รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรสาสตร์ หน้าที่ ๑/๖

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
วันศุกร์ ที่ ๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมAB ๒๐๑ ชั้น ๒ สานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
*****************************************
ผู้มาประชุม

๑. รศ.ดร.สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ
๒. ผศ.สมคิด ชัยเพชร
๓. ผศ.จรัญ ทองเจือ
๔. ผศ.จรัญ ไชยศร
๕. ผศ.สมคิด อินทร์ช่วย
๖. ผศ.วุฒิชัย สีเผือก
๗. ผศ.ดร.ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล
๘. นายจาเลือง เหตุทอง
๙. ผศ.ชวกร มุกสาน
๑๐. นายฤกษ์ชัย ช่วยมั่ง
๑๑. ผศ.ดร.ยืนยง วาณิชย์ปกรณ์
๑๒. นางธันย์นรีย์ โมราศิลป์
๑๓. ดร.พิมล เที่ยงธรรม
๑๔. ผศ.ดร.สารคาม แก้วทาสี
๑๕. นายสมยศ ศรีเพิ่ม
๑๖. นายประยงค์ คงนคร
๑๗. ผศ.มุจลินท์ ติณสิริสุข

ผู้ไม่มาประชุม
๑. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สร้อยสุวรรณ
๒. นางสาววรรณภา แซ่โล่
๓. ผศ.สมศักดิ์ เลี่ยมนิมิตร
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. รศ.ราชศักดิ์ ช่วยชูวงศ์

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรสาสตร์ หน้าที่ ๒/๖

เอกสารประกอบการประชุม
เอกสารหมายเลข ๑ :
เอกสารหมายเลข ๒ :
เอกสารหมายเลข ๓ :
เอกสารหมายเลข ๔ :

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
โครงสร้างการบริหารงานคณะเกษตรศาสตร์
สรุปจานวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
(ร่าง) ระเบียบ มทร.ศรีวิชัยว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ..............

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
รองศาสตราจารย์สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ คณบดีเป็นประธานการประชุมดาเนินตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑: เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบ ๓ เรื่อง
๑.๑ นโยบายและแผนการบริหารงาน ๔ ปี (๒๕๕๘-๒๕๖๑) ของคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อให้มี
ความเข้าใจที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คณะเกษตรศาสตร์มีวิสัยทัศน์ของผูบ้ ริหาร คือสร้างความโดนเด่น
ทางวิชาการทั้ง ๖ สาขา ผลักดันให้อาจารย์ทาวิจัยค้นคว้าในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง นาไปสู่การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการและเผยแพร่งานวิจัยหรือองค์ความรู้ที่ได้ไปสู่สาธารณชน โดยมีการประชาสัมพันธ์เป็น
ตัวเร่ง โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับรู้ว่ามีอะไรในคณะเกษตรศาสตร์บ้างซึ่งจะเน้นพันธกิจ ๔ ด้าน
คือการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทานุศิลปวัฒนธรรม ดังนั้นเป้าประสงค์ ๔ ปีข้างหน้าก็คือ
บรรลุถึงพันธกิจทั้ง ๔ ด้านอย่างมีคุณภาพและมีการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ ๗ กลยุทธ์
๒๙ มาตรการ ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โดยมีโครงการเร่งด่วนที่คณะฯต้องดาเนินการทันทีใน ๑ ปีแรก คือ โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โครงการฟาร์ม
นักศึกษา โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และโครงการตลาดนัดไม้
ดอกไม้ประดับ
๑.๒ แนะนาผู้รับผิดชอบในการบริหารงานตามแผน
๑.๓ ประชุม คณาจารย์และบุคลากร วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และเชิญร่วมรับประทานอาหารเที่ยง
๑.๓ การใช้เงินงบประมาณงานฟาร์ม เดิม คณะเกษตรศาสตร์ ให้มหาวิทยาลัยหัก ๕% และวิทยา
เขต ๒% แต่ในปี ๒๕๕๙ ให้มหาวิทยาลัยหัก ๓% ส่วนวิทยาเขต ๒% เหมือนเดิม
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์
ไม่มี

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรสาสตร์ หน้าที่ ๓/๖

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การส่งเสริมการสร้างสมรรถนะพื้นฐาน และการส่งเสริมการสร้างสมรรถนะวิชาชีพ ซึ่งยังไม่เข้าใจใน
การจัดทา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยจึงขอดูรายละเอียดที่ชัดเจนจากมหาวิทยาลัย ซึ่งทราบว่าจะมีการประชุม
ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นี้
๓.๒ การใช้เงินผลประโยชน์สะสมซื้อครุภัณฑ์ (แม่พันธุ์โคนม เก้าอี้เลคเชอร์ เครื่องสุญญากาศ เครื่องรีดนม)
และการใช้เงินรายได้ในการสร้างอาคาร คณะฯจะตามเรื่องกับมหาวิทยาลัยต่อไป
๓.๓ สืบเนื่องจากการประชุมวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่องโครงสร้างของคณะเกษตรศาสตร์ มอบรอง
คณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนหารือที่ประชุมในการจัดทาโครงสร้างฉบับสมบูรณ์
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย สีเผือก หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์ ขอมติที่ประชุมเกี่ยวกับโครงสร้าง
งานฟาร์มโคเนื้อชุมพร จะให้ขึ้นอยู่กับสาขาสัตวศาสตร์ หรืองานวิจัยและฝึกอบรมชุมพร
มติที่ประชุม : เห็นชอบ ข้อ ๓.๓ งานวิจัยและฝึกอบรมชุมพร และงานฟาร์มโคเนื้อชุมพรให้ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริ ก ารวิ ชาการและกิ จ การพิ เ ศษ เป็ นผู้ ดูแ ล และมอบรองคณบดี ฝ่ายบริ ห ารและวางแผนท าโครงสร้า ง
คณะเกษตรศาสตร์ฉบับสมบูรณ์
ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาแจ้งที่ประชุม ดังนี้
๔.๑.๑ การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ๑๒,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๕๙ จะไม่รวมเครื่องหมาย
สัญลักษณ์ต่างๆ กระดุม ตุ้งติ้ง เข็มขัด ซึ่งอาจจะมีผลกระทบกับนักศึกษาและผู้ปกครอง
๔.๑.๒ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. .....
ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในอนาคตเพื่อคณะฯจะได้บริหารจัดการได้
๔.๑.๓ นักศึกษาที่กู้เงิน กยศ. ต้องต่อสัญญาในรอบ ๖ เดือน จะต้องผ่านกิจกรรมจิตอาสา ๑๘
ชั่วโมง ขอหารือที่ประชุมจะให้สาขา ๘ ชั่วโมง และฝ่ายพัฒฯ ๑๐ ชั่วโมง เพื่อนักศึกษาจะได้ช่วยงานในสาขาด้วย
และจะแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่กู้เงิน กยศ. พร้อมแบบฟอร์มให้กับสาขาต่อไป
๔.๑.๔ แจ้งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นซึ่งนักศึกษาจะต้องจบการศึกษา
- โครงการแคโรย วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
- โครงการสร้ างจิ ต ส านึ ก อนุ รัก ษ์ พ ลั ง งานและมหาวิ ท ยาลั ย สีเ ขี ย ว วั น ที่ ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๕๘
- โครงการพัฒนาบุคลิกภาพบัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ วันที่
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
- โครงการ เตรียมบัณฑิตนักปฏิบัติคณะเกษตรศาสตร์พร้อมรับโอกาสใหม่ในAEC
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
- โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๔.๒.๕ ขอความร่วมมือสาขาส่งรายชื่อบุคลากรเพื่อแต่งตั้งในการบริหารงานกิจกรรมนักศึกษา
มติที่ประชุม :รับทราบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรสาสตร์ หน้าที่ ๔/๖

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ คณะกรรมการประจาคณะ
ประธานขอหารือในที่ประชุมเรื่องคณะกรรมการประจาคณะ ซึ่ง ประกอบด้วย (คณบดี รอง
คณบดี หัวหน้าสาขา ตัวแทนอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก) และตามระเบียบกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จากหน่วยงานภายนอก ๔ ท่าน ขอเสนอชื่อ คุณดุสิต สุทธินันท์ คุณบุญทรง มุณีแนม ซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เดิม และอีก ๒ ท่ านคือ ประธานสภาหอการค้ า จัง หวั ดนครศรีธรรมราช คุณวาริ น ชิณ วงศ์ และคุณอ ามาตย์
คุณสวัสดิ์ และเสนอชื่อตัวแทนอาจารย์ภายใน ๔ ท่าน ผู้ช่วยคณบดี นายประยงค์ คงนคร (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงาน
ฟาร์ม) ผศ.มุจลินท์ ติณสิริสุข (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานฟาร์มนักศึกษา) นายสมยศ ศรีเพิ่ม (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการและกิจการพิเศษ) ดร.พิมล เที่ยงธรรม (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย)
มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบรองคณบดีฝ่ายบริหารฯ ตรวจสอบระเบียบการเบิกจ่ายให้คณะกรรมการ
ประจาคณะ ภายนอก ๔ ท่าน
๕.๒ ฝ่ายวิชาการ
๕.๒.๑ จ านวนนักศึกษา ปัจ จุบันนักศึก ษาคณะเกษตรศาสตร์ จ านวน ๑,๐๖๓ คน (ไสใหญ่
๘๕๗ คน ทุ่งใหญ่ ๒๐๖ คน) นักศึกษาที่จะจบในปีการศึกษา ๒๕๕๗ จานวน ๒๘๖ คน และดูจานวนนักศึกษาที่มา
สมัครใหม่พื้นที่ไสใหญ่ ๑๖๘ คน พื้นที่ทุ่งใหญ่ ๔๔ คน รวม ๒๑๒ คน ซึ่งยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้และบางสาขา
ยังไม่มีนักศึกษาจึงขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ในการหานักศึกษาเพิ่ม
ขอมติที่ประชุมแผนงานในการประชาสัมพันธ์ มีดังนี้ ทาไวนิล สติกเกอร์สปอร์ตโฆษณา ออก
พื้นที่พบอบต. ลงพื้นที่เป้าหมาย พี่ชวนน้อง เสียงตามสายของท้องถิ่น ตั้งบูทตามห้างสรรพสินค้า Facebook ศิษย์
เก่าสัมพันธ์
มติที่ประชุ ม : เห็นชอบ เร่ง ดาเนินการประชาสัม พันธ์ ให้นักศึกษามาศึก ษากับ คณะฯ ให้ม ากขึ้นในช่วง
ระหว่าง ๒ – ๓ เดือนข้างหน้านี้
๕.๒.๒ คาสั่งแต่งตั้งบุคลากรช่วยปฏิบัติงานในฝ่ายวิชาการ และขอเชิญประชุม บุคลากรในฝ่าย
วิชาการ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้อ งประชุม อาคาร ๓ วิท ยาเขตนครศรีธรรมราช อาเภอทุ่ง สง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
๕.๒.๓ แผนปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ
- โครงการปฐมนิเทศนัก ศึกษาฝึกงาน วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (แผนกฝึกงาน
ภายนอก)
- โครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา ปี ๓ – ๔ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐
บาท วันที่ ๒๑-๒๒ และ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ขอความร่วมมือจากสาขาส่งนักศึกษาปี ๔ สาขาละ ๖ – ๑๐
คน และจะมีหนังสือแจ้งสาขาขอจานวนนักศึกษาอีกครั้งคาดว่าปีหน้าจะของบประมาณโครงการอบรมภาษาอังกฤษ
กับนักศึกษาปี ๑ โดยก่อนการเปิดภาคเรียน๑ อาทิตย์ เพื่อให้นักศึกษาเห็นความสาคัญในภาษาอังกฤษ
-โครงการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโท ๓ สาขาเนื่องจากครบ ๓ ปีแล้วต้องปรับปรุง
ประมาณเดือน มิ ถุนายน ๒๕๕๘ งบประมาณจากที่ ขอ ๑๒๐,๐๐๐ บาท สามารถจัดสรรให้ได้ ๓๐,๐๐๐ บาท
เนื่องจากใช้เงินงบประมาณผลประโยชน์ของคณะเอง
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติก ารด้านเทคนิคการสอนและประเมิ นผลการเรียนรู้
งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท จะดาเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรสาสตร์ หน้าที่ ๕/๖

- โครงการพั ฒนาบุคลากรด้านประกั นคุณภาพ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท จะ
ดาเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ งบประมาณ ๕๘,๐๐๐ บาท จะ
ดาเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
- โครงการแสดงผลงานทางวิชาการการประกวดแข่งขัน งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐
บาท จะดาเนินการช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ซึ่งจะต้องดาเนินการหารือประชุมการกาหนดขอบเขตของงานการจั ด
ผลงานทางวิชาการเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่สุด และต้องทาร่วมกับวิทยาเขตเสนอวันที่เหมาะสมน่าจะเป็นปลายเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๘
- งาน ๘๐ ปีไสใหญ่จะดาเนินการในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘จะต้องประสานกับ
ศิษย์เก่า ซึ่งจาเป็นจะต้องจัดอาจจะต้องของบประมาณผลประโยชน์สะสม เพราะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และคาดว่าจะมี
ผู้มาเยี่ยมชมงานจานวนมากจะเน้นการสร้างความภาคภูมิใจและความประทับใจให้กับศิษย์เก่าที่มาเยี่ยมชมงาน และ
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะด้วยโดยจะต้องทาร่วมกับวิทยาเขต(งบประมาณปี ๒๕๕๙)
มติที่ประชุ ม : เห็นชอบ ประธานรับ ที่ จ ะไปพูดคุยเรื่องวัน ที่ จัดงาน เรื่องกิ จ กรรมร่วมกับ วิท ยาเขต
๒ เรื่อง (โครงการสัปดาห์วิชาการ, งานครบรอบ ๘๐ ปีไสใหญ่)
๕.๒.๔ คณะกรรมการกองทุ น วิ จั ย มี ก ารขอมติ ที่ ป ระชุ ม ว่ า เห็ น ชอบหรื อ ไม่ ที่ จ ะใช้
คณะกรรมการชุดเดิมหรือควรแต่งตั้ง ใหม่ โดยให้นาชื่อเข้าที่ประชุมกรรมการประจาคณะในครั้งต่อไป เพื่อเสนอ
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป
มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้แต่งตั้งใหม่ โดยมอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย ไปพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
กองทุนวิจัย
๕.๒.๕ ในปีการศึกษา ๑/๒๕๕๘ ซึ่งคณะฯ น่าจะจัดการเรียนการสอนร่วมกันทั้ง ๒ พื้นที่ ในวัน
พุธคาบกิจกรรมช่วงบ่ายให้เป็นคาบว่าง เพื่อจะได้ประชุมอาจารย์ร่วมกัน หรือนักศึกษาได้ทากิจกรรมร่วมกัน
มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ดาเนินการทั้งสองพื้นที่
๕.๓ ฝ่ายบริหารและวางแผน
รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ๔ เรื่อง
๕.๓.๑ โครงการบริการวิชาการ งบประมาณเงินรายได้ปี ๒๕๕๙ ขอให้ส าขาแจ้ง ผู้ส นใจส่ง
โครงการซึ่งได้แจ้งหนังสือถึงสาขาแล้ว
๕.๓.๒ โครงการที่ดาเนินการแล้ว ขอให้สาขาแจ้งผู้เกี่ยวข้องส่งสรุปโครงการมาที่ฝ่ายด้วยเพื่อ
ฝ่ายบริหารฯจะได้ดาเนินการรายงานมหาวิทยาลัยต่อไป
๕.๓.๓ โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ ถ้าช่วงเวลาไม่สามารถดาเนินการได้ก็สามารถปรับแผน
ช่วงเวลาได้ หรือโครงการที่ไม่อยู่ในแผน โครงการใหม่ที่คิดว่าเป็นโครงการที่จาเป็น น่าสนใจ ก็ให้เสนอมายังฝ่าย
บริหารฯ เพื่อจะได้บรรจุไว้ในแผน เนื่องจากโครงการไหนที่ไม่มีในแผนจะไม่สามารถดาเนินการได้
มติที่ประชุม :รับทราบ
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๕.๓.๔ ฝ่ายบริหารขอหารือเรือ่ งแบบการประเมินผลปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องประกาศใช้ในรอบการ
ประเมินครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๕๘–๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) มีส่วนไหนบ้างที่ควรจะเปลี่ยนแปลง ทบทวน ส่วนที่
มหาวิทยาลัยกาหนด ๘๐% คณะฯไม่สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงได้ แต่ในส่วน ๒๐% ที่สามารถทบทวนเปลี่ยนแปลง
ได้จากเดิม ๑๒% (งานฟาร์ม งานวิจัย งานกิจการนักศึกษา) และ ๘% ในเรื่องทั่วไป
ระดมความเห็นจากที่ประชุม ๑๒% (งานฟาร์ม งานวิจัย งานกิจการนักศึกษา) โดยเพิ่มช่องทาง
งานที่แต่ละคนถนัดโดยดูเนื้องานนั้นให้ งานเดิน และผลักดันคณะฯไปข้างหน้าได้ มีประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ตอบ
ตัวชี้วัด โดดเด่น ตามพันธกิจของคณะฯ ใครมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก็ให้เสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารฯ ไปร่างแล้วก็
อาจจะเวียนให้ผู้บริหารช่วยดูก่อนที่จะทาประชาพิจารณ์ ก่อนสิ้นเดือนเมษายน
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบรองคณบดีฝายบริหารฯปรับตามข้อเสนอแนะ
๕.๔ สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
อาจารย์จาเลือง เหตุทอง ขอหารือเรื่องปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ขอให้ทาจากคณะฯ/ฝ่าย ลงสู่
สาขา เพื่อสาขาจะได้ปรับไม่ให้ตรงกับของคณะฯ/ฝ่าย ซึ่งต้องใช้คาบกิจกรรมของนักศึกษาในการเข้าร่วมโครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆ ของคณะ
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๖ : เรื่องอื่นๆ
๖.๑ หัวหน้าสาขาประมง (ผศ.ดร.ธีระวุฒิ เลิศสุทธิชวาล) แจ้งเรื่องการเสนอชื่อเรื่องนักวิจัยดีเด่น
๖.๒ หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์ (ผศ.วุฒิชัย สีเผือก) เสนอความเห็นเรื่องนักศึกษาจบ ๓ ปีครึ่ง นักศึกษา
ตกค้าง
๖.๓ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา (ผศ.จรัญ ไชยศร) แจ้งเรื่องสารเสพติดกับนักศึกษาที่มีมากขึ้น
๖.๔ หัวหน้าสาขาเกษตรกลวิธาน (ผศ.ชวกร มุกสาน) แจ้งเรื่องสาขาเกษตรกลวิธานได้รับการพิจารณาให้
ได้รับการพิจารณาในขั้นต้น จากมหาวิทยาลัยในการพิจารณาให้ได้งบประมาณแผ่นดินประเภทสิ่งก่อสร้าง วงเงิน
๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙
มติที่ประชุม : รับทราบข้อ ๖.๒ ให้เปิดตามแผนการเรียน และข้อ ๖.๓ ให้นักศึกษาร่วมทากิจกรรม
ทุกรูปแบบ กีฬา ดนตรี ชมรมต่างๆ หรือสังกัดชมรมสโมสรนักศึกษา การประชุมผู้ปกครองสาหรับนักศึกษาใหม่
กิจกรรมต่างๆ ที่จะให้นักศึกษาได้ร่วมทาระหว่างเรียน ด้านงานฟาร์ม ฝึกทักษะทางการเกษตรแก่นักศึกษา
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๒๐ น.
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