ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ๑/๕

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
วันเสาร์ ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมปริญญาโท สาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ผู้มาประชุม

ผู้ไม่มาประชุม

๑. รศ.สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ
๒. ผศ.สมคิด ชัยเพชร
๓. ผศ.จรัญ ทองเจือ
๔. ผศ.จรัญ ไชยศร
๕. ผศ.วุฒิชัย สีเผือก
๖. ผศ.สมคิด อินทร์ช่วย
๗. ผศ.ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล
๘. ผศ.ชวกร มุกสาน
๙. ผศ.ธรรมนูญ ง่านวิสุทธิพันธ์
๑๐. รศ.นพ ศักดิเศรษฐ์
๑๑. ว่าที่ ร.ต.สัมพันธ์ หมวดเมือง
๑๒. นายสุภาพ จันทร์ศรี
๑๓. ผศ.สมศักดิ์ เลี่ยมนิมิตร
๑๔. นางราตรี อุบลกาญจน์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายจาเลือง เหตุทอง
นายฤกษ์ชัย ช่วยมั่ง
ผศ.ยืนยง วาณิชย์ปกรณ์
นายดุสิต สุทธินนท์
นายบุญทรง มุณีแนม

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผศ.สารคาม แก้วทาสี
๒. นางธันย์นรีย์ โมราศิลป์
๓. นางสาวจีรภา มานพพงษ์

ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ๒/๕

เอกสารประกอบการประชุม
เอกสารหมายเลข ๑

:

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ (๑ หน้า)

เอกสารหมายเลข ๒

:

สรุปผลการเรียนคณะเกษตรศาสตร์ ๒/๒๕๕๗

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
รศ.สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ ประธานการประชุมดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑.๑ แนะนาผู้บริหารใหม่ต่อที่ประชุม
๑.๑.๒ ที่ประชุมสภาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์แห่งประเทศไทย รับคณะนวตกรรมเกษตร
และการจัดการธุร กิจ เกษตร สถาบันปัญ ญาภิวัฒน์เ ป็นสมาชิกใหม่ ของสภาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย
๑.๒ เรื่องเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ที่ประชุม
พิจารณารายงานการประชุมและมีการแก้ไข ดังนี้
ข้อ ๔.๒.๑ นายนฦพนธ์ แก้เป็น นายนฤพนธ์
ข้อ ๔.๒.๔ ผศ.ดร.ยืนยงค์ แก้เป็น ผศ.ยืนยง
ข้อ ๔.๒.๖.๑ ๘ ชั่วโมง แก้เป็น ๑๘ ชั่วโมง
ข้อ ๖.๒ มหาลัย แก้เป็น มหาวิทยาลัย
บรรทัดสุดท้าย ผู้ตรวจบันทึกการ แก้ไขเป็น ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
มติที่ประชุม : แก้ไขและรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔: เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอที่ประชุมทราบ เรื่องจานวนนักศึกษาใหม่ซึ่งจานวนนักศึกษาแต่ละ
สาขาส่ ว นใหญ่ ไม่ ไ ด้ เ ปลี่ ยนแปลงไปจากการแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบคราวประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
คณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ยกเว้นพื้นที่ทุ่งใหญ่ สาขาพืชศาสตร์ หลักสูตร ๔ ปี
เพิ่มเป็น ๒๕ คน จากเดิม ๒๓ คน และสาขาสัตวศาสตร์หลักสูตร ๔ ปี เพิ่มเป็น ๔๘ คน จากเดิม

ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ๓/๕

๔.๒ คณบดีเ สนอที่ ประชุมทราบเรื่องสวนพันธุ์ไม้สีม่วง ซึ่ง การประกวดรอบที่ ๑ มีก ารตัดสินผล
ประกวดแล้ว ส่วนรอบที่ ๒ จะมีวันที่ ๒ จะเป็นวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างนี้จะมีกรรมการจากภายนอก
ตรวจเดือนเว้นเดือน ขอให้ทาให้เต็มที่เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ผลการเรียนของนักศึกษา ประจาภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
ที่ประชุมพิจารณาผลการเรียนจากงานทะเบียนสานักงานวิทยาเขตฯ พื้นที่ไสใหญ่และทุ่งใหญ่
ตามลาดับ
พื้นที่ไสใหญ่
นางสาวจีรภา มานพพงษ์ นาเสนอผลการเรียนของนักศึกษาและนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
ประจาภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
๑. ผลการเรียนมีร ายวิชาเปิดสอนใน ๖ สาขาวิชา รวม ๑๕๓ รายวิชาทั้ งระดับ ป.ตรี และ ป.โท
จานวนนักศึกษาทั้งหมด ๘๕๕ คน แยกตามระดับการศึกษา ดังนี้
๑.๑ ป.ตรี ๘๔๕ คน
๑.๑.๑ ไม่ลงทะเบียน ๓๑ คน
๑.๑.๒ ลาพักและรักษาสภาพ ๓๓ คน
๑.๑.๓ มีผลการเรียน ๗๙๑ คน ในจานวนนี้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ๗ คน
๑.๒ ป.โท ๑๐ คน
๑.๒.๑ ไม่ลงทะเบียน - คน
๑.๒.๒ รักษาสภาพ ๕ คน
๑.๒.๓ มีผลการเรียน ๕ คน
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่อยู่ในเกณฑ์พ้นสภาพที่มีเกรด I จานวน ๕ คน หากแก้เกรด I แล้ว ได้
คะแนนตามเกณฑ์ ก ารวัดผล ก็ ถือ ว่าไม่ พ้นสภาพ หากได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ ก็ ให้พ้นสภาพเช่นเดียวกั บ
นักศึกษา ๗ คน มีการตั้งข้อสงสัยการได้เกรด I ของนักศึกษา ซึ่งบางวิชาได้เกรด I ทั้งกลุ่ม
มติที่ประชุม : ๑. อนุมัติผลการเรียนประจาภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
๒. มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการดูแลเรื่องการได้เกรด I ของนักศึกษา
๒. การจบการศึกษา มีนักศึกษาจบการศึกษา จานวน ๗๘ คน และเป็นนักศึกษาที่ผ่านกิจกรรมเสริม
หลักสูตรครบตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด แยกเป็นสาขาสัตวศาสตร์ ๒๘ คน สาขาพืชศาสตร์ ๔ คน สาขา
ประมง ๑๖ คน สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ๔ คน สาขาเกษตรกลวิธาน ๒๖ คน (ดังรายชื่อตามเอกสาร
แนบ ๒) จากจานวนนักศึกษาปีสุดท้ายทั้งหมด จานวน ๒๔๘ คน
มีการตั้งข้อสังเกตจากที่ ประชุม ถึง (๑.) จานวนนักศึก ษาที่จ บการศึกษามีจานวนน้อยเมื่อเทียบกั บ
จานวนนักศึกษาทั้งหมด (๓๑.๔๕%) และ (๒.) จานวนนักศึกษาที่ได้คะแนนผลการเรียนระดับเกียรตินิยมที่มี
จานวนมาก
มติที่ประชุม : อนุมัติผลการสาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ๔/๕

พื้นที่ทุ่งใหญ่
ผศ.สารคาม แก้วทาสี รายงานผลการสาเร็จการศึกษา
๑. ผลการเรียน
๑.๑ ป.ตรี จานวน ๑๗๖ คน
๑.๑.๑ ไม่ลงทะเบียน - คน
๑.๑.๒ ลาพักและรักษาสภาพ ๖ คน
๑.๑.๓ ลาออก ๑ คน
๑.๑.๔ มีผลการเรียน ๑๖๙ คน ในจานวนนี้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ๔ คน
๑.๒ ป.โท จานวน ๑ คน
๑.๒.๑ ลาออกเนื่องจากได้งานทา
มติที่ประชุม : อนุมัติผลการเรียนประจาภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
๒. การจบการศึก ษา มี นัก ศึก ษาจบการศึก ษา จ านวน ๒๓ คน แยกเป็นสาขาพืชศาสตร์ ๘ คน
สาขาสัตวศาสตร์ ๑๕ คน (ดังรายชื่อตามเอกสารแนบ ๒)
มติที่ประชุม : อนุมัติผลการสาเร็จการศึกษา
๕.๒ รายชื่อกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยคณะเกษตรศาสตร์
มีการเสนอชื่อกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ แทนกรรมการ
ชุดเก่าในส่วนของกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง ๓ คน คือ
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยสิทธิ์ ปรีชา
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ ทองเจือ แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล
๓. นางสาวพิมล เที่ยงธรรม แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนัด รัตนานุพงศ์
๕.๓ คาเสนอของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ที่ประชุมพิจารณาเอกสารคาเสนอของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
มติที่ประชุม : เห็นชอบตามเอกสารคาเสนอขอ
๕.๔ กรอบอัตรากาลังประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๑ สายวิชาการตามแผนพัฒนาบุคลากร
หัวหน้าสาขาประมงขอเพิม่ วุฒิ ป.เอก สาขาวิชา/วิชาเอก สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ๑ อัตรา สังกัดสาขา
ประมง
มติที่ประชุม : ๑. เห็นชอบให้เพิ่มวุฒิ ป.เอก สาขา/วิชาเอก เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
๒. เห็นชอบกรอบอัตรากาลัง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๑
๕.๕ โครงสร้างการบริหารคระเกษตรศาสตร์
ที่ประชุมพิจารณาโครงสร้างการบริหารงานของคณะเกษตรศาสตร์ ตามการเสนอของรอง
คณบดีฝ่ายบริหาร
มติที่ประชุม : เห็นชอบโครงสร้างและให้ประกาศใช้ต่อไป

ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ๕/๕

ระเบียบวาระที่ ๖ : เรื่องอื่นๆ
๖.๑ ฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งที่ป ระชุมเพิ่มเติม ๔ เรื่อง (๑) ขอให้ส าขาแต่ง ตั้งกรรมการจัดท า
สมรรถนะวิชาชีพ ๓ คน ประกอบด้วย หัวหน้าสาขา อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน และนัด
ประชุมก่อนการประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ (๒)ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
วัดผล วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ (๓) ขั้นตอนเบิกจ่ายล่าช้าฝากให้มีการประชุมระหว่างวิทยาเขตฯและคณะ
(๔)หนังสือประกาศรับนักศึกษาระดับ ป.โท คณะฯได้รับล่าช้า คณบดีสรุปข้อนี้ว่าให้ทาหนังสือถึงมหาวิทยาลัย
ให้ขยายวันรับสมัครจนถึงปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม : รับทราบ
๖.๒ หัวหน้าสาขาเกษตรกลวิธาน ขอพื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่ฝึกนักศึกษา วิชาแทรกเตอร์ฯ ประมาณ
๔-๕ ไร่ คณบดีรับไปประสาน
มติที่ประชุม : รับทราบ
๖.๓ หัวหน้าสาขาประมงสอบถามเรื่องค่าตอบแทนรายเดือน หัวหน้าสาขาหลังวันที่ ๒ เมษายน
๒๕๕๘
มติที่ประชุม : มอบหมายฝ่ายบริหารและสานักงานคณบดีไปติดตาม
๖.๔ ผศ.สารคาม หารือ เรื่อ งปั ญ หาสารเสพติ ด มี ก ารเสนอความคิด เห็น เรื่อ งนี้จ ากที่ ป ระชุ ม
หลากหลาย
มติที่ประชุม : ให้คณะฯจัดประชุมกลุ่มบริหารและผู้ปฏิบัติเพื่อหารือเฉพาะเรื่องนี้ ๑ วัน
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.
ผศ.สมศักดิ์ เลี่ยมนิมิตร
ผศ.สมคิด ชัยเพชร

ผู้บันทึกการประชุม
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

