
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่๑/๒๕๕๙  หน้าที่ ๑/๖ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ 
วันศุกร์ ท่ี  ๘  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๓ ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
 

***************************************** 
 

ผู้มาประชุม 
๑. รศ.สุนีย์รัตน์  ศรีเปารยะ  ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.สมคิด  ชัยเพชร   กรรมการ 
๓. ผศ.จรัญ  ทองเจือ   กรรมการ 
๔. ผศ.จรัญ  ไชยศร   กรรมการ 
๕. ผศ.สมคิด  อินทร์ช่วย   กรรมการ 
๖. ผศ.วุฒิชัย  สีเผือก   กรรมการ 
๗. ผศ.ธีรวุฒิ  เลิศสุทธิชวาล  กรรมการ 
๘. นายจ าเลือง  เหตุทอง  กรรมการ 
๙. ผศ.ศิริศักดิ์  บริรักษ์ธนกุล  กรรมการ 
๑๐. รศ.นพ  ศักดิเศรษฐ์   กรรมการ 
๑๑. ผศ.ยืนยง  วาณิชย์ปกรณ์  กรรมการ 
๑๒. ผศ.ธรรมนูญ  ง่านวิสุทธิพันธ์  กรรมการ 
๑๓. ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์  หมวดเมือง กรรมการ 
๑๔. นางธันย์นรีย์  โมราศิลป์  เลขานุการ 
๑๕. นางราตรี  อุบลกาญจน์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผศ.ชวกร มุกสาน   กรรมการ 
๒. นายดุสิต  สุทธินนท์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นายสุภาพ  จันทร์ศรี   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นายอ ามาตย์  คุณสวัสดิ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. รศ.เกียรติศักดิ์  สร้อยสุวรรณ   
๒. ผศ.สารคาม  แก้วทาส ี
๓. ผศ.เสน่ห์  รักเกื้อ 
๔. นางจันตินา  สุชาฎา   
๕. นางอภิชญา  หงษ์ทอง 
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เอกสารประกอบการประชุม 
 

เอกสารหมายเลข ๑ :   ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์  
   ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
เอกสารหมายเลข ๒ :   สรปุผลการเรียนคณะเกษตรศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
เอกสารหมายเลข ๓ : รายช่ือนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา (ตกค้าง) ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๕๘ 
เอกสารหมายเลข ๔ : ข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวนักศึกษาใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
เอกสารหมายเลข ๕ : งานประกันคุณภาพการศึกษา 

- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับ
หลักสูตร 

- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับ
คณะ 

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับหลักสูตร 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับคณะ 

 เอกสารหมายเลข ๖ : สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๐ ไสใหญ่เกมส์ 
 
 

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๒๐ น. 
 

 รองศาสตราจารย์สุนีย์รัตน์  ศรีเปารยะ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่ ๑:  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ๑  เรื่อง 
  ๑.๑ ขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองและนายกสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ที่ได้รับรางวัลเชิดชู
เกียรติ รางวัลคนดีศรีเกษตร จากสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย คือนายนฤพนธ์ สุขเหลือง พร้อม
มอบเกียรติบัตรและถ่ายรูปร่วมกัน 
    
 มติท่ีประชุม :รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ :  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ 
  

 มติท่ีประชุม :รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
    
ระเบียบวาระที่ ๓ :  เรื่องสืบเนื่อง 
  ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่ ๔ :  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งในที่ประชุมตามวาระ ดังนี ้
  ๔.๑.๑เสนอรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรับปรุง 
  คณะฯต้องมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี ๒๕๕๘ โดยมีเกณฑ์ก าหนด คือ ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ ต้องมีงานวิจัยและมีการเผยแพร่ระดับชาติ โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง ๕ ปี  
 
  ๔.๑.๒ พิจารณาการน าเสนอหลักสูตรฉบับร่าง 
  แจ้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการจัดท าหลักสูตรระดับปริญญาโท ในวันที่  ๑๑ 
มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมใหญ่ และหลักสูตรระดับปริญญาตรีวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สาขาพืชศาสตร์ และจะแยกกลุ่มตามสาขา เพื่อได้ดูความก้าวหน้าของหลักสูตรก่อน
น าเข้าวิพากษ์หลักสูตรของคณะต่อไป 
 
  ๔.๑.๓ การวิพากษ์หลักสูตรปริญญาตรี 
  ก าหนดการวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม
ราชพฤกษ์ สาขาพืชศาสตร์ เวลา ๐๘.๓๐ น. และจะแยกกลุ่มตามสาขา โดยมีผู้ทรงภายนอกมาร่วม        
วิพากษ์ด้วย 
 
  ๔.๑.๔  ค าสั่งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
  คณะฯจะด าเนินการแต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการด าเนินโครงการและมอบหมายบุคลากรเข้า
ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๒ : การ
วิพากษ์หลักสูตร ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ 
  การส่งมคอ.๕ และมคอ.๖ ให้ด าเนินการภายใน ๓๐ วันหลังจากปิดภาคเรียน ขอให้
ด าเนินการส่งคณะฯภายใน ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ 
  จ านวนนักศึกษาใหม่ประจ าปี ๒๕๕๙ จ านวนผู้รายงานตัวทั้งหมด พื้นที่ไสใหญ่ ๕๒ คนพื้นที่
ทุ่งใหญ่ ๒๐ คน ประธานแจ้งวิทยาเขตฯจะมีโปรแกรมออกแนะแนวการรับนักศึกษา โดยวิทยาเขตฯเป็นเจ้าภาพ
และให้แต่ละคณะเข้าร่วมซึ่งดูแล้วไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงมอบให้งานประชาสัมพันธ์แนะแนวของ
คณะฯร่วมกับสาขาแบ่งสายออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเองด้วย โดยให้สาขาส่งรายช่ือสาขาละ 
๒ คนที่ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารด าเนินการโดยด่วนในการแบ่งสายออกแนะแนวการรับนักศึกษา 
   
  ๔.๑.๕ เสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามผลการประเมินระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ 
  นางจันตินา  สุชาฎาเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพแจ้งในที่ประชุมตามที่คณะได้รับการ
ประเมินระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ผลการประเมินระดับหลักสูตรของคณะ จ าแนกตามรายหลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรี ๖ หลักสูตร และระดับปริญญาโท ๓ หลักสูตร ซึ่งมี ๑ หลักสูตรที่ไม่ผ่านมาตรฐาน คือ หลักสูตร
สาขาเกษตรกลวิธาน จากที่งานประกันคุณภาพได้ไปประชุม มหาวิทยาลัยฯได้ท าข้อตกลงไว้ว่าในปี ๒๕๖๐ ทุก
หลักสูตรต้องได้รับการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี ต้องได้คะแนน ๓.๐๑ – ๔ คะแนน ซึ่งต้องผ่าน ๒ ปี 
ติดต่อกัน งานประกันคุณภาพจึงขอแจ้งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามผลการประเมิน



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่๑/๒๕๕๙  หน้าที่ ๔/๖ 
 

ระดับหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับปริญญาโท  โดยแยกเป็นองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี แผนการ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ผู้ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบ
ด าเนินงาน  และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามผลการประเมินระดับคณะ โดยแยกเป็น
องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๕๗  ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินฯ และแผนในการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของคณะฯ 
 ประธานให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ีด าเนินการตามแผน 
 
 มติท่ีประชุม : รับทราบ 
  
 ๔.๒ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา  
 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งในที่ประชุมตามวาระ ดังนี ้
  ๔.๒.๑ ผลการแข่งขันกีฬา มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๐ “ไสใหญ่เกมส์” และสร้างสรรค์ขบวน
พาเหรด 
  สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัยครั้งที่ ๑๐ “ไสใหญ่เกมส์” คณะฯได้
เหรียญทอง ๑๑ เหรียญ เหรียญเงิน ๑๓ เหรียญ เหรียญทองแดง ๑๒ เหรียญ และการสรรค์สร้างขบวนพาเหรด
คณะฯไดล้ าดับ ๒ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ส่วนการสรรค์สร้างในเรื่องของกองเชียร์มีการเปลี่ยนแปลงกติกา
ในการตัดสิน ขอขอบคุณทีมงาน หัวหน้าสาขา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ผู้ควบคุมแต่ละประเภทกีฬาในแต่
ละสาขา ที่ช่วยให้กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้ผลการตอบรับเป็นที่น่าช่ืนชม 
  ๔.๒.๒ โครงการสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมชาวนครศรีธรรมราช 
  เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน ได้ด าเนินการไปแล้วในระหว่างวันที่ ๒๐– ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ “งาน ๕ ยุค ๕ สมัย ไสใหญ่ ๘๐ ป”ี โดยได้เชิญศิลปินมโนราห์ หนังตะลุง มาร่วมแสดงเพื่อสืบ
สานประเพณีศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบทอดต่อไป และคณะฯได้ผ่านตัวช้ีวัดเรียบร้อย 
  ๔.๒.๓ นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ๒/๒๕๕๘ ขอไปใส่ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง
เสนอเพื่อพิจารณา จึงขอหารือเพิ่มเติม ๒ ประเด็น  
   ๔.๒.๓.๑ กิจกรรมจิตอาสาซึ่งนักศึกษาที่ได้รับทุนกยศ.สาขา ๘ ช่ัวโมง ฝ่าย
พัฒนานักศึกษา ๑๐ ช่ัวโมง รวมแล้ว ๑๘ ช่ัวโมง หากสาขาใดมีกิจกรรมให้นักศึกษาทั้ง ๑๘ ช่ัวโมง ก็สามารถท า
ได้ และจะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙  
   ๔.๒.๓.๒ การผ่อนผันทหารนักศึกษาต้องท าเอกสารให้เสร็จสิ้น ภายใน ๑๕ 
มกราคม ๒๕๕๙ นี้ ฝากประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบด้วย 
 
  มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ :  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
  ๕.๑.๑ อนุมัติผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สารคาม  แก้วทาสี หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล  แจง้ในที่ประชุม
นักศึกษาพื้นที่ทุ่งใหญ่ ๒๓๐ คน นักศึกษาที่จบในภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๘ จ านวน ๔ คน สาขาพืชศาสตร์ ๒ คน 
สาขาสัตวศาสตร์ ๒ คน และคาดว่านักศึกษาสามารถที่จะจบเพิ่มอีก ในกรณีนักศึกษาแก้ I  ภายในเวลาที่ก าหนด 
กรณีวิชาฝึกงาน นักศึกษาเทียบโอนสาขาสัตวศาสตร์ ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๘ สาขาสัตวศาสตร์ได้เทียบวิชา
ฝึกงานในระดับ ปวส. กับวิชาฝึกงาน ๓ ขณะที่นักศึกษาที่เข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๗ สาขาสัตวศาสตร์ได้เทียบ



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่๑/๒๕๕๙  หน้าที่ ๕/๖ 
 

วิชาฝึกงานในระดับ ปวส. กับวิชาฝึกงาน ๑ และ ๒ แต่ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ สาขาสัตวศาสตร์ได้ให้
นักศึกษาที่เข้าในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ลงทะเบียนวิชาฝึกงาน ๑ เช่นเดียวกับนักศึกษาที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 
๒๕๕๘ ท าให้นักศึกษามีหน่วยกิตไม่ครบตามหลักสูตร จึงเสนอให้หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์บันทึกขออนุญาตคณบดี
เปลี่ยนแปลงรายวิชาฝึกงาน ๑ มาเป็นวิชาฝึกงาน ๓ จากจ านวน ๒ หน่วยกิต มาเป็น ๓ หน่วยกิตเพื่อนักศึกษาได้
รายวิชาครบตามหลักสูตร 
 
  มติท่ีประชุม: อนุมัติ จ านวนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา จ านวน ๔ คน อีกส่วนหนึ่งในกรณี
นักศึกษาแก้ I ภายในก าหนดก็อนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาได้ 
 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งในที่ประชุมงานทะเบียนและวัดผลในส่วนของวิทยาเขตฯ 
ไสใหญ่ มอบให้คณะฯเป็นผู้รายงานสรุปผลการเรียน ซึ่งดูจากเอกสารสรุปผลการเรียน  นักศึกษาพื้นที่ไสใหญ่ 
๘๗๕ คน ซึ่งมีรายละเอียดจ านวนนักศึกษาไม่ลงทะเบียน หลักสูตร ๔ ปี จ านวน ๔๒ คน หลักสูตรเทยีบโอน ๕ คน 
นักศึกษาลาออก ๕ คน ถูกถอนช่ือจากงานทะเบียน ๑ คน เนื่องจากใช้วุฒิการศึกษาปลอม ประธานฝากให้สาขา
ช่วยดูแลนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียน ซึ่งมีข้อมูล มีรายช่ือแล้ว หากนักศึกษาไม่มีเงินค่าลงทะเบียนก็สามารถท าบันทึก
ขอผ่อนผันการช าระได้ และดูแลนักศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมภาวะวิกฤต ภาวะรอพินิจ ไม่ควรจะให้มีการ
พ้นสภาพ เพราะจะมีผลกับจ านวนนักศึกษาของคณะฯในภาพรวม 
  จ านวนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ สาขาเกษตรกลวิธาน ๗ คน 
สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ๒ คน สาขาประมง ๓ คน สาขาพืชศาสตร์ ๔ คน และสาขาสัตวศาสตร์ ๕ คน รวม ๒๑ 
คน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาแจ้งว่านักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาต้องผ่านกิจกรรมด้วย ซึ่งดูตามเอกสาร
สรุปผลการเรียน สาขาพืชศาสตร์ไม่ผ่านกิจกรรม ๒ คน และสาขาสัตวศาสตร์ไม่ผ่านกิจกรรม ๒ คน 
   
  มติท่ีประชุม: อนุมัติ จ านวนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา จ านวน ๑๗ คน อีก ๔ คนเมื่อผ่าน
กิจกรรมก็อนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาได้ 
 
 ๕.๒ ฝ่ายบริหารและวางแผน 
  ๕.๒.๑ การเปลี่ยนต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย จากพนักงานมหาวิทยาลัยสาย ก ต าแหน่ง
วิชาการ มาเป็นสาย ข ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร โดยรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน หารือในที่ประชุมสืบ
เนื่องมาจากต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณบดีว่างเนื่องจาก ผศ.สมศักดิ์ เลี่ยมนิมิตร ได้เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้
คณะฯ ได้ท าหนังสือถึงมหาวิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ไปแล้วนั้น 
แต่ไม่มีผู้สนใจสมัคร จึงพยายามหาช่องทางให้ได้บุคลากรสายสนับสนุนมาท าต าแหน่งหัวหน้าส านักงาน ซึ่งเป็น
ต าแหน่งที่ส าคัญที่ต้องดูแลงานต่างๆ ของส านักงาน การประสานงานระหว่างสาขา ซึ่งที่ผ่านมาคณะฯ ได้
มอบหมายให้อาจารย์ธันย์นรีย์ โมราศิลป์ ช่วยปฏิบัติหน้าที่แทน ผศ.สมศักดิ์ เลี่ยมนิมิต มาโดยตลอดและท า    
ด้วยความยินด ีต่อมาอาจารย์มีความสนใจที่จะเปลี่ยนต าแหน่งจากสายวิชาการมาเป็นสายบริหารหรือต าแหน่ง
หัวหน้าส านักงานคณบดี ซึ่งอาจารย์มีคุณสมบัติพร้อมท าหน้าที่ต าแหน่งนี้ และเป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยฯ จึงให้เจ้าตัวยื่นค าร้องมายังคณะฯ และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา
เห็นชอบ และด าเนินการยื่นเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเปลี่ยนต าแหน่งจากประเภทวิชาการเป็นต าแหน่ง
ประเภทผู้บริหารตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 
  
 มติท่ีประชุม :เห็นชอบ 
  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่๑/๒๕๕๙  หน้าที่ ๖/๖ 
 

  ๕.๒.๒ ประธานหารือในที่ประชุมการเป็นเจ้าภาพจัดงาน วันเกษตรแห่งชาติ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และหารือการมอบหมายผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการประสานข้อมูล 
  
 มติท่ีประชุม :เห็นชอบ มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการ  
   
ระเบียบวาระที่ ๖ :  เรื่องอ่ืนๆ 
 หัวหน้าสาขาพัฒนาการเกษตร ผศ.ศิริศักดิ์  บริรักษ์ธนกุล หารือในที่ประชุม ๒ เรื่อง 
 -  การพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ควรให้ผู้รับผิดชอบของงานทะเบียนและวัดผลเข้ามีส่วนร่วมในการ
พิจารณาด้วย โดยให้คณะฯท าหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม ประธานมอบฝ่ายวิชาการแจ้งงานทะเบียนและวัดผล
หากผู้รับผิดชอบไม่มาควรท าหนังสือส่งเอกสารประกอบการประชุมพิจารณาอนุมัติผลการเรียน โดยรองอธิการบดี
ประจ าวิทยาเขตฯ ลงนาม 
 - ในการพิจารณาการน าเสนอหลักสูตรฉบับร่าง ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ ในส่วนของสาขาพัฒนาการ
เกษตร ขอความชัดเจนของข้อมูลในการท าหลักสูตร และรปูแบบการเขียนภาษาอังกฤษ ประธานแจ้งให้ด าเนินการ
วิพากษ์หลักสูตรของคณะฯให้เรียบร้อยก่อนแล้วคณะฯจะท าหนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญด้านภาษาอังกฤษมาดูอีกครั้ง  
 
 มติท่ีประชุม :รับทราบ 
  

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๔๕ น.  
 

นางอภิชญา  หงษ์ทอง ผู้บันทกึรายงานการประชุม 
 

      นางธันย์นรีย์  โมราศิลป ์ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 


