ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ๑/๗

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช อาคาร ๓ ชั้น ๓ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ผู้มาประชุม

ผู้ไม่มาประชุม

๑. รศ.สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ
๒. ผศ.สมคิด ชัยเพชร
๓. ผศ.จรัญ ทองเจือ
๔. ผศ.จรัญ ไชยศร
๕. ผศ.สมคิด อินทร์ช่วย
๖. ผศ.วุฒิชัย สีเผือก
๗. ผศ.ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล
๘. นายจาเลือง เหตุทอง
๙. ผศ.ชวกร มุกสาน
๑๐. ผศ.ศิริศักดิ์ บริรักษ์ธนกุล
๑๑. รศ.นพ ศักดิเศรษฐ์
๑๒. ผศ.ยืนยง วาณิชย์ปกรณ์
๑๓. ผศ.ธรรมนูญ ง่านวิสุทธิพันธ์
๑๔. ว่าที่ ร.ต.สัมพันธ์ หมวดเมือง
๑๕. นายดุสิต สุทธินนท์
๑๖. นายสุภาพ จันทร์ศรี
๑๗. ผศ.สมศักดิ์ เลี่ยมนิมิตร
๑๘. นางราตรี อุบลกาญจน์

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

-

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. รศ.เกียรติศักดิ์ สร้อยสุวรรณ
๒. นางสาวจีรภา มานพพงษ์

รองหัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์
หัว หน้ า แผนกงานทะเบี ยนและวัด ผล
สานักงานวิทยาเขตฯ พื้นที่ไสใหญ่

ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ๒/๗

เอกสารประกอบการประชุม
เอกสารหมายเลข ๑

:

เอกสารหมายเลข ๒
เอกสารหมายเลข ๓

:
:

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
สรุปผลการเรียนคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ๒๕๕๗
แบบเสนอกาหนดการและรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๕ หน้า)

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๕ น.
รศ.สุนีย์รัตน์ ศรีเ ปารยะ ประธานการประชุ ม กล่าวเปิดการประชุม คณะกรรมการประจ าคณะ
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ และกล่าวขอบคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายดุสิต สิทธินนท์ และ นายสุภาพ
จันทร์ศรี ที่รับหน้าที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิอีกวาระหนึ่ง
ประธานกล่าวถึงคณะกรรมการประจาคณะว่ามีบทบาทสาคัญ ในการดาเนินภารกิจต่างๆของคณะให้
ลุล่วง เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติม หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และได้ดาเนินการประชุม ตาม
ระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑.๑ บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปี ๒๕๕๘ เสนอไป ๓ ท่าน สภาให้ความเห็นชอบแล้ว
- ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ประมง) นางหนูวาด ไข่นุ่น
- ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สัตวศาสตร์ ) นายไพโรจน์ อินทรศรี ตาแหน่งปศุสัตว์
จังหวัดพัทลุง
- ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (พืชศาสตร์) นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อานวยการสวนนงนุช
มติที่ประชุม : รับทราบ
๑.๒ เรื่องเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ที่ประชุม
พิจารณารายงานการประชุมและมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า ที่ ๔ ผู้ ม าประชุม นายสุภาพ จัน ทร์ศ รี กรรมการ แก้ เ ป็ น นายสุภ าพ จัน ทร์ ศรี กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ๓/๗

ข้อ ๑.๑.๒ คณะนวตกรรมเกษตร แก้เป็น คณะนวัตกรรมเกษตร
ข้อ ๔.๒ รอบที่ ๒ จะมีวันที่ ๒ จะเป็นวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ แก้เป็น รอบที่ ๒ ตรวจวันที่
๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ข้อ ๕.๕ คระเกษตรศาสตร์ แก้เป็น คณะเกษตรศาสตร์
มติที่ประชุม : แก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอและรับรองรายงานการประชุม คณะประจากรรมการ
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องสืบเนื่อง
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
๓.๑ ปัญหาการติด I วิชาปัญหาพิเศษ/โครงการพิเศษ ผศ.จรัญ ทองเจือ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย กล่าวถึงนักศึกษาที่ไม่จบตามแผนเนื่องจากได้เกรด I วิชาปัญหาพิเศษ/โครงการพิเศษ
ประธานกล่าวถึงนักศึกษาที่ไม่จบตามแผน เช่น สาขาพัฒนาการเกษตร ส่วนใหญ่ติดวิชาปัญหาพิเศษ
หรือโครงการ ฉะนั้นอาจารย์ประจาวิชาต้องมีกาหนดการที่ชัดเจนเพื่อให้นักศึกษาจบตามแผน ที่ประชุมได้
แสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้หลากหลาย ดังนี้
ผศ.ศิริศั ก ดิ์ บริรั ก ษ์ธ นกุ ล กล่าวว่าปั ญ หาของวิช าปัญ หาพิ เ ศษ มี ห ลายประเด็ น เช่น นัก ศึ ก ษา
ลงทะเบียนในเทอมสุดท้ายเป็นส่วนใหญ่ น่าจะมีกระบวนการเพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ
ควรมีส่วนช่วยในการกาหนดเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงการดูแลนักศึกษาในภาพรวม
ผศ.วุฒิชัย สีเผือก กล่าวว่าวิชาปัญหาพิเศษในส่วนของสาขาสัตวศาสตร์ มี กาหนดการที่ชัดเจน แต่
นักศึกษาขาดความกระตือรือร้น ปัญหาหลักน่าจะอยู่ที่ตัวนักศึกษา
ผศ.จรัญ ทองเจือ กล่าวว่า ๑).นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ในภาคเรียนที่ ๑ ของปี ๔ ทั้งนี้ให้สาขา
ทาแผนการเรียนนัก ศึก ษาให้ชัดเจน ๒).การติดตามการเรียนวิชาปัญ หาพิเศษ สาขากั บ ฝ่ายวิชาการต้อง
แก้ปัญหาร่วมกัน ความรับผิดชอบอยู่ที่นักศึกษาส่วนหนึ่ง
ประธานกล่าวถึงประโยชน์ของการทา มคอ. ๓ ของวิชาว่าน่าจะช่วยแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง มีการแบ่ง
คะแนนและแผนที่ชัดเจนเป็นการควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนได้ด้วย ถ้าจะให้เหมาะควรให้นักศึกษาทา
ตั้งแต่ปีที่ ๓
ผศ.จรัญ ทองเจือ กล่าวว่า ปัญหานี้เกิดมานานตั้งแต่ยังมีการสอนระดับ ปวส. ปัญหาพิเศษมีหลายส่วน
ทั้งในเรื่องแผนการทดลอง อาจารย์ที่ปรึกษาดูว่าหัวข้อไหนเหมาะสมไม่เหมาะสม
รศ.นพ ศักดิเศรษฐ์ ปัญหาพิเศษ นักศึกษาสามารถลงได้ปี ๓ เทอม ๒ และนักศึกษาต้องเรียนวิชาวาง
แผนการทดลองมาก่อน ที่ผ่านมาถ้าไม่ผ่านรายวิชานี้นักศึกษา ๗๐% และส่วนใหญ่ที่ไม่จบเพราะนักศึกษาไม่ทา
ประธาน กล่าวสรุปประเด็นเรื่องนี้ว่าในเมื่อคณะมีระบบที่ดีแล้ว ก็ต้องขึ้นอยู่กับนักศึกษา แต่ละสาขา
จะทราบถึงแผนการเรียนการสอนของแต่ละสาขาดีที่สุด
มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายฝ่ายวิชาการฯ และสาขาในการติดตามกากับนักศึกษาต่อไป
๓.๒ ปัญหาในการรับสมัครนักศึกษา ป.โท ซึ่งการรับสมัคร และการประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือก
มีความล่าช้า เนื่องจากประกาศดังกล่าวต้องให้อธิการบดีลงนาม ซึ่งขณะนี้คณะกาลังหารือให้อธิการบดีมอบ
อานาจให้รองอธิการประจาวิทยาเขตเป็นผู้ลงนามแทน เหมือนกับการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งน่าจะทา
ให้มีความคล่องตัวและรวดเร็วขึ้น
มติที่ประชุม : รับทราบ

ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ๔/๗

๓.๓ โครงการพันธุ์ไม้สีม่วง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ผล
ประกวดในพื้นที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะเทคโนโลยีการจัดการได้รับรางวัล ส่วนโครงการพันธุ์ไม้สีม่วง
ของคณะเกษตรศาสตร์ ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้สาขาภูมิทัศน์ ช่วยดูแล เพราะจะเป็นการแสดง
ผลงานของสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ด้วย แต่เนื่องจากสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ไม่มีความพร้อม ที่ประชุม จึง
มอบหมายสาขาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตรดูแลต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔: เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ฝ่ายวิชาการและวิจัย
๔.๑.๑ กาหนดการตรวจประเมิ นคุณภาพการศึก ษาภายใน ระดับ หลัก สูตร ปีการศึก ษา
๒๕๕๗ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย สอบถามผลการดาเนิน SAR ของสาขา เพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจ
- สาขาพืชศาสตร์ มีปัญหาในการเซ็นเอกสารเนื่องจากมีสองพื้นที่ พร้อมรับการตรวจ
- สาขาประมง ป.ตรี เสร็จเรียบร้อย เหลือ ป.โท พร้อมส่งอาทิตย์หน้า
- สาขาสัตวศาสตร์ ป.ตรี เสร็จเรียบร้อย ป.โท น่าจะดาเนินการเสร็จวันนี้
- สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ เสร็จเรียบร้อย
- สาขาเกษตรกลวิธาน เสร็จเรียบร้อย
- สาขาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร เสร็จเรียบร้อย
ซึ่งทุกสาขาจะต้องพร้อมรับการตรวจหลักสูตรระดับสาขา ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระดับคณะ
ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ กรณีการขอเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร ให้ดาเนินการหลังจากการตรวจ
ประเมินเสร็จสิ้น ซึ่งการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๙ เดือน ถึงจะ
นับได้
ประธานแจ้ง กาหนดการประชุมสภาว่า เดือนกั นยายน ๒๕๕๘ ไม่มี การประชุม สภา เพราะฉะนั้น
พยายามดาเนินการดังกล่าวให้ทันการประชุมเดือนตุลาคม
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๒ กาหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งกาหนดการในการตรวจระดับคณะ ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๓ ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้รายงานสรุปผลคะแนนของการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
การปฏิ บั ติ ร าชการ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย ประจ าปี ง บประมาณ ๒๕๕๗ ของ
คณะเกษตรศาสตร์ตามเอกสารแนบ ซึ่ง เกณฑ์ คะแนนตัวบ่ง ชี้ ที่ ได้ระดับคะแนนที่น้อยมีอยู่ ๔ ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ การวิจัย ประธานมอบหมายผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยติดตาม ตัวบ่งชี้ที่ ๔ คุณภาพการให้บริการ
และตัวบ่งชี้ที่ ๕ การเบิกจ่ายงบประมาณ ตัวบ่งชี้ที่ ๖ การประหยัดพลังงาน ประธานในที่ประชุมสอบถาม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯว่าเกณฑ์คะแนนตามเอกสารเป็นคะแนนของมหาวิทยาลัยหรือของคณะ รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการรับไปติดตามข้อมูลต่อไป คุณดุสิต สิทธินนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความสนใจ
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เกี่ยวกับแบบสรุปผลคะแนนของการปฏิบัติราชการตามคารับรอง และได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒
ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ต้องไปดูเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการ บางครั้ง
การเก็บข้อมูลไม่ตรงตามที่คณะกรรมการต้องการ ทาให้ไม่ได้คะแนน คณะต้องเข้าใจวิธีการเก็บข้อมูล เสนอ
ผลงานอย่างไรถึงจะได้คะแนนสูง คณะต้องมีแนวทางในการตรวจของคณะกรรมการ
มติที่ประชุม : รับทราบ และให้วาระนี้เป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป
๔.๒ ฝ่ายบริหารและวางแผน
๔.๒.๑ การประเมิ น ผลการปฏิบั ติ ร าชการ (เมษายน – กั น ยายน ๒๕๕๘) รอบที่ ส อง
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กล่าวถึงผลการประเมินรอบที่ผ่านมายังไม่ได้แจ้งผลการประเมิน ตอนนี้
กาลังเร่งดาเนินการอยู่ ซึ่งในครั้งที่ ๒ นี้ คณะฯมอบหมายให้สาขาประเมินผลการปฏิบัติงานในเบื้องต้น ทั้งด้าน
ภาระงานและพฤติกรรม ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ประธานในที่ประชุมเสนอแนะแนวทางในการประเมิน
ว่าควรลดเอกสาร เน้นความเป็นรู ปธรรม ให้เน้นเนื้องาน คนท างานควรจะได้รับผลตอบแทน ผศ.ยืนยง
วาณิชย์ปกรณ์ ขอให้ในที่ประชุมกาหนดระยะเวลาในการส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ชัดเจน ที่
ประชุมได้มีการหารือและกาหนดให้ส่งภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒.๒ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ามหาวิทยาลัยให้ความสาคัญกับโครงการที่เกี่ยวกับนักศึกษาเป็นหลัก งบประมาณแผ่นดิน
เสนอไป ๔๐ โครงการ ผ่านการพิจารณาประมาณ ๒๐ กว่าโครงการ ส่วนงบรายได้ คณะมีงบประมาณเพียงพอ
ในการดาเนินโครงการต่างๆได้ทั้งหมด ส่วนโครงการอื่นๆผ่านการพิจารณาตามส่วนความรับผิดชอบแต่ละงาน
เช่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โครงการบริการวิชาการ พิจารณาโดยฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย โครงการ
ศิล ปวัฒ นธรรม พิ จ ารณาโดยกองพัฒ นานัก ศึกษา ประธานในที่ ประชุม กล่าวถึงกรณีนี้ว่ามหาวิท ยาลัยตัด
โครงการเป็นการเบื้องต้น คณะต้องมาดูแผนปฏิบัติงานประจาปีให้มีความเหมาะสมกับโครงการที่ได้รับ ในที่
ประชุมได้มีการสอบถามถึงเรื่องนี้ ดังนี้
ผศ.ชวกร มุ ก สาน หัวหน้าสาขาเกษตรกลวิธาน สอบถามถึง เกณฑ์ ก ารตัดโครงการของ
มหาวิทยาลัยว่ามีเกณฑ์อ ย่างไร เพราะในครั้ง ต่อไปจะได้เขียนโครงการให้ตรงตามที่นโยบายมหาวิทยาลัย
กาหนด
ผศ.จรัญ ไชยศร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยมีการ
เปลี่ยนแปลง แต่โครงการได้เสนอไปแล้ว ทาให้ไม่ได้รับการสานต่อ เช่น โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ โครงการ
อนุรักษ์ฯ ทาให้การเตรียมการไว้ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
ผศ.ธรรมนูญ ง่านวิสุทธิพันธ์ สอบถามถึงงบประมาณโครงการปรับปรุงหลักสูตรว่าได้จัดสรร
งบประมาณไว้หรือไม่ เพราะเป็นโครงการที่มีความสาคัญ ซึ่งรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ได้ชี้แจงว่าได้
จัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว
มติที่ประชุม : รับทราบ และเสนอแนะว่าในการเขียนเสนอของบประมาณครั้งต่อไปให้ดูนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและของคณะเป็นหลัก
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ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ฝ่ายวิชาการและวิจัย
๕.๑.๑ ผลการเรียนของนักศึกษา ภาคฤดูร้อน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
ที่ประชุมพิจารณาผลการเรียนจากงานทะเบียนสานักงานวิทยาเขตฯ พื้นที่ไสใหญ่และทุ่งใหญ่
ตามลาดับ
พื้นที่ไสใหญ่
นางสาวจีรภา มานพพงษ์ นาเสนอผลการเรียนของนักศึกษาและนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ผลการเรียนมีรายวิชาเปิดสอนใน ๕ สาขาวิชา รวม ๑๓ รายวิชา ระดับ ป.ตรี
จานวนนักศึกษาลงทะเบียนและมีผลการเรียนทั้งหมด ๕๘ คน นักศึกษาลาออกจานวน ๑ คน นักศึกษาพ้น
สภาพเนื่องจากใช้ระยะเวลาศึกษาเกินกาหนด จานวน ๓ คน และนักศึกษาสาเร็จการศึกษา จานวน ๑๑๙
คน รวมทั้งนักศึกษาที่ได้เกรด I ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘
ที่ ป ระชุม มี ก ารสอบถามเรื่ องเกี ยรตินิยม ได้รับ คาชี้ แจงว่า นั ก ศึก ษาที่ มี สิท ธิ์ได้ รับ อนุมั ติ
ปริญญาเกียรตินิยม ต้องมีระยะเวลาศึกษาอย่างมากไม่เกินจานวนภาคการศึกษาตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
กรณีนักศึกษาเทียบโอนที่ใช้หลักสูตรปรับปรุงปี ๒๕๕๕ ให้ใช้เกณฑ์เดียวกับหลักสูตร ๔ ปี
พื้นที่ทุ่งใหญ่
ผศ.ยืนยง วาณิชปกรณ์ นาเสนอผลการเรียนของนักศึกษาและนักศึกษาสาเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ผลการเรียนมี รายวิชาเปิดสอนใน ๑ สาขาวิชา รวม ๓ รายวิชา ระดับ ป.ตรี จานวน
นักศึกษาลงทะเบียนทั้งหมด ๑๕ คน นักศึกษาสาเร็จการศึกษา จานวน ๑๐ คน
รวมนักศึกษาสาเร็จการศึกษาทั้งสองพื้นที่ จานวน ๑๒๙ คน
มติที่ประชุม : อนุมัติผลการเรียนประจาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ในที่ประชุมได้มีการสอบถามถึงหลักเกณฑ์ในการเปิดรายวิชาในภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการฯ ชี้แจงว่าการเปิดรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาสาเร็จการศึกษาในเทอมนั้น แต่ส่วนใหญ่เมื่อมีการเปิด
รายวิชาแล้ว ทาให้มีนักศึกษาที่ไม่อยู่ในเกณฑ์จะสาเร็จมาลงเรียนด้วย ประธานในที่ประชุมกล่าวว่าการเปิดภาค
ฤดูร้อน มหาวิทยาลัย ฯไม่มีความต้อ งการให้เปิด นักศึกษาท่านใดไม่เข้าข่ายให้เรียนภาคปกติ ยกเว้นกรณีที่
จาเป็นจริงๆ
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ : เรื่องอื่นๆ
๖.๑ ที่ ป ระชุม มีก ารเสนอให้คณะหรือสาขามี ช่องทางการร้องเรียน หรือ สายด่วนคณบดี เพื่อให้
นักศึกษาได้ช่องทางในการร้องเรียนเรื่องต่างๆ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมอบฝ่ายบริหารฯในการจัดทาข้อมูล
๖.๒ การขอย้ายสาขาของนักศึกษา ต้องปฏิบัติตามระเบียบนักศึกษาจะต้องเรียนสาขาวิชาที่สมัคร
อย่างน้อย ๑ ปี ถึงจะสามารถย้ายสาขาได้
มติที่ประชุม : รับทราบ
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๖.๓ สวัส ดิก ารบ้ านพั ก ของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มี จ านวนที่ ได้เ ข้าพั ก มี จ านวนน้อย และ
บุคลากรมีความประสงค์เข้าพักอีกหลายหลาย
มติที่ประชุม : รับทราบและมอบรองคณบดีฝ่ายบริหารฯประสาน
๖.๔ จานวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ที่มีจานวนลดน้อยลง คณะควรมีแผนในการแนะแนว ที่
ประชุมขอให้ทุกสาขาช่วยกันในเรื่องนี้
มติที่ประชุม : รับทราบและมอบรองวิชาการและวิจัยประสานกับวิทยาเขตฯในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๖.๕ ผศ.จรัญ ไชยศร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวถึงงานในฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดังนี้ การ
รับน้อง ประชุมเชียร์ บางสาขาไม่มีอาจารย์คอยควบคุม ทาให้เกิดปัญหาในการรับน้อง ที่ประชุมฝากถึงแต่ละ
สาขาช่วยดูแลในเรื่องนี้อย่างเข้มงวด ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาจัดประชุมผู้ปกครอง
นักศึกษาใหม่ เพื่อแต่งตั้งเป็นเครือข่ายผู้ปกครองระดับคณะ และการร่วมเดินเทิดพระเกี ยรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีบุคลากรในคณะให้ความร่วมมือในจานวนที่น้อย
มาก
มติที่ประชุม : รับทราบ และประธานในที่ประชุมมอบสาขาดูแลเรื่องการรับน้องอย่าง
เข้มงวด
ปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
นางราตรี อุบลกาญจน์
ผศ.สมคิด ชัยเพชร
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