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รายงานการประชุมบุคลากรสายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 ช้ัน 3 อาคารส านักงานคณบดี 
ผู้มาประชุม 
 จ ำนวน 32 คน   คิดเป็นร้อยละ 54.23 
ผู้ไม่มาประชุม 
 จ ำนวน 27 คน   คิดเป็นร้อยละ  47.76 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

ประธำนกล่ำวเปิดกำรประชุมและด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม เรียนเชิญท่ำนคณบดี       
ดร.ลลิตำ ศิริวัฒนำนนท์ ให้นโยบำยกำรบริหำรงำนแก่ทุกท่ำนได้รับทรำบทิศทำงและเป้ำหมำยในกำรพัฒนำคณะตำม
นโยบำยของมหำวิทยำลัย 
วาระท่ี 1  เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 คณบดีแจ้งให้ทราบ 
1. คณบดีกล่ำวแนะน ำอำจำรย์ใหม่ 2 ท่ำน ได้แก่ ดร.พีรพงศ์ งำมนิคม และ ดร.พิมพรรณ พิมล ซ่ึงจะมำเป็น

อำจำรย์ช่วยสอนในสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร และสำขำกำรผลิตพืช 
2. กำรจัดท ำแผนกำรปรับปรุงแผนของคณะในช่วงวันที่ 20 - 22 มิถุนำยน 2562 ที่จังหวัดเพชรบุรีเพ่ือจะ

พิจำรณำกำรปรับเปลี่ยนแบบประเมินอำจำรย์ และ KPI โดยทำงฝ่ำยบริหำรและวำงแผน จะด ำเนินกำรให้ทรำบอีกครั้งใน
ส่วนนี ้

3. กำรรบันโยบำยจำกมหำวิทยำลัยในเรื่องกำรเรียนกำรสอนจะมีงำนที่ต้องด ำเนินกำรท ำ ในส่วนงำนพัฒนำ
หลักสูตรที่เก่ียวข้องกับอำจำรย์หลำยท่ำน และคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร ทีค่ณะต้องปรับเปลี่ยนโดยไม่สำมำรถ
หลีกเลี่ยงได้และทำงผู้ทรงคุณวุฒิได้พูดคุยกับทำงคณะแจ้งว่ำในช่วงนี้เป็นโอกำสของมหำวิทยำลัย โดยเรำจะสำมำรถ
เสนอเรื่องที่เรำไม่เข้ำใจหรือปัญหำต่ำงๆไปยังกระทรวงใหม่ได้ เนื่องจำก สกอ.มีกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงใหม่และเป็น
โอกำสอันดีที่มหำวิทยำลัยจะเสนอหลักสูตรและปรับเปลี่ยนไป และยังไม่มีมหำวิทยำลัยไหนหรือท่ีประชุมเสนอเป็นลำย
ลักษณ์อักษรแต่มีแค่เสนอมำว่ำไม่ควรมี มคอ. แต่หำกไม่มีเสนอไป ทำงคณะก็ต้องยอมรับเกณฑ์ที่ สกอ.เสนอมำ ในส่วน
ของหลักสูตรมหำวิทยำลัยมีเกณฑ์กำรพัฒนำหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะของเรำมีหลักสูตรที่น ำร่อง คือ หลักสูตรของ
ทำงสำขำวิชำสัตวศำสตร์ และสำขำวิชำกำรผลิตพืช ที่เริ่มต้นตั้งปีกำรศึกษำ 2561 และปีกำรศึกษำที่จะเปิดศึกษำ 2562 
ยังเป็นหลักสูตรที่มีกำรด ำเนินกำรต่อเนื่องทำงรัฐบำลได้จัดสรรงบประมำณมำให้แล้ว เกณฑ์กำรจัดสรรงบประมำณใน
ส่วนของสำขำวิชำสัตวศำสตร์ จ ำนวน 37 คน งบประมำณจัดสรรที่ได้ 1,800,000 บำท และสำขำวิชำกำรผลิตพืช 
จ ำนวน 20 คน งบประมำณจัดสรรที่ได้ 1,200,000 – 1,300,000 บำท ซึ่งทำงคณะได้ส่งอำจำรย์ไปประชุมกับทำง
มหำวิทยำลัยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่และต่อเนื่องไปจนกว่ำนักศึกษำจะจบกำรศึกษำ 4 ปี และ
ในกรณีหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่เป็น Non-degree คือเป็นกำรจัดอบรมระยะสั้นที่ทำงสำขำวิชำสัตวศำสตร์ ได้จัด
อบรมโคพรีเมี่ยไปแล้ว ในขณะที่รัฐบำลยังไม่ได้โอนเงินมำให้แต่ทำงคณะใช้ประมำณให้มหำวิทยำลัย ตอนนี้ทำงรัฐบำลได้
โอนงบประมำณมำให้แล้วประมำณ 1,000,000 กว่ำบำท ซึ่งทำงมหำวิทยำลัยแจ้งว่ำหำกคณะด ำเนินกำรไปแล้วสำมำรถ
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ด ำเนินกำรกิจกรรมที่ 2 ต่อไปได้มหำวิทยำลัยอยำกให้คณะด ำเนินกำรต่อ ซึ่งในปี 2562 ได้มำประมำณ 18 หลักสูตร  
โดยงบประมำณท่ีโอนมำวงเงินร้อยล้ำนบำท และอยู่ระหว่ำงชี้แจ้งว่ำจะต้องใช้เกณฑ์อย่ำงไรบ้ำงและในปีต่อๆไปรัฐบำล
จะยังคงมีนโยบำยในกำรพัฒนำหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่อยู่ ซึ่งถ้ำหำกหลักสูตรอ่ืนต้องกำรที่จะน ำไปปรับหลักสูตรก็
สำมำรถขอตัวอย่ำงโครงกำรจำกทำงสำขำวิชำสัตวศำสตร์  และสำขำวิชำกำรผลิตพืช ที่จะน ำไปปรับหลักสูตรเสนอขอ
อนุมัติงบประมำณในปีต่อไปได้ 

4. หลักสูตรกำรบรูณำกำรข้ำมคณะ มหำวิทยำลัยมีนโยบำยให้คณะมีกำรบูรณำกำรข้ำมคณะ ยกตัวอย่ำง เช่น 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรมีหลักสูตรปริญญำตรีทั้งหมด 5 หลักสูตร เช่น หลักสูตรวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีกำรอำหำร ที่
นักศึกษำต้องศึกษำ 4 ปี และท ำหลักสูตรบูรณำกำรร่วมกันกับคณะบริหำรธุรกิจที่สอนเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับ
ธุรกิจ ทำงคณะสำมำรถท ำหลักสูตรร่วมกับคณะบริหำรธุรกิจได้โดยศึกษำจบที่คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรรับปริญญำที่
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร และเรียนที่คณะบริหำรธุรกิจอีก 1 ปี และรับปริญญำที่คณะบริหำรธุรกิจโดยทำงมหำวิทยำลัย
ประสงคใ์ห้ท ำหลักสูตรร่วมกับทำงคณะอื่นในมหำวิทยำลัย 

5. กำรพัฒนำหลักสูตร international ควำมเป็นนำนำชำติร่วมกับมหำวิทยำลัยหรือองค์กรในต่ำงประเทศซึ่ง
ตอนนี้ทำงคณะได้ส่งนักศึกษำไปฝึกงำนยังต่ำงประเทศ แต่มหำวิทยำลัยมีนโยบำยให้เพิ่มจ ำนวน ซ่ึง KPI กำรบูรณำ
กำรศึกษำของ SAR ในรอบปีนี้มีตัวชี้วัดที่เพ่ิมข้ึนมำจ ำนวน 4 ตัว หนึ่งในนั้นคือจ ำนวนนักศึกษำท่ีไปฝึกประสบกำรณ์
ต่ำงประเทศท่ีผ่ำนมำมี KPI ร้อยละ 1 และร้อยละ2 แต่ KPI ตัวใหม่ที่มหำวิทยำลัยตั้งขึ้นหำรกับจ ำนวนนักศึกษำที่มีต้อง
หำรให้ได้ร้อยละ 4 ที่ส่งนักศึกษำฝึกสบกำรณ์ต่ำงประเทศให้ได้ 5 คะแนนเต็ม 

6. กำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  ล่ำสุดมหำวิทยำลัยมีนโยบำยว่ำขอให้ทำงคณะด ำเนินกำรท ำ
หลักสูตรกำรเรียนรู้แบบก้ำวหน้ำ คือกำรศึกษำ 5 ปี แบ่งออกเป็นปริญญำตรี 4 ปี ปริญญำโท 1 ปี ในกำรศึกษำปริญญำ
ตรี 4 ปี สำมำรถเรียนเก็บรำยวิชำปริญญำโทได้   

ส ำหรับในแต่ละหลักสูตรสำมำรถน ำนักศึกษำไปศึกษำดูงำนในที่ต่ำงๆได้ จัดสรรเงินในส่วนของค่ำน้ ำมันรถ 
หลักสูตรละ 20,000 บำทต่อปี โดยให้อำจำรย์ปรึกษำกันเองว่ำจะพำนักศึกษำปี 1- 4 ไปศึกษำดูงำน ณ สถำนที่ไหนโดย
เบิกค่ำน้ ำมันที่คณะในวงเงิน 20,000 บำท ในส่วนของอำจำรย์หรือบุคลกรที่ไปด้วยเบิกเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยงและค่ำท่ีพักได้ ใน
ส่วนของงบประมำณบุคลำกรของคณะได้ 

7. กำรเรียนกำรสอนของกำรพัฒนำนักศึกษำ สิ่งที่ทำงคณะจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนในส่วนของนักศึกษำให้
เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ แต่มหำวิทยำลัยก ำลังจะปรับนโยบำย อัตลักษณ์ เป้ำหมำย นอกเหนือท่ีมีอยู่ในขับเคลื่อนให้
มหำวิทยำลัยเข้ำสู่มหำวิทยำลัยนวัตกรรมซึ่งทำงมหำวิทยำลัยจะมีกำรปรับแผน และแจ้งมำทำงคณะให้คณะปรับในส่วน
ของกำรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้เข้ำสู่กำรเป็นบัณฑิตนักนวัตกรหรือนักสร้ำงนวัตกรรม และกำรผลักดันภำษำอังกฤษของ
นักศึกษำชั้นปีที่ 2 ที่เข้ำมำศึกษำรหัส 60,61,62  เป็นต้นไป นักศึกษำจะไม่สำมำรถจะรับปริญญำได้หำกนักศึกษำสอบไม่
ผ่ำนเกณฑ์ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำนที่มหำวิทยำลัยก ำหนด และนักศึกษำรหัส 59,58 ที่ตกค้ำงนักศึกษำต้องไปสอบ
ภำษำอังกฤษโดยมหำวิทยำลัยไม่ได้ก ำหนดไว้จะผ่ำนหรือไม่ผ่ำน ขอให้นักศึกษำผ่ำนกำรสอบ  แต่ถ้ำไม่ด ำเนินกำรสอบ 
มหำวิทยำลัยขอสงวนสิทธิกำรขึ้นทะเบียนจบกำรศึกษำของบัณฑิต ขอให้อำจำรย์ที่ปรึกษำของแต่ละชั้นปีช่วยชี้แจงให้
นักศึกษำทรำบด้วย 
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 รำยวิชำคอมพิวเตอร์ นักศึกษำท่ีเรียนได้เกรดA แต่พอไปสอบมำตรฐำนหรือ IC3 ไม่ผ่ำนในส่วนนี้ซ่ึงเป็น
ตัวชี้วัดด้วย และทุกคณะจะต้องมีนักศึกษำท่ีสอบผ่ำน  IC3 ร้อยละของนักศึกษำมีศักยภำพในกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ ตำมมำตรฐำน IC3 คิดจำกนักศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียนและสอบผ่ำน Certificate โดยทำงคณะได้ขับเคลื่อน
และจัดโครงกำรช่วยติวนักศึกษำ ถ้ำนักศึกษำสอบผ่ำนจะได้ใบประกำศนียบัตรจำกมหำวิทยำลัย หำกนักศึกษำไปสมัคร
งำน ทำงสถำนประกอบกำรจะดูผลกำรสอบภำษำอังกฤษของนักศึกษำว่ำนักศึกษำผ่ำนกำรสอบภำษำอังกฤษ ส่วนกำรไป
ฝึกสหกิจต่ำงประเทศของนักศึกษำซึ่งมหำวิทยำลัยมีกำรตั้งกองทุนงำน 20,000 บำท และกองทุนมหำวิทยำลัย 50,000 
บำท  และทำงมหำวิทยำลัยได้เซ็นสัญญำกับทำงธนำคำรกรุงศรี ที่จะให้นักศึกษำสำมำรถกู้ยืมเงินเพ่ือไปต่ำงประเทศได้
และหลังจำกกำรกลับมำก็ผ่อนจ่ำย 

8. กำรพัฒนำอำจำรย์ โดยที่อำจำรย์จะต้องมีกำร Update ตัวเองตลอดเวลำ ในสำนกำรสอนนักศึกษำและ
จะต้องไปอบรมที่สถำนประกอบกำร หรือกำรไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในที่ต่ำงๆ ซึ่งทำงมหำวิทยำลัยได้จัดสรรงบประมำณมำให้
อำจำรย์แต่ละคนสำมำรถขอไปฝึกประสบกำรณ์ หรือขอไปฝึกอบรมได้ โดยเบิกได้คนละ 6,000 บำทต่อปี และในตอนนี้มี
อำจำรย์หลำยท่ำนขอไปอบรมยังที่ต่ำงๆ  โดยทำงคณะอนุมัติเพ่ือให้อำจำรย์ได้พัฒนำควำมเชี่ยวชำญในสำขำวิชำนั้นๆ 
แต่นอกเหนือจำกนี้ทำงมหำวิทยำลัยมีกองทุนพัฒนำบุคลำกรซึ่งอำจำรย์สำมำรถขอใช้เงินกองทุนส่วนนี้ได้ และมีเงินอีก
ก้อนคือเงินประกันควำมเสี่ยงของคณะซึ่งมีอยู่จ ำนวน 2,000,000 กว่ำบำท ส ำหรับในอนำคตกรณีที่เงินคณะไม่พอ
อำจำรย์สำมำรถขอไปฝึกอบรมต่ำงประเทศ หรือขอซื้อวัสดุครุภัณฑ์บำงส่วนที่จ ำเป็นในกำรเรียนกำรสอน งบประมำณที่
ได้รับจัดสรรเงินรำยได้มำและในปีนี้เงินรำยได้ของทำงคณะลดลงจำกเดิม 50% จำกทีม่ีเงินหมุนเวียนใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรคณะ 20 กว่ำล้ำนในปีก่อน ลดลงมำเหลือ 16,000,000 – 17,000,000 ล้ำนบำท และในปี 2563 นี้ลดเหลือลงมำ
เหลือ 11,000,000 ล้ำนบำท อำจจะต้องพิจำรณำควำมจ ำเป็นอีกครั้ง  ในส่วนของสำขำที่พิจำรณำเสนอขอซื้อครุภัณฑ์
ต่ำงๆ ได้พิจำรณำให้ไปแล้วในงบรำยจ่ำย  

สำนเทคนิคกำรสอนอยำกให้อำจำรย์ไปพัฒนำด้วย ทำงมหำวิทยำลัยมีโครงกำรอบรมให้ แต่ถ้ำอำจำรย์ไม่
สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรได้สำมำรถขอไปอบรมโครงกำรต่ำงๆ ของหน่วยงำนอ่ืนๆ ได้ เช่น คลังสมองหรือสมำคม
คณำจำรย์ได้ และอีก 2 ซึ่งที่อยำกให้คณะพัฒนำคือ ภำษำอังกฤษ และวิจัยต่ำงประเทศ โดยมหำวิทยำลัยมีนโยบำยให้
คณะมีกำรพัฒนำภำษำอังกฤษมำกขึ้นและได้ไปท ำงำนวิจัยยังต่ำงประเทศ และสำมำรถขอเงินกองทุนจำกกองทุนพัฒนำ
บุคลำกรของมหำวิทยำลัยได้อำจำรย์ท่ำนไหนอยำกไปอบรมที่ไหน ใช้งบประมำณเท่ำไรในปี 2563 ให้อำจำรย์จัดท ำแผน 
IDP ไว้รวบรวมส่งไปยังกองบริหำรงำนบุคคลเพ่ือเสนอกองนโยบำยจัดสรรเงินจำกงบประมำณให้ 

9. งำนวิจัยจะมี 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ผู้วิจัยทีเ่ขียนของบเสนอวิจัย หำกเขียนขอเสนองบประมำณเดี่ยวแล้วไม่รับ
อนุมัต ิมหำวิทยำลัยให้น ำมำพิจำรณำในงบรำยได้คณะ งำนวิจัยอำจำรย์สำมำรถของบประมำณรำยได้วิจัยในส่วนของงบ 
วช. หรืองบประมำณรำยจ่ำยที่มหำวิทยำลัยไดจ้ำกประกำศโครงกำรเดี่ยวท ำกำรวิจัยคนเดียวมหำวิทยำลัยแจ้งว่ำจะไม่
พิจำรณำ แต่จะเปลี่ยนเป็นกำรบูรณำกำรให้มีผลต่อกำรพัฒนำทั้งชุมชน สังคม สถำนประกอบกำร มีตัวอย่ำงอย่ำงชัดเจน
ว่ำด ำเนินโครงกำรไปแล้วชุมชน สังคม หรือสถำนประกอบกำร มีรำยได้เพ่ิมข้ึนอย่ำงไร และกำรสนับสนุนให้นักวิจัยไป
น ำเสนอผลงำนหรือตีพิมพ์ในวำรสำรยังต่ำงประเทศโดยทำงกองทุนสถำบันวิจัยและพัฒนำ ประกำศแล้วถ้ำเป็นโครงกำร
ของนักศึกษำชั้นปีที่ 1 อำจำรย์จะได้รับเงินสนับสนุน 80,000 บำท นักศึกษำปริญญำโท ปริญญำเอก ได้รับเงินสนับสนุน 
100,000 บำท ขึ้นอยู่กับอำจำรย์จะแบ่งให้นักศึกษำเท่ำไรเป็นเงินกองทุนที่มหำวิทยำลัยตั้งไว้ ในส่วนของคณะอำจำรย์
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ท่ำนใดที่ไปตีพิมพ์บทควำมวิจัยQ1 และ Q2 จะมีผลต่อในรอบกำรประเมินขั้นเงินเดือน คณะจะบวกเพ่ิมจำกผลประเมิน
ปกตใิห้ไว้ 0.1และ Q2 ส่วนงบรำยได้ส่วนรำยจ่ำยจะเป็นแบบบูรณำกำร ต่อจำกนี้มหำวิทยำลัยสนับสนุนงำนที่ให้มำจำก
สถำนประกอบกำร ส ำหรับกำรขออนุสิทธิบัตร หรือจดสิทธิบัตรอำจำรย์หลำยท่ำนขอไปหน้ำจะทยอยได้บ้ำงแล้ว 

10. งำนบริกำรวิชำกำรเป็นพันธกิจใน 4 ด้ำน ได้แก่ 1.) กำรเรียนกำรสอน 2.) งำนวิจัย 3.) งำนบริกำร
วิชำกำร 4.) งำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นภำระงำนพื้นฐำนทั้ง 4 ด้ำน ที่อำจำรย์ทุกคนจะต้องท ำ นอกจำกนี้ยังเป็น
เอกสำรของคณะและมหำวิทยำลัยที่เพ่ิมเติมเข้ำมำ ในส่วนของงำนบริกำรวิชำกำรเพ่ิมขึ้นมำจำกสิ่งที่ท ำอยู่คือทำงคณะ
ได้รับงบประมำณจำกมหำวิทยำลัยแล้วไปจัดอบรมให้ชำวบ้ำน โดยที่คณะไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ และมีวัสดุอุปกรณ์ให้
แตเ่พียงให้ทำงคณะไปสอน จำกนี้ไปมหำวิทยำลัยมีตัวชี้วัดเพ่ิมข้ึนมำอีก 1 ตัว คือ รำยได้ที่จัดเก็บจำกงำนบริกำรวิชำกำร
ในปีที่ผ่ำนๆมำ ที่เก็บมำไม่มีกำรตรวจเช็คเงิน ปี 2563 เป็นต้นไปจะตรวจเช็คเงินคณะจะมีเกณฑ์คะแนนที่ต้องมีรำยได้ไม่
ต่ ำกว่ำ 60,000 บำทต่อจ ำนวนอำจำรย์ โดยในกำรปรับแบบประเมินในรอบถัดไปจะน ำตัวชี้วัดนี้เข้ำมำประเมินด้วย  

สนับสนุนควำมเป็นนำนำชำติขอให้มีกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำไปฝึกประสบกำรณ์ยังต่ำงประเทศ โดยจะมี
นักศึกษำตำ่งประเทศมำฝึกประสบกำรณ์ที่คณะ จะได้พิจำรณำงบที่นักศึกษำหรืออำจำรย์ไปฝึกท่ีต่ำงประเทศ 

ส่วนของกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม เนื่องจำก 1 ปี จะมีไม่บ่อยมำก คณะจะพิจำรณำกำรเข้ำร่วมประเมินว่ำ
อำจำรย์มีส่วนร่วมเข้ำกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมจ ำนวนกี่โครงกำร แต่จำกนี้มหำวิทยำลัยแจ้งว่ำโครงกำรศิลปวัฒนธรรมที่
จัดขึ้นต้องเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษำและบุคลำกร เมื่อจัดขึ้นแล้วนักศึกษำน ำไปใช้ประโยชน์อย่ำงไงได้บ้ำง เช่นโครงกำร
ทุ่งนำมอญ หรือโครงกำรจัดท ำขวัญข้ำว นักศึกษำสำมำรถถ่ำยทอดให้แก่รุ่นน้อง หรือนักศึกษำต่ำงชำติที่เข้ำมำได้อย่ำงไง
บ้ำง 

11. กำรบริหำรจัดกำร คือ กำรน ำนวัตกรรมเข้ำมำมีส่วนในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีประสิทธิภำพ เช่น 
กำรลดระยะเวลำ กำรลดกระดำษ หรือกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนโดย ทำงคณะจัดระบบของเอกสำรโดยเฉพำะ
ในส่วนของงำนวิจัยจำกที่ผ่ำนมำ ใช้ระยะเวลำนำนในกำรเบิกเงิน มหำวิทยำลัยมีนโยบำยใหม่ให้ส่งไปกองคลังตรวจ
เอกสำรก่อนที่อำจำรย์จะมำขอด ำเนินกำรเบิกได้หรือไม่ เพ่ือจะได้ไม่ต้องเสียเวลำ 

12. กำรท ำ Smart Farm มหำวิทยำลัยได้ตั้งยุทธศำสตร์ขึ้นมำโดยให้จัดท ำขึ้นในส่วนที่มีกำรจัดท ำกำรเรียน
สอน มีควำมเชี่ยวชำญอยู่แล้ว ส่วนกำรขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ให้ทำงคณะเป็นผู้น ำในกำรขับเคลื่อนและได้มีกำร
ปรึกษำหำรือกับผู้เชี่ยวชำญทุกภำคส่วน แต่ยังไม่บทสรุปที่ถูกต้อง 

อีกหนึ่งส่วน คือ กำรพัฒนำงำนวิจัยร่วมกับองค์กรต่ำงชำติ โดยทำงมหำวิทยำลัยมอบหมำยให้คณะจัดตั้ง
สถำบันเฉินหลงร่วมมือกับ มหำวิทยำลัย Tianjin University of Science และเทศบำลนครเทียนจิน ให้มำจัดตั้งที่คณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร และทำงคณะได้ปรึกษำกับทำงผู้บริหำรมหำวิทยำลัยว่ำกำรจัดตั้งสถำบันควรมีองค์กรกลำงที่จะมำ
จัดตั้ง โดยทำงมหำวิทยำลัยเป็นศูนย์กลำงประสำนงำน โดยที่คณะจะต้องขับเคลื่อนหลักสูตรระยะสั้นจัดอบรมให้คนใน
ประเทศโดยกำรอบรมเอง หรือให้อำจำรย์ทำงจีนมำอบรม และกำรจัดท ำหลักสูตรปริญญำตรีให้เป็น 2 ปริญญำตรีที่ท ำ
รว่มกับทำงจีนและมีอำจำรย์ของทำงคณะไปท ำหลักสูตรร่วมกัน ทำงสถำบันวิจัยและพัฒนำแจ้งว่ำสำมำรถน ำหลักสูตรนี้
มำปรับได้ และทำงเทียนจินมีบริษัทที่มำลงทุนกับทำงประเทศไทยอยู่แล้วหรือสนใจที่จะมำลงทุนหรือน ำเข้ำส่งออกอยู่
แล้ว ทำงเทียนจินจะส่งรำยชื่อมำให้หลักสูตรที่ทำงคณะจะท ำหรือพัฒนำอยู่แล้วให้น ำนักศึกษำไปฝึกงำน หรือไปฝึก
ประสบกำรณ์ต่ำงประเทศได้ และนอกเหนือจำกนี้ให้ทำงคณะจัดเตรียมงำนเพ่ือจะเปิดในเดือนพฤศจิกำยนนี้ 
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13.  ศูนย์ COE หำกอำจำรย์ท่ำนใดมีผลิตภัณฑ์สำมำรถน ำมำฝำกขำยได้ที่ร้ำน โดยประสำนกับ              
ดร.ปำลิดำ ตั้งอนุรัตน์ ในกำรน ำผลิตภัณฑ์มำวำงจ ำหน่ำยได้ หรือหลักสูตรไหนที่ต้องกำรพัฒนำนักศึกษำให้เป็นผู้
ประกอบสำมำรถให้โจทย์นักศึกษำในกำรท ำผลิตภัณฑ์ได้ ถ้ำสินค้ำเต็มพ้ืนทีเ่มื่อไรจะเชิญผู้ประกอบกำรและผู้บริหำร
มหำวิทยำลัยมำท ำพิธีเปิดร้ำนศูนย์ COE 

14. ห้องสมุดของคณะ ทำงคณะได้ปรึกษำกับทำงส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่จะยกให้ทำง
มหำวิทยำลัยดูแลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรที่ CKC แต่ตอนนี้ทำงมหำวิทยำลัยยังไม่พร้อม และมีงบประมำณ
ในกำรจัดซื้อหนังสือมำหำกอำจำรย์ท่ำนไหนต้องกำรซื้อหนังสือให้เขียนซื้อหนังสือผ่ำนประธำนหลักสูตรแจ้งที่เจ้ำหน้ำที่
ห้องสมุดภำยในวันที่ 15 กรกฎำคม 2562 

      ในส่วนของอำจำรย์ที่ปรึกษำ ทำงคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ติด 3 ใน 1 ของคณะที่มีนักศึกษำมีผลกำร
เรียนต่ ำกว่ำเกณฑ์ และมีควำมเสี่ยงถูกรีไทม์ในบำงหลักสูตรร้อย 30 ของนักศึกษำชั้นปีที่ 1 มีผลกำรเรียนต่ ำจึงอยำกให้
ทำงหลักสูตรหำแนวทำงในกำรพัฒนำนักศึกษำ คือ กำรจัดท ำชั่วโมง Homeroom ตั้งแต่เทอมนี้ให้นักศึกษำทุกชั้นปีเป็น
ต้นไป เพ่ือที่จะให้อำจำรย์ที่ปรึกษำมำพบกับนักศึกษำ หำกอำจำรย์ที่ปรึกษำไม่มีเรื่องพูดคุยกับนักศึกษำอำจำรย์สำมำรถ
จัดกิจกรรมสอนเสริมได้ และให้อำจำรย์ที่ปรึกษำช่วยดูแลนักศึกษำอย่ำงใกล้ชิด โดยทำงฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำจะท ำ
แบบฟอร์มให้อำจำรย์เขียนรำยงำน และกำรให้รุ่นพี่มำช่วยสอนรุ่นน้องโดยทำงมหำวิทยำลัยมีงบประมำณให้ 

      กำรรับน้องมหำวิทยำลัยก ำหนดกิจกรรมให้รับน้องภำยใน 2 อำทิตย์ และไม่เกินเวลำ 18.00 น. แต่ทำง
รุ่นพี่จะพำรุ่นน้องมำรับที่คณะและเลิกกิจกรรมช้ำและดึก ขอฝำกอำจำรย์ที่ปรึกษำและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องช่วยดูแล
กิจกรรมส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ 1 และอำจำรย์หรือบุคลำกรท่ำนใดที่ของใช้ห้องหรืออำคำร หำกเกินเวลำที่ขอใช้ห้อง   
ให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่ รปภ. และหัวหน้ำ รปภ. และไม่ปล่อยให้นักศึกษำอยู่ตำล ำพัง 
วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 

ไม่มี 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ไม่มี 
วาระท่ี 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
         4.1 รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน แจ้งกำรส่งวัสดุฝึกซึ่งจะได้รับของอย่ำงช้ำไม่เกินกลำงเดือนหน้ำ หรือ
อย่ำงเร็วจะได้สิ้นเดือนมิถุนำยน ในส่วนของอำจำรย์ที่ส่งมำรอบแรกจะได้เร็ว รอบที่สองที่ท ำบันทึกมำประมำณ           
4 – 5 คน ทำงคณะได้ด ำเนินกำรจัดซื้อให้เรียบร้อยแล้ว และแผนรับนักศึกษำของคณะตอนนี้เป็นจ ำนวน 280 คน      
จำกเดิมรับจ ำนวน 380 คน รับจริงเหลือ 160 คน งบรำยได้ลดลงและเหลือครึ่งหนึ่งทันที ครั้งแรกที่คณะได้รับกำรจัดสรร 
11,000,000 บำท แบ่งเป็นงบบุคลำกรไป จ ำนวน 3,700,000 บำท งบซื้อครุภัณฑ์ จ ำนวน 2,000,000 – 3,000,000 
บำท และงบด ำเนินกำรเบิกค่ำสอนในส่วนของกำรไปศึกษำดูงำน กำรไปอบรมของคณำจำรย์ซึ่งอยู่ในงบนี้ทั้งหมด 
4,000,000 บำท และที่เหลืออีก จ ำนวน 2,000,000 บำท เป็นงบด ำเนินโครงกำร 
         มติที่ประชุม : รับทราบ 
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         4.2 กำรเบิกค่ำสอนในงบประมำณปี 2562 ได้ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยที่กองคลังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำงกองคลังจะ
ด ำเนินกำรตรวจสอบหำกมีถ้ำแก้ไขในบำงรำยก็จะส่งกลับมำที่คณะ และถ้ำไม่มีกำรแก้ไขจะด ำเนินกำรโอนเงินให้
คณำจำรย์แต่ละท่ำน         
        มติทีป่ระชุม : รับทราบ 
         4.3 กำรปรับพื้นที่ศูนย์รังสิตจะมีพ้ืนที่ส่วนหนึ่งที่ทำงคณะจะต้องด ำเนินกำรปรับปรุงบริเวณอำคำร 70 ปี ส ำหรับ
กำรจัดกิจกรรมของนักศึกษำ และในส่วนพื้นที่ในกำรปรับปรุงพื้นท่ีจอดรถบริเวณหน้ำอำคำรเฉลิมพระเกียรติและบริเวณ
หน้ำโรงงำนของสำขำเทคโนโลยีกำรอำหำร ใต้ต้นกล้ำมปูซึ่งได้เอำหินสลุกมำลงท ำให้มีพ้ืนที่จอดรถมำกขึ้น 
         มติที่ประชุม : รับทราบ 
         4.4 กำรเปลี่ยนเครื่องปรับอำกำศทำงคณะได้รับกำรจัดสรรเครื่องปรับอำกำศที่มีอำยุเกิน 50 ปี ได้รับจัดสรร  
รอบแรก จ ำนวน 80 เครื่อง ฉะนั้นในเดือนมิถุนำยน – เดือนกรกำคม จะมีกำรเปลี่ยนเครื่องปรับอำกำศ รอบท่ีสองที่มี
อำยุ 10 – 14 ปี อีกประมำณ 120 เครื่อง เพรำะฉะนั้นเครื่องปรับอำกำศท้ังหมดของคณะจะเป็นเครื่องปรับอำกำศใหม่
ทั้งหมด 
         มติที่ประชุม : รับทราบ 
         4.5 งบพัฒนำบุคลำกรทำงคณะได้รับแจ้งจำกกองบริหำรงำนบุคลำกรของทำงมหำวิทยำลัย ในช่วงเดือนมิถุนำยน 
– เดือนกรกฎำคม มีงบประมำณท่ีเหลือบำงส่วนที่สำมำรถใช้กำรไปอบรมของคณำจำรย์ได้ ซึ่งทำงฝ่ำยบริหำรและ
วำงแผน ได้ท ำหนังสือแจ้งไปยังหลักสูตรว่ำท่ำนใดต้องกำรไปพัฒนำบุคลำกร หรือไปพัฒนำตนเองในช่วงนี้ให้รีบ
ด ำเนินกำรส่งหลักสูตรและสถำนที่ที่เข้ำอบรม และงบประมำณมำยังฝ่ำยบริหำรและวำงแผน เพ่ือจะด ำเนินกำรท ำเรื่อง
ขอไปยังมหำวิทยำลัย หำกคณะใดไม่ได้ใช้งบนี้จะโอนเงินงบประมำณตัวนี้ไปยังคณะอ่ืนๆที่ขอมำเพรำะงบประมำณนี้เป็น
งบประมำณท่ีเร่งด่วน และจะต้องรีบด ำเนินกำรให้เสร็จสิ้นภำยในเดือนกรกฎำคม 
        มติที่ประชุม : รับทราบ 
         4.6 ผลประเมินกำรปฏิบัติงำนทำงงำนบุคลำกร แจ้งผลสรุปผลกำรประเมินรอบเดือนตุลำคม 2561 – มีนำคม 
2562 ให้แต่ละท่ำนได้รับทรำบ หำกอำจำรย์ท่ำนใดมีประเด็นสงสัยมีข้อทักท้วงสำมำรถที่จะท ำเรื่องขอดูข้อมูลได้ โดย
แบ่งเป็นให้คะแนนส่วนกำรเรียนกำรสอน 50% วิจัย 10% บริกำรวิชำกำร 10% พัฒนำนักศึกษำ 10% บริหำร 10% 
และคณบดี 10% เป็นองค์ประกอบที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงำนร้อยละ 70 และองค์ประกอบที่ 2 พฤติกรรมกำรปฏิบัติ
รำชกำรร้อยละ 30 
        มติทีป่ระชุม : รับทราบ 
        4.7 กำรเปิดรับตัวแทนคณำจำรย์คณะกรรมกำรประจ ำคณะ โดยทำงคณะด ำเนินกำรเปิดรับไปแล้วแต่ไม่มีผู้สมัคร 
จึงขยำยระยะเวลำกำรสมัคร คณำจำรย์ท่ำนใดอยำกจะมีส่วนร่วมเสนอแนะมุมมองของคณะสำมำรถสมัครได้ที่งำน
บุคลำกร 
      มติที่ประชุม : รับทราบ 
วาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
                 ไม่มี 
 



7 
 

 
วาระท่ี 6 อ่ืนๆ 
        6.1 คณบดีแจ้งกำรจัดตำรำงสอนบำงหลักสูตรยุบรวมกันและบำงหลักสูตรก ำลังจะปิดตัว แต่กำรบริหำรจัดกำร
เรียน กำรสอนของอำจำรย์ โดยให้ทำงหัวหน้ำสำขำวิชำช่วยพิจำรณำดูแลในเบื้องต้น และอีกนโยบำยกำรจัดกำรสอนรำย 
วิชำซึ่ง 1 รำยวิชำ ควรมีอำจำรย์สอน 2 ท่ำนขึ้นไป ปัญหำพิเศษหรือวิชำสัมมนำ 2 วิชำนี้ มีอำจำรย์สอนเพียง 1 ท่ำนได้  
   อำจำรย์ภูรินทร์ อัครกุลธร ได้เสนอให้ท ำค ำสั่งแต่งตั้งเพ่ิมเติมอำจำรย์สอนปัญหำพิเศษ ของสำขำวิศวกรรม
แปรรูปผลิตผลเกษตร ของนักศึกษำสองชั้นปีสุดท้ำยในส่วนของอำจำรย์ที่ปรึกษำที่ไม่มีรำยชื่อที่นักศึกษำต้องสอบวิชำ
ปัญหำพิเศษเพ่ือช่วยนักศึกษำสองชั้นปีสุดท้ำยให้จบกำรศึกษำตำมก ำหนด โดยคณบดีมอบให้ ผศ.ดร.อินทิรำ ลิจันทร์พร 
แจ้งฝ่ำยวิชำกำรและวิจัยให้ด ำเนินกำรจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งอำจำรย์สอนปัญหำพิเศษเพ่ิมเติม 
       มติที่ประชุม : รับทราบ 
       6.2 คณบดีกำรสอบสมรรถนะในแต่ละหลักสูตรทุกชั้นปี ให้ก ำหนดว่ำเมื่อนักศึกษำเรียนจบชั้นปีที่ 1 ไปแล้ว
นักศึกษำมีควำมรู้อะไรบ้ำง ปีที่ 2 เรียนวิชำอะไรภำพรวมเป็นอย่ำงไรบ้ำงคือสมรรถนะที่ต้องสอบมีบำงหลักสูตร         
ไม่มีสอบสมรรถนะให้ไปทบทวน ทำงฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย จะเป็นผู้ด ำเนินกำรและจัดท ำค ำสั่งให้ และมีอำจำรย์หลำย
ท่ำนสอบถำมมำว่ำมีงบประมำณจัดซื้อวัสดุสอบสมรรถนะให้หรือไม่ ซึ่งในปีนี้มีหลักเกณฑ์ให้หลักสูตรละ 10,000 บำท     
โดยให้ด ำเนินกำรเขียนโครงกำรมำยังฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
      มติที่ประชุม : รับทราบ 
เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 

 

                                                                                             นำงสำวกัลยำ บ้ำนยำง 
                                                                                               ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
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