ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ๑/๖

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
วันอังคาร ที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมAB ๒๐๑ ชั้น ๒ สานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ 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. ผศ.ชวกร มุกสาน
๙. ผศ.ศิริศักดิ์ บริรักษ์ธนกุล
๑๐. ผศ.ยืนยง วาณิชย์ปกรณ์
๑๑. นางธันย์นรีย์ โมราศิลป์
๑๒. นางสาวพิมล เที่ยงธรรม
๑๓. นายสมยศ ศรีเพิ่ม
๑๔. นายประยงค์ คงนคร
๑๕. ผศ.มุจลินท์ ติณสิริสุข
๑๖. ผศ.สมศักดิ์ เลี่ยมนิมิตร

๑.
๒.
๓.
๔.

รศ.เกียรติศักดิ์ สร้อยสุวรรณ
นางสาววรรณภา แซ่โล่
ผศ.สารคาม แก้วทาสี
นายจาเลือง เหตุทอง

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. รศ.ราชศักดิ์ ช่วยชูวงศ์

ประธาน

ไปราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
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เอกสารประกอบการประชุม
เอกสารหมายเลข ๑ :
เอกสารหมายเลข ๒ :
เอกสารหมายเลข ๓ :
เอกสารหมายเลข ๔ :

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
(ร่าง) ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่องรับสมัครนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
ประกาศสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับน้อง
ใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา
รายละเอียดลูกจ้างจ้างเหมา ประจาปี ๒๕๕๘

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๑๕ น.
รองศาสตราจารย์สนุ ีย์รัตน์ ศรีเปารยะ คณบดีเป็นประธานในที่ประชุมดาเนินตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑: เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบ ๒ เรื่อง
๑.๑ แนะนาหัวหน้าสาขาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร คือ ผศ.ศิริศักดิ์ บริรักษ์ธนกุล และ
ขอบคุณที่อาสาเข้ามาช่วยในการบริหารงานของสาขา ซึ่งได้แต่งตั้งตั้งแต่วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
๑.๒ แจ้งการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เมื่อวันที่
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมีนักศึกษาใหม่ทั้งหมดที่มาปฐมนิเทศจานวน ๑๙๑ คน ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ๑๑ คน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ๒๘ คน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ๕๓ คน และคณะเกษตรศาสตร์
๙๙ คน ส่วนกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะเกษตรศาสตร์กาหนดจัดในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ สาหรับ
จานวนนักศึกษาใหม่ของคณะเกษตรศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่ มีนักศึกษามาสมัครเรียน โดยชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
บางส่วน จานวน ๑๑๒ คน แต่ไม่มารายงานตัว จานวน ๑๓ คน (เป็นนักศึกษาประสงค์จะเรียนที่ สาขาพืชศาสตร์
หลักสูตรเที ยบโอน จานวน ๒ คน แต่ได้ย้ายไปเรียนคณะเกษตรศาสตร์ พื้นที่ไสใหญ่ ไม่ป ระสงค์จะเรียน ๑ คน
ประสงค์จะไปเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฎ ๙ คน ส่วนอีก ๑ คนชาระเงินครบแล้วแต่ยังติดต่อไม่ได้ ) และคาดว่าจะมี
นักศึกษาเพิ่มอีกหนึ่งคนที่ประสงค์จะเรียนแต่ไม่ได้มาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ส่วนพื้นที่ไสใหญ่มีนักศึกษาใหม่ที่มา
ปฐมนิเทศเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๒๕๓ คน จากจ านวนนักศึกษาที่มาสมั ครเรียนและชาระเงิน
บางส่วนแล้ว ทั้ ง หมด จ านวน ๒๖๓ คน ไม่ ม ารายงานตัว ๑๐ คน รวมนัก ศึก ษาใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ทั้ ง ๒
พื้นที่มีจานวน ๓๕๒ คน
- ผศ.ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล หัวหน้าสาขาประมง ได้หารือในที่ประชุมถึงกาหนดการปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
เนื่องจากยังมีนักศึกษาของสาขาประมงที่ประสงค์จะมาสมัครเรียนเพิ่มเติม
มติที่ประชุม : รับทราบ ส่วนเรื่องกาหนดการปิดรับสมัครนักศึกษาให้ตรวจสอบระบบของงานทะเบียนและ
วัดผลของวิท ยาเขตฯ หากสาขาไหนประสงค์จะรับนักศึก ษาเพิ่มเติม ก็ให้ทาบันทึก มายังคณะฯ เพื่อคณะฯจะได้
ประสานไปทางวิทยาเขตฯ ต่อไป
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ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข
๑. หน้ า ที่ ๕ เอกสารประกอบการประชุ ม ข้ อ ๑.๒ คระกรรมการ แก้ ไ ขเป็ น
คณะกรรมการ
๒. หน้าที่ ๖ ข้อ ๓.๒ โครงสรร้าง แก้ไขเป็น โครงสร้าง
๓. หน้าที่ ๘ ข้อ ๕.๑.๒ มติที่ประชุม พริ้น แก้ไขเป็น พิมพ์
ข้อ ๕.๓.๑ มติที่ประชุม ให้ดาเนินการแต่หากจาเป็นก็ให้แยกดาเนินการ
แก้ ไ ขเป็ น ให้ ด าเนิ น การร่ ว มกั น แต่ ห ากจ าเป็ น ให้ แ ยก
ดาเนินการ
ข้อ ๕.๓.๒ ๒๕๕๙ แก้ไขเป็น ๒๕๕๘
วันที่ ๑๖ แก้ไขเป็น วันที่ ๖
๔. หน้าที่ ๙ ข้อ ๖.๒.๑ คาว่าท่าซอม ควรจะให้ติดกัน
ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ งานแสดงผลงานวิชาการและการประกวดแข่งขันวิชาการเกษตรศาสตร์ (งานไสใหญ่ วิชาการ ๕๘)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งเรื่องสืบเนื่อง ๒ ประเด็น ดังนี้
๓.๑.๑ คาสั่งคณะเกษตรศาสตร์ที่ ๒๕๓/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงผลงาน
วิชาการและการประกวดแข่งขันวิชาการเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ซึ่งกาหนดดาเนินงานระหว่าง
วันที่ ๒๐ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ภายใต้ชื่อ “อุทยานเกษตร” และได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานฝ่ายให้บริการ
ทางวิชาการเพิ่มเติม ไปแล้วนั้น ตามคาสั่งคณะเกษตรศาสตร์ ที่ ๒๖๔/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน
แสดงผลงานวิชาการและการประกวดแข่งขันวิชาการเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ซึ่งได้
แจ้งกรรมการทุกคนแล้วก็ฝากให้กรรมการผู้เกี่ยวข้องดาเนินการให้บรรลุไปตามวัตถุประสงค์ด้วย
๓.๑.๒ เชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานแสดงผลงานวิชาการฯ ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สาขาพืชศาสตร์ อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
มติที่ประชุ ม : รับ ทราบ ให้ ส าขา และประธานของแต่ล ะฝ่ ายตามคาสั่ง ดาเนิน การให้บ รรลุ ไปตาม
วัตถุประสงค์ และในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ก็ให้มาประชุมรายงานความก้าวหน้าพร้อมกัน
ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ฝ่ายบริหารและวางแผน โดยรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน หารือในที่ประชุม ดังนี้
๔.๑.๑ การต่อสัญญาลูกจ้างชั่วคราว และจ้างเหมา
ให้กรรมการผู้บ ริหารช่วยพิจารณาการต่อสัญญา จะคงเดิมไว้ห รือปรับ ลด และพิจารณาค่าจ้าง
เหมาตามความเหมาะสมกับ สภาพเศรษฐกิ จ และหน้าที่ห รือปริม าณงานที่รับผิดชอบ ดูความเหมาะสมในการเพิ่ม
ค่าจ้าง เพราะการเพิ่ ม ขึ้นของค่าจ้างต้อ งแบ่ง งบประมาณมาใช้ในส่วนค่าจ้างเพิ่ม ขึ้น งบประมาณส่วนอื่นๆ ก็ จ ะ
น้อยลง โดยที่ประชุมพิจารณาปรับเพิ่มเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างกลุ่มที่ได้รับเงินเดือน ๖,๘๐๐ บาทและต่ากว่า ๖,๘๐๐
บาท จ านวน ๑๙ รายดัง นี้ ๑. นางสุม าลี ยี่สุ่น ๒. นางแนม นิล อุปถัมภ์ ๓. นายจีร ะศัก ดิ์ ทับ เที่ยง ๔. นายพิษณุ
จันทร์น้อย ๕. นายศักดิ์ชัย ภักดีพิน ๖. นางเตือนจิตร สมมุติ ๗. นางสาวประยงค์ แก้วโกสุม ๘. นายมงคล ภักดีพิน
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๙. นายวั นชัย เข็ม เขี ยว ๑๐. นายวิทู น นิล แก้ ว ๑๑. นายอดิศั ก ดิ์ เขื่ อนศิริ ๑๒. นางสาวอั ม ภาพร ชุ ม นุ ม ๑๓.
นางปัญญา เฉิดฉาย ๑๔. นายสุเชื่อง นาคร ๑๕. นายวิโรจน์ พราหมชูบัว ๑๖. นายเวียน สุขเกิด ๑๗. นายสุวิทย์ ตะ
ปิตา ๑๘. นายทวี รัตนบุรี ๑๙. นายวิทยา นาคร ปรับเพิ่มเป็น ๗,๑๐๐ บาท ส่วนคนงานในโครงการพัฒ นางาน
ฟาร์มโคเนื้อชุมพร ๒ ราย ๑. นายแสน พันเพ็ชร ๒. นางสาวละเมียด บัวสไว ปรับเพิ่มเงินเดือนจากเดิม ๘,๐๐๐
บาท เป็น ๘,๓๐๐ บาท การจ้างในอัตราเงินเดือนเดิมจานวน ๒ ราย ได้แก่ นายวิโรจน์ จุลจงกล และนายสถาพร
จินดาธรรม เดือนละ ๗,๖๐๐ และ ๗,๕๙๐ บาท ตามลาดับ และเลิกจ้าง ๒ ตาแหน่ง ได้แก่ ราย นางสาววิลาวัล ย์
สุวรรณมณี และนางสาวรัตนา สมปรีดา และในเรื่องการทาสัญญาจ้างเหมาก็ให้ครอบคลุมถึงการเดินทางไปราชการ
ตามสิทธิ์ด้วย
มติที่ประชุม : รับทราบ และเห็นชอบ
๔.๒ ฝ่ายวิชาการและวิจัย
๔.๒.๑ การประกันคุณภาพระดับสาขา ระดับคณะ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งในที่ประชุม ๒ เรื่อง ดังนี้
๑. ฝากให้หัวหน้าสาขา และอาจารย์ประจาหลักสูตร ช่วยดูแลเตรียมรับการประเมินคุณภาพ
การจัดการศึก ษาระดับสาขาในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ และการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ คณะ
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ สาหรับการทาประกันคุณภาพเมื่อเข้าใจกระบวนการแล้วปีต่อๆ ไปก็สามารถจัดทาได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒. ตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกาหนด ที่คณะฯจะต้องดาเนินการ ก็จะมีเรื่องการบริหารความเสี่ยง
การประหยัดพลังงาน ก็ฝากรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนช่วยดูด้วย
ผศ.จรัญ ไชยศร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งโครงการประหยัดพลังงานได้ดาเนินการไป
แล้ว ๑ โครงการ แต่ต้อ งท าเพิ่ ม เติม อี ก ๒ โครงการเพื่อให้เ ข้าตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น ซึ่ง คณะฯ จะต้องมี ก าร
ดาเนินการจานวน ๓ โครงการ
มติที่ประชุม : รับทราบ และข้อ ๒ มอบฝ่ายบริหารและวางแผน
๔.๓ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
๔.๓.๑ กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งในที่ประชุม ดังนี้
ชี้แจงนโยบายและมาตรการตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องการจัด
กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งในพื้นที่ไสใหญ่ได้จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และ
ประชุมเชียร์ไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ โดยกาหนดให้นักศึกษา
ร่วมกิจกรรมเป็นระยะเวลา ๑ เดือน ส่วนพื้นที่ทุ่งใหญ่ก็คงดาเนินการเหมือนกัน ก็ขอฝากให้ผู้เกี่ยวข้องกากับดูแล
การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้ทาหนังสือแจ้งไปยังสาขาแล้วเพื่อสาขาได้
ประชุม และดาเนินกิจกรรม โดยให้ เสนอโครงการเป็นรูปแบบกิจกรรมเสนอผู้บริหาร เพื่อจะได้ตรวจสอบการจัด
กิจกรรมได้
มติที่ประชุม : รับทราบ และให้ฝ่าย สาขา และผู้ที่เกี่ยวข้องดูแลก าชับเข้มงวดการจัดกิจ กรรมรับน้อง
ใหม่และประชุมเชียร์ ให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรการนี้อย่างเคร่งครัด
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๔.๔ ฝ่ายงานฟาร์มนักศึกษา โดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานฟาร์มนักศึกษา ได้เสนอ
๔.๔.๑ ร่าง ประกาศรับนักศึกษาเข้าอยู่ฟาร์ม
๔.๔.๒ ข้อกาหนดที่ต้องปฏิบัติของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฟาร์มนักศึกษา
ประธานให้คณะกรรมการบริห าร ไปดูในส่วน ร่าง ประกาศรับ นักศึก ษาเข้าอยู่ฟาร์ม และ
ข้อกาหนดที่ต้องปฏิบัติของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฟาร์มนักศึกษา กฎข้อบังคับของนักศึกษาที่เข้าพักใน
ฟาร์มนักศึกษาของฝ่ายฟาร์ม นักศึกษา หากมีการแก้ไข เพิ่มเติมก็แจ้ง มายัง ฝ่ายงานฟาร์ม นักศึกษา และจะเข้าที่
ประชุมในคราวต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ฝ่ายบริหารและวางแผน
๕.๑.๑ ครุภัณฑ์เร่งด่วนในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน หารือในที่ประชุม ดังนี้
สืบเนื่องจากสาขาสัตวศาสตร์ ได้ขอซื้อครุภัณฑ์ในเรื่องการเรียนการสอน ระหว่างปีงบประมาณ
มา ๓ รายการคือ รถบรรทุกหญ้า งบประมาณ ๙๘,๐๐๐ บาท เครื่องผสมอาหารสัตว์ชนิดแนวนอน งบประมาณ
๘๕,๐๐๐ บาท ตู้ฟักไข่ งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท และฝ่ายบริหารฯ ก็ใช้งบกลางจากเงินรายได้และงานฟาร์มเพื่อ
ซื้อครุภัณฑ์ ได้แก่ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล งบประมาณ ๑๗,๐๐๐ บาท โทรทัศน์จอภาพแบบ LED จานวน ๔ เครื่องๆ
ละ ๒๔,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๙๖,๐๐๐ บาท ซึ่งในส่วนของก่อนสิ้นปีงบประมาณคณะฯสามารถนาเงินในส่วนของ
งบกลางเงินรายได้ และเงินรายได้งานฟาร์ม มาใช้ได้ ฉะนั้นจะมีเงินเหลือจากงบกลางจากการศึกษาก็ใช้ในโครงการ
สอน และก็ให้พิจารณาครุภัณฑ์ที่เร่งด่วนก่อนจะสิ้นปีงบประมาณตามความจาเป็น และเรื่องที่ขออนุมัติแล้วก็ขอให้
เร่งดาเนินการ เพื่อจะได้ตรวจสอบงบประมาณมาเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เร่งด่วนได้
หัวหน้าสาขาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร หารือในที่ประชุมหากคณะฯ มีโอกาสขอใช้เงิน
ก็อยากให้จัดสรรมาเป็นกองทุนฝึกทักษะนักศึกษาที่ก่อให้เกิดรายได้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดตั้ง
กองทุนฝึกทักษะนักศึกษาที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ.๒๕๕๗
ประธานสรุ ป ช่ อ งทางในการของบประมาณซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ป กติ คณะฯมี ช่ ว งเวลาที่ ใ ห้ ส่ ง
มหาวิทยาลัยฯ อยู่แล้ว และครุภัณฑ์เงินรายได้ของปี ๒๕๕๙ คณะฯ ก็แจ้งให้ทุกสาขาทุกฝ่ายส่ง และได้พิจารณา
เสร็จสิ้นไปแล้ว ถ้าต้องการให้เสนอใหม่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ฉะนั้นสาขา หรือฝ่ายขอให้เตรียมวางแผนไว้เสนอใน
ปีต่อไป ยกเว้นครุภัณฑ์ที่จาเป็นเร่งด่วนก็ให้พิจารณาตามความเหมาะสมความจาเป็น และเงินงบประมาณ และแจ้ง
ที่ประชุมเรื่องที่คณะฯ ขอแก้ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนฝึกทักษะนักศึกษาที่ก่อให้เกิดรายได้
พ.ศ. ๒๕๕๗ ในข้อ ๑๓ ให้กองทุนหักเงินค่าสาธารณูป โภค เพื่อนาส่งมหาวิทยาลัยฯ ร้อยละห้าของงบประมาณ
โครงการฯ ได้รับแจ้งจากมหาลัยฯ ให้คณะฯดาเนินการตามระเบียบนั้นไปก่อน
มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้ใช้งบกลางเงินรายได้ และงบกลางงานฟาร์ม ซื้อครุภัณฑ์เร่งด่วน รถบรรทุกหญ้า
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ๑ ตัว โทรทัศน์จอภาพแบบ LED ๔ เครื่อง และเงินที่เหลือให้สมทบกองทุนฝึกทักษะนักศึกษา
ที่ก่อให้เกิดรายได้บางส่วน
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ระเบียบวาระที่ ๖ : เรื่องอื่นๆ
๖.๑ ให้ส าขาแจ้ง รายชื่อ และตารางสอนของอาจารย์ ที่ มี ก ารจัดการเรียนการสอนระหว่างสองพื้นที่
ดาเนินการส่งที่สานักงานคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อฝ่ายบริหารได้รวบรวมและแจ้งวิทยาเขตฯ จัดรถให้บริการต่อไป
๖.๒ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้แจ้งว่าตามที่สาขาเกษตรกลวิธานขอใช้พื้นที่โรงเก็บยาง มาเป็นโรง
ฝึกทักษะทางด้านช่างเกษตร ก็เห็นควรให้สาขาเกษตรกลวิธานใช้พื้ นที่ เพื่อพัฒนาปรับปรุงเป็นห้องปฏิบัติการฝึก
ทักษะช่าง โดยแยกครุภัณฑ์ของแผนกยางพาราก่อน
๖.๓ ครุภัณฑ์ของงานวิจัยและฝึกอบรมชุมพร ให้พิจารณาในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วย
มติที่ประชุม : รับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑๓.๑๕ น.
นางอภิชญา หงษ์ทอง
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