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รายงานการประชุมบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
วันพฤหัสบดีที่  4  เมษายน  2562   

ณ  ห้องประชุมอินทนิล 1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี  
 

ผู้มาประชุม  
      จ ำนวน 91 คน     คิดเป็นร้อยละ 74 
ผู้ไม่มาประชุม   

จ ำนวน 33 คน   คิดเป็นร้อยละ 26 
  

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น.   
ประธำนโดยรองอธิกำรบดี ผศ.นที ภู่รอด กล่ำวเปิดกำรประชุมและด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบ

วำระกำรประชุม ให้นโยบำยกำรบริหำรงำนศูนย์รังสิต ให้ทุกท่ำนได้รับทรำบทิศทำงและเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ
คณะตำมนโนบำยของมหำวิทยำลัย 
 

วาระท่ี  1   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 รองอธิการบดีแจ้งให้ทราบ 

ขอแสดงควำมยินดีอย่ำงเป็นทำงกำรกับคณบดีและทีมผู้บริหำรทุกท่ำน พ้ืนที่ศูนย์รังสิต แบ่งกำร
บริหำรงำนทั้งขอคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร และวิทยำลัยกำรแพทย์แผนไทย พ้ืนที่ส่วนกลำงจะอยู่ภำยใต้กำร
ดูแลของศูนย์รังสิต และยังมีพ้ืนที่ส ำหรับงำนฟำร์ม ท ำแปลงสำธิตและเลี้ยงสัตว์ได้อีกที่ คลองสำมวำ และวิทยำ
เขตปรำจีนบุรี ซึ่งจะน ำทีมคณะผู้บริหำรเข้ำส ำรวจพื้นที่อีกครั้ง 

วาระท่ี  2   รับเรื่องรองรายงานการประชุม   
ไม่มี 

วาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  
  ไม่มี 

วาระท่ี  4   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
4.1  คณบดี แจ้งแนวนโยบำยกำรบริหำรงำนยังคงสำนต่อจำกแนวทำงเดิม อำจจะต้องเร่งพัฒนำ

ในส่วนที่มหำวิทยำลัยเร่งติดตำมมำ ทั้งนี้ขอควำมร่วมมือจำกทุกท่ำนร่วมด้วยช่วยกัน หำกมีส่วนใดที่เสนอแนะ
ยินดีเป็นอย่ำงยิ่ง 

1. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยใน เปลี่ยนจำกหัวหน้ำสำขำเป็นประธำนหลักสูตร ได้เสนอ
แต่งตั้งต ำแหน่งรองคณบดี และได้เสนอแต่งตั้งรักษำกำรไว้ล่วงหน้ำตำมล ำดับ ดังนี้ 

         - รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน อำจำรย์วีระยุทธ นำคทิพย์  
         - รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและงำนวิจัย ผศ.ดร.บุณฑริกำ ทองดอนพุ่ม  
         - รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ ดร.ศรินญำ  สังขสัญญำ 
    เสนอแต่งตั้งต ำแหน่งผู้ช่วยคณบดี 3 ท่ำน 
   - ผศ.ดร.ปำลิดำ ตั้งอนุรัตน์ หัวหน้ำศูนย์ COE โดยท ำงำนร่วมกับฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย  
          และงำนฟำร์ม 
   - ผศ.ดร. อินทิรำ ลิจันทร์พร ช่วยงำนด้ำนวิชำกำรและวิจัย 
   - ดร.สุกัญญำ ชัยพงษ์ ช่วยงำนด้ำนงำนแผนและควำมเสี่ยง    

2. กำรพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร กำรฝังตัวในสถำนประกอบกำรทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศและกำรฝึกอบรม มหำวิทยำลัยมีงบประมำณให้ส ำหรับอำจำรย์ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2563 กอง
นโยบำยและแผน มีงบประมำณให้บุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน พัฒนำตนเองอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และก ำหนดแผน IDP ให้ได้ไปพัฒนำตนระบุหัวข้อเรื่องเอง โดยทำงงำนบุคลำกรจะท ำกำรส ำรวจ จำกนโยบำย 



2 
 

One teacher One Research เป็น One teacher One Innovation ซึ่งควรต้องมีผลงำนวิจัยที่สำมำรถไป
บูรณำกำรหรือไปร่วมกับสถำนประกอบกำร เสนอของบประมำณที่ท ำเกี่ยวกับยกระดับชุมชน โดยลงไปพบปะ
พูดคุยกับชุมชนหรือผู้ประกอบกำรและน ำมำเขียน  

เปิดรับอัตรำพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำร ที่จะเข้ำมำปฏิบัติงำนเดือนเมษำยน 4 อัตรำ 
ได้แก่ สำขำเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 อัตรำ สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 1 อัตรำ สำขำกำรผลิตพืช 
1 อัตรำ จะต้องเร่งด ำเนินกำรและควรต้องมีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกหรือขึ้นส ำรองไว้ได้ เกรงว่ำหำกไม่มีคนมำบรรจุ
จะด ำเนินกำรยึดอัตรำคืน และจะท ำกำรเปิดรับได้อีกครั้งในปีงบประมำณ 2564 ส ำหรับต ำแหน่งอำจำรย์
จะต้องมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษมำยื่น โดยทำงมหำวิทยำลัยขยำยเวลำให้เป็น 6 เดือน  

3. มหำวิทยำลัยจะเข้ำมำให้ข้อมูลโครงกำรเตรียมควำมพร้อมสู่มหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ 
ซึ่งจะเชิญรองอธิกำรบดีจำกมหำวิทยำลัยมหิดล มำเล่ำประสบกำรณ์กำรบริหำรงำนบุคลำกรของมหำวิทยำลัยที่
เมื่อเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ  

4. ควำมร่วมมือก่อตั้งสถำบันเฉินหนง Shennong กับทำง Tianjin AgricuIturaI University 
สำธำรณรัฐประชำชนจีน โดยใช้ชื่อนี้ก่อตั้งสถำบัน และทำงมหำวิทยำลัยเสนอให้น ำร่อง 3 สำขำ ได้แก่ สำขำ
ประมง สัตวศำสตร์ และวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร จะน ำรำยวิชำมำเทียบหลักสูตรของคณะและ
ทำงเฉินหนงร่วมกันแต่ใช้หลักสูตรเดิม  ส่วนของหลักสูตรระดับปริญญำตรีที่มีอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรยังไม่
ครบ ขอให้ประธำนหลักสูตรเร่งด ำเนินกำร เตรียมกำรรับตรวจ SAR 

5. ในปีงบประมำณ 2563 มี KPI ที่รับมำใหม่บำงตัวยังไม่ได้ด ำเนินกำรและที่ด ำเนินกำรไป
แล้ว คณะจะน ำมำทบทวน จะเชิญคณะกรรมกำรบริหำรประชุมหำรือต่อไป และจะเริ่มติดตำมกำรด ำเนิน
โครงกำร ซึ่งต้องเสร็จภำยในเดือนมีนำคม 2562 และในส่วนงบประมำณรำยจ่ำยที่จะปิดภำยในเดือนมิถุนำยน 
สำมำรถขอขยำยได้ถึงเดือนกรกฎำคม 2562 ส ำหรับแผนปฏิบัติรำชกำรในส่วนของคณะ แผน 4 ปี และแผน
ประจ ำปี ซึ่งทำงกองนโยบำยและแผน แจ้งว่ำหำกต้องกำรเปลี่ ยนให้เร่งด ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยในเดือน
เมษำยน 2562 

6. มหำวิทยำลัยจะมีจัดโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร Driving Forward to RMUTT 
Innovative University จะมีรุ่นให้เลือก ซึ่งอำจำรย์ทุกท่ำนต้องเข้ำร่วม  

4.2  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน แจ้งแนวทำงในกำรบริหำรงำนเพ่ือควำมคล่องตัวและ
รวดเร็วลดควำมซ้ ำซ้อน ทั้งนี้ขอประชำสัมพันธ์ในเรื่องต่ำงๆ 

1. แจ้งแผนยุทธศำสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลธัญบุรี ประจ ำปีงบประมำณ 2562 (ฉบับย่อ) ที่คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรจะต้องด ำเนินกำรและแผน
ยุทธศำสตร์ พ.ศ.2561-2564 และกำรก ำหนดแผนยุทธศำสตร์คณะฯ ปี 2562 (ฉบับร่ำง) 

2. กำรฝังตัวในสถำนประกอบกำรของอำจำรย์ ซึ่งเป็น KPI ของคณะ มหำวิทยำลัยยังคงให้
กำรสนับสนุนงบประมำณต่อเนื่อง 

3. อำจำรย์และบุคลำกรที่ไปเข้ำรับกำรฝึกอบรม ขอให้เขียนรำยงำนแบบติดตำมกำรน ำ
ควำมรู้และทักษะที่ได้รับจำกกำรพัฒนำ หลังจำกพัฒนำแล้ว 3 เดือน ให้กับทำงงำนบุคลำกร โดยจะแนบ
เอกสำรดังกล่ำวไว้กับรำยงำนกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง รำยงำนตัวแบบรำยงำนตัวกลับจำกต่ำงประเทศ  
หรือสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรทำงเว็ปไซต์ของคณะฯ 

4. เกณฑ์กำรเบิกค่ำวัสดุฝึกยังคงใช้เกณฑ์เดิม ก็ให้จัดส่งให้ทันตำมก ำหนดเวลำ และ
งบประมำณรอบนี้ต้องกันไว้ให้กับนักศึกษำที่จะเข้ำใหม่ รอบปีกำรศึกษำ 1/2562 

5. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ในครั้งที่ 1/2562 รอบที่ 1 วันที่ 1 ตุลำคม 2561 – 31 
มีนำคม 2562 ยังคงใช้แบบประเมินเดิม ขอติดตำมส่งให้ตำมก ำหนดกำรที่แจ้งไปแล้ว 

6. ช่วงนี้จะมีงำนซ่อมครุภัณฑ์จ ำนวนมำก งบประมำณส่วนหนึ่งไปใช้ในงำนซ่อม และกำร
จัดซื้อวัสดุงำนฟำร์ม ซึ่งในอนำคตงำนฟำร์มจะจัดสรรงบให้ตำมจ ำนวนนักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียน ส่วนที่เหลือ
เบิกจ่ำยจำกงบ COE  
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7. ช่วงปิดภำคเรียนมีโครงกำรกิจกรรมหลำยเรื่องจึงขอแจ้งให้อำจำรย์หรือผู้รับผิดชอบที่ยืม
เงินทดรองรำชกำร (เงินยืม) ไปส่งใช้เงินยืมให้ทันตำมก ำหนด จำกนี้ทำงฝ่ำยจะแจ้งติดตำมเป็นลำยลักษณ์
อักษรผู้ที่ครบก ำหนดส่งใช้เงินยืมเร่งด ำเนินกำร เพ่ือรักษำสภำพคล่องวงเงินเงินทดรองจ่ำย 

4.3  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งแนวทำงในกำรบริหำรงำนเพ่ือควำมสะดวกคล่องตัว
และรวดเร็วมำกขึ้น ทั้งนี้ขอประชำสัมพันธ์ในเรื่องต่ำงๆ 

1. โครงกำรควำมร่วมมือในต่ำงประเทศ ทั้งแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์อำจำรย์และนักศึกษำ 
จะมีอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งในเดือนนี้ก็จะเริ่มส่งไป Tianjin Agricultural University สำธำรณรัฐประชำชนจีน 
เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพสัตว์ สำขำสัตวศำสตร์ สำขำกำรผลิตพืช และเทคโนโลยีกำรอำหำร 
และทำงมหำวิทยำลัย โดยอธิกำรบดีได้ลงนำม MOU กับ Iloilo University of Fisheries ซึ่งในหลักสูตรของ  
Iloilo University of Fisheries เกี่ยวข้องกับสำขำประมง กำรผลิตพืช สัตวศำสตร์   

2. คณะได้รับงบประมำณส ำหรับจัดพ้ืนที่ Innovative Space ในลักษณะ English Café 
เบื้องต้นก ำหนดไว้ 2 จุด บริเวณอำคำร 70 ปี และอำคำรเฉลิมพระเกียรติ  

3. ระหว่ำงนี้ทำงฝ่ำยจะขอติดตำมกำรส่ง มคอ. และช่วงบ่ำยมีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
คณะเพ่ือพิจำรณำอนุมัติเกรดผลกำรเรียนของนักศึกษำ  

4. ในต้นเดือนกรกฎำคม มหำวิทยำลัยก ำหนดจัดงำนนวัตกรรมสร้ำงสรรค์ (RT62) และมีกำร
ประชุมวิชำกำร ASEIS 2019  ทำงคณะวิทยำศำสตร์เป็นเจ้ำภำพหลัก และร่วมกับอีก 5 คณะ เจ้ำภำพร่วมกัน 
โดยทำงคณะรับผิดชอบ Foods processing และ Smart Farm  

5. กำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ GEOMATE ครั้งนี้จัดกำรประชุมในประเทศไทย 
ค่ำลงทะเบียนท่ำนละ 80,000 บำท/คน นักวิจัยหรืออำจำรย์สำมำรถเบิกค่ำใช้จ่ำยได้ แต่หำกถ้ำไปประชุมใน
ต่ำงประเทศทำงคณะจะใช้เกณฑ์เดิมคือได้หลักสูตรละ 1 คน ซึ่งในปีงบประมำณ 2562 ยังคงใช้แนวปฏิบัติกำร
จัดสรรงบประมำณให้รำยหลักสูตร เพ่ือทำงคณะจะได้กันวงเงินประมำณไว้ 

6. มหำวิทยำลัยเร่งติดตำมกำรปิดโครงกำรรวิจับ เมื่อสิ้นสุดโครงกำรในระบบ NRMS ตั้งแต่
ปีงบประมำณ 2559-2561 ภำยในวันที่ 30 เมษำยน 2562 

7. ช่วงเดือนมิถุนำยนและกรกฎำคม จะเริ่มกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ
หลักสูตร และคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

8. เกณฑ์มำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษของนักศึกษำระดับปริญญำตรี ก่อนส ำเร็จ
กำรศึกษำเริ่มทดสอบตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 (ปีกำรศึกษำ2560เป็นต้นไป) ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถภำษำอังกฤษได้
ตำมเกณฑ์ไว้ ต้องมีผลคะแนนกำรทดสอบสมรรถนะด้ำนภำษำอังกฤษไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 

4.4 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งแนวทำงในกำรบริหำรงำนและขอควำมร่วมมือจำกทุก
ท่ำนสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆของนักศึกษำ ทั้งนี้ขอประชำสัมพันธ์ในเรื่องต่ำงๆ 

1. ทำงกองพัฒนำนักศึกษำ แจ้งขอควำมร่วมมือหน่วยงำนงดหรือหลีกเลี่ยงกำรจัดสอบ กำร
ฝึกงำน และกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ในช่วงของกำรเลือกทหำรกองเกินเข้ำรับรำชกำรช่วงวันที่ 1-12 เมษำยน 
ของทุกปี เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อนักศึกษำที่ต้องเข้ำรับรำชกำรเลือกทหำรกองเกินประจ ำกำร และอนุญำต
ให้นักศึกษำไปแสดงตนต่อคณะกรรมกำรตรวจเลือกในวันตรวจเลือกโดยไม่ถือเป็นกำรขำดเรียนหรือขำดกำร
ร่วมกิจกรรม เพ่ือมิให้นักศึกษำเสียสิทธิอันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

2. ก ำหนดกำรปฐมนิเทศนักศึกษำและประชุมผู้ปกครองนักศึกษำใหม่ ปีกำรศึกษำ 2562 ของ
มหำวิทยำลัย วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนำยน 2562 เวลำ 07.00-18.00 น. หอประชุม ส่วนปฐมนิเทศของคณะ ใน
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนำยน 2562 และศึกษำดูงำนภำยนอก วันที่ 15-16 มิถุนำยน 2562 
 มติที่ประชุม : ทราบ 
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วาระอ่ืนๆ 
  ไม่มี 

เลิกประชุม เวลา  11.00  น.        
 
 
          นำงสำวพรรณปพร  โภคัง 
                                                                                     ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 


