว์หรือผลิตน้ านม
ในลักษณะเอกชนที่ไม่ต้องผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการ เนื่องจากพบกับปัญหาต้นทุนวัตถุดิบราคา
สูงท าให้รายได้ลดลง หรือเป็นลักษณะยืมเงินก้อนน ามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
           ผศ.สพ.ญ. รุ้งสวรรค์  วรรณสุทธิ์ คณบดี แจ้งสามารถใช้วิธีแบบ COE ตอนที่จัดตั้งก็ยืมเงินมหาวิทยาลัย
มา 300,000 บาท ตอนนี้ก็คืนไปหมดแล้ว จัดซื้อไก่เนื้อ ใช้เงินสดจากศูนย์ COE ไปจ่ายได้เลย 
           คุณอนุสรณ์  ธาดากิตติสาร เสนอให้จัดท าการแข่งขันกีฬา อย่างเช่นโบลิ่งการกุศล วิ่งการกุศล เพ่ือระดม
ทุนให้ศิษย์เก่ามาร่วม เพ่ือที่จะมีรายได้เสริมเข้าไป 
           คุณชยานนท์   กฤตยาเชวง รวบรวมรายชื่อศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จ มาเพ่ือคุยกันดูว่ามีส่วนช่วย
คณะได้อย่างไรบ้าง หรือนัดประชุมในการจัดหารายได้อีกสักรอบ  
    
เลิกประชุม เวลา 16.30  น.  
  

นางสาวเนตรชนก  คงเพ็ชร์ 
                                                                                   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

นางสาวพรรณปพร  โภคัง 
                                                                                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


