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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.
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๑๔. นางราตรี มีศักดิ์
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๑. นายดุสิต สุทธินนท์
๒. นายอามาตย์ คุณสวัสดิ์
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9. นางสาววิยะดา แสงวงค์
10. นายเอกศักดิ์ คมคาย
11. นางพจนีย์ กันภัย
12. นายศรราม แก้วตาทิพย์
13. นางสาวอุมาพร ขุนรัง

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ประธาน
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์
หัวหน้าสาขาเกษตรกลวิธาน
หัวหน้าสาขาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร
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ตัวแทนอาจารย์
ตัวแทนอาจารย์
(คุณสุภาพ จันทร์ศรี) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

หัวหน้าแผนกทะเบียนและวัดผล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
หัวหน้าแผนกทะเบียนและวัดผล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุง่ ใหญ่)
ประธานหลักสูตรฯ
ประธานหลักสูตรฯ
ประธานหลักสูตรฯ
(แทน) รองหัวหน้าสาขาพืชศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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๑

เอกสารประกอบการประชุม
เอกสารหมายเลข 1 : ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562
เอกสารหมายเลข 2 : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562
เอกสารหมายเลข 3 : สรุปผลการเรียนคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
เริ่มประชุมเวลา 09.๐๐ น.
เมื่อคณะกรรมการครบองค์ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1) จากยอดงบดาเนินการ 4 แสนบาท แต่งบจริงคงเหลือ 1.3 แสนบาท เนื่องมาจากงบประมาณ
เงินรายได้ไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลกระทบงานฟาร์ม ประกอบกับปาล์มราคาตกต่า คณะฯ อาจจะต้องขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ คณะฯ ขอความร่วมมือในการใช้มาตรการประหยัดในบางรายการที่ฝ่าย
หรือสาขาเสนอมา
2) ตาแหน่งว่างของพนักงานราชการ ราย นายสายัณห์ ชัยชาญ ซึ่งคณะฯ ได้ดาเนินการขออนุมัติ
เปลี่ ย นคุณวุฒิ และชื่อตาแหน่งของพนั กงานราชการ จาก ตาแหน่ง คนงานห้ องทดลอง กลุ่ มงานบริการ คุณวุฒิ
ประกาศนี ย บั ตรมัธ ยมศึก ษาตอนต้ น และประกาศนียบั ตรมัธ ยมศึ กษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็น ตาแหน่ง
นักวิชาการเกษตร กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ คุณวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกาหนดระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 ปี
ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ไปยังมหาวิทยาลัยแล้วนั้น มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติเนื่องจาก
วงเงินเกินกรอบ แต่ให้คงอัตราไว้เพื่อขออนุมัติกรอบใหม่ในปีงบประมาณ 2563
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี

๒

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 ฝ่ายวิชาการและวิจัย โดย ผศ.ประพจน์ มลิวัลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
4.1.1 จานวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

(ม.6 รอบโควตา และ ปวช./ปวส. รอบรับตรงอิสระ 3.2) รายละเอียดดังเอกสารแนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓

4.1.2 สรุปผลการเข้าร่วมนาเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6

มติที่ประชุม

รับทราบ
๔

4.1.3 การครบรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2563 – 2564

แผนการปรับปรุงหลักสูตร เสนอวาระสภาวิชาการ ปีการศึกษา 2562 ขั้นตอนการ
เสนอหลักสูตร/หลักสูตรปรับปรุง ขั้นตอนการเสนอปิดหลักสูตร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยฯ กาหนดให้คณะจัดทา
หลักสูตรก่อนรับนักศึกษาใหม่ อย่างน้อย 4 เดือน โดยให้ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต เน้นวิชาที่ทันสมัย ทันต่อ
เวลา บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์อื่น เน้น เทคโนโลยีดิจิทัล แต่ต้องสอดคล้องกับบริบทของสาขา โดยให้สาขา/คณะทา
ข้อตกลงทางด้านวิชาการ (MOU) กับสถานประกอบการเพื่อตอบสนองภาวะการมีงานทาของบัณฑิตให้ได้มากที่สุด
ดร.กิ ต ติ ช นม์ อุ เ ทนะพั น ธุ์ ขอค านิ ย ามในการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร กรณี ก ารจั ด ท า
หลักสูตรใหม่ ส่วนใดของหลักสูตรห้ามเปลี่ยนหรือมีข้อกาหนดอื่นใดหรือไม่
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ตอบข้อซักถามโดยให้เน้นกระบวนการเรียน วิชาที่
ทันสมัย นาเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ต เน้นการจัดการฟาร์มที่ทันสมัย (Smart Farmer) ปรับปรุงหลักสูตรแล้วโดดเด่น
จูงใจนักศึกษาและปรับทัศนคติ
ประธาน สอบถามว่ามหาวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดทาหลักสูตรหรือไม่
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งว่ามหาวิทยาลัย ฯ จะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องประชุม
การจัดทาหลักสูตรอีกครั้ง
คณบดี มอบฝ่ายวิชาการและวิจัยศึกษากระบวนการและจัดทาปรับปรุงหลักสูตร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มอบสาขาและประธานหลักสูตรพิจารณาดาเนินการ
ให้สอดคล้องกับนโยบายต่อไป
ผศ.เผด็จ สังขไพฑูรย์ เสนอให้ปรับปรุงหลักสูตรโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจัดทาหลักสูตร
รวม ทั้งนี้ให้ศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นที่ดาเนินการก่อนหน้านี้
ผศ.ธรรมนูญ ง่านวิสุทธิพั นธุ์ ให้พิจารณาถึงข้อดีข้อเสียของการจัดทาหลักสูตรรวม
เช่น หากคณะฯ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ถึง 12 คนตามเกณฑ์ หลักสูตรที่เปิดก็ตกหมดเช่นกัน
มติที่ประชุม

รับทราบ
๕

4.1.4 การจัดกิจกรรมของฝ่ายวิชาการและวิจัย เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2562

นางจันตินา สุชาฎา หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งการประเมินคุณภาพ
การศึกษา SAR ในช่วงเดือนมิถุนายน 2562 และจะประชุม Conference นโยบายเพื่อขึ้นทะเบียน TQR ในวันที่
24 เมษายน 2562
๖

ประธาน มอบงานประกันคุณภาพตรวจสอบ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ย้าเรื่องการเข้าใช้โปรแกรมทดสอบความรู้ทางด้าน
ภาษาอังกฤษ SPEEXX
รองคณบดีฝ่ ายบริห ารและวางแผน เสริมการเข้าใช้ SPEEXX ต้องใช้ประกอบการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.2 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา โดยนายฤกษ์ชัย ช่วยมั่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
4.2.1 การจัดกิจกรรมของฝ่ายพัฒนานักศึกษาเดือนมิถุนายน – กันยายน 2562

รองคณบดี ฝ่ า ยพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา แจ้ ง เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ เป็ น การเฉลิ ม ฉลองงานพิ ธี
ราชาภิ เ ษก มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย ให้ ทุ ก ส่ ว นราชการจั ด กิ จ กรรมจิ ต อาสา ในการนี้ คณะ
เกษตรศาสตร์ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าไสใหญ่กาหนดจัดกิจกรรมพัฒนาวัดพระมหาธาตุ วรวิหาร พระพุทธบาทจาลอง
โดยไม่ใช้งบประมาณ ซึ่งกาหนดจัดทุกวันเสาร์แรกของเดือน สมาคมศิษย์เก่า ไสใหญ่จะเป็นผู้จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ไว้
ให้ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ จึงขอฝากถึงหัวหน้าทุกสาขาเชิญชวนบุคลากรในสังกัดเข้าร่วม
กิจกรรม
มติที่ประชุม

รับทราบ
๗

4.2.2 ประชาสัมพันธ์การตัดชุดครุยสาหรับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้คัดเลือกผู้ให้บริการตัดชุดครุยวิทยฐานะ
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 โดยกาหนดการตัดชุดครุยและชาระเงินในวันที่ 30 เมษายน
2562 ตั้งแต่เวลา 10.00-15.30 น. ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ไสใหญ่
ราคาชุดครุยรับปริญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สาหรับนักศึกษาที่
สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังนี้
ชุดครุย
ชุดครุยพร้อมเข็มครุย ระดับปริญญาตรี
ราคา 550 บาท
ชุดครุยพร้อมเข็มครุย ระดับปริญญาโท
ราคา 700 บาท
ชุดราชปะแตนพร้อมเครื่องหมาย
ราคา 1,800 บาท
ชุดราชปะแตนแบบเช่า 600 บาท ประกันชุด 1,000 บาท รวม 1,600 บาท
ค่าเครื่องหมาย
เครื่องหมายชุดครุย
ราคาชุดละ 200 บาท
เครื่องหมายชุดราชปะแตน
ราคาชุดละ 100 บาท
ค่ามัดจา
ชุดครุย
ราคา 200 บาท
ชุดราชปะแตน
ราคา 500 บาท
กรณีจัดสงทางไปรษณีย์
ค่าส่งชุดครุย
ราคา
10 บาท
ค่าส่งชุดครุยและชุดราชปะแตน
ราคา 150 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2.3 การเข้าร่วมโครงการค่ายนิด้าพัฒนาผู้นา
ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร์ (NIDA) กาหนดจัดกิจกรรมโครงการ “ค่าย
นิดาพัฒนาผู้นา ครั้งที่ 6” ในวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต/นักศึกษา
สู่การเป็นผู้นายุคใหม่ เรียนรู้การพัฒนาภาวะผู้นาร่วมกับเพื่อนต่างสถาบัน โดยมีการลงพื้นที่ฝึกปฏิบัตินาหลักคิดสู่การ
พัฒนาชุมชนอย่ างยั่ งยืน และสร้างเครื อข่ายสั งคมร่ว มกับเพื่อร่ว มค่ายจากมหาวิทยาลั ยต่ างประเทศ ฝ่ายพัฒ นา
นักศึกษาจึงได้จัดส่งนักศึกษาผู้นา จานวน 5 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2.4. การเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กาหนดจัดโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข ระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน 2562 ณ เขาหลวงรีสอร์ท บ้านร่อน เขาแก้ว อาเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรได้รับรู้และตระหนักถึงปัญหาพิษภัยของยาเสพติด
และอบายมุข สร้างผู้ นาเยาวชนในการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและ
ชุมชน
มติที่ประชุม

รับทราบ
๘

4.3 ฝ่ายบริหารและวางแผน โดย นางธันย์นรีย์ โมราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
4.3.1 ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติงานประจาปี 2562 ดังเอกสารแนบ
4.3.2 รายงานแผนกิจกรรมโครงการ ประจาปี 2562

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

รองคณบดี ฝ่ า ยบริ ห ารและวางแผน แจ้ ง ให้ ร ายงานผลการด าเนิ น โครงการ
ปีงบประมาณ 2562 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 และสาหรับบุคลากรที่ประสงค์จะเสนอโครงการเชิงรุกเพื่อ
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 (1 มีนาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562) ให้ส่งถึงฝ่ายบริหาร
และวางแผน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 เพื่อจะได้ดาเนินการนัด ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการฯ
ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ฝ่ายวิชาการและวิจัย
5.1.1 พิจารณาผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
(ผู้นาเสนอ : งานทะเบียนและวัดผล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช) รายละเอียดดังเอกสารแนบ
5.1.2 พิจารณาการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ครั้งที่ 11
พุทธศักราช 2562
ตามที่ ส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
ศรีวิชัย ให้คณะเกษตรศาสตร์เสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ครั้งที่ 11 พุ ทธศักราช
2562 นั้น ฝ่ายวิชาการและวิจัยได้แจ้งไปยังสาขาเพื่อเสนอรายชื่อบุคลากร สรุปได้ดังนี้
1) สาขาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร เสนอชื่อบุคคล ราย นายสันติ ชินชฎาธาร
เจ้าของกิจการสยามฟาร์มทุ่งสง เป็นผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(พัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร)
2) สาขาเกษตรกลวิธาน เสนอชื่อบุคคล ราย นายชาทร ช่วยเมือง เจ้าของกิจการพัทลุง
เทคนิคศูนย์ ล้ อ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เป็นผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ ปริญญากิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตรบั ณ ฑิต
กิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร)
3) สาขาสัตวศาสตร์ เสนอชื่อบุคคล ราย นายสุเทพ ตีระพิพัฒนกุล ผู้บริหารระดับสูง
บริษัท เบทาโกร จากัด เป็นผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
4) ผศ.ดร.ยืนยง วาณิชย์ปกรณ์ ขอเสนอชื่อบุคคลเพิ่มเติม ราย Prof. Dr.Ding Wei
เป็นผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พืชศาสตร์)
ประธาน มอบสาขาดาเนินการจัดทาประวัติผู้ สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริ ญญา
กิตติมศักดิ์ ครั้งที่ 11 พุทธศักราช 2562 เป็นไปตามแบบฟอร์มที่สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกาหนด เพื่อ
ฝ่ายวิชาการและวิจัยจะได้ดาเนินการเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม

อนุมัติและเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

5.1.3 พิจารณาผลการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ สมรรถนะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ
RMUTSV-Test และสมรรถนะด้านสารสนเทศ IC3
รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการและวิ จั ย ขอเสนอผลการทดสอบสมรรถนะพื้ น ฐานและ
สมรรถนะวิชาชีพ ประจาปีการศึกษา 2561 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) เพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม

อนุมัติผลการทดสอบสมรรถนะพื้นฐานและสมรรถะวิชาชีพ ประจาปีการศึกษา 2561
๑๖

5.1.4 พิจารณาผลการดาเนินงานการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) รอบ 9 เดือน
ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ
งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและ
สรุปข้อมูลผลการดาเนินงานการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) รอบ 9 เดือน ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) เพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม

อนุมัตผิ ลการดาเนินงานการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) รอบ 9 เดือน ประจาปีการศึกษา
2561 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ

5.2 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
5.2.1 พิจารณานักศึกษาที่คาดว่าสาเร็จการศึกษาที่ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจาปี
การศึกษา 2562 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ผศ.ธรรมนูญ ง่านวิสุทธิพันธ์ เสนอแนะให้เสนอรายชื่อเฉพาะนักศึกษาที่ไม่ผ่านกิจกรรม
เสริมหลักสูตร เพื่อทราบและหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับนักศึกษา อีกทั้ง ยังช่วยลดปริมาณกระดาษที่ใช้ในการ
เสนอเพื่อพิจารณาในการประชุม
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รับไปปรับปรุง
มติที่ประชุม

อนุมัตริ ายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าสาเร็จการศึกษาที่ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจาปีการศึกษา
2562

5.3 สาขาสัตวศาสตร์
5.3.1 ขอรับการสนับสนุนอัตราทดแทนการเกษียณอายุราชการ
ผศ.เผด็จ สังขไพฑูรย์ สอบถามความคืบหน้าในการขอการสนับสนุนอัตราทดแทนการ
เกษียณอายุราชการ
ประธานแจ้งว่า ณ ตอนนี้คณะฯ ไม่มีอัตราคงอยู่เหมือนที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯ ยังคง
ยึดสัดส่วนบุคลากรสายวิชาการกับจานวนนักศึกษา 1 : 20 ตามเกณฑ์ สกอ. ฉะนั้น หากคณะฯ ประสงค์ขออนุมัติ
อัตราคณะฯ จะต้องชี้แจงเหตุผลความจาเป็นในการขอรับการสนับสนุนอัตราทดแทน ซึ่งคณะฯ ได้มอบหมายให้ฝ่าย
บริหารและวางแผน พิจารณาดาเนินการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๗

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ฝากให้สาขากระตุ้น บุคลากรสายวิชาการในสังกัดทาผลงานทาง
วิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ตามข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เกี่ยวกับการกาหนดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งจะดาเนินการจัดทาสมุดบันทึก การพบปะนักศึกษา เพื่อให้
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ใช้ในการบันทึกปัญหาและแจ้งเรื่องต่างๆ
นายจาเลือง เหตุทอง ขอให้สานักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์จัดพนักงานทาความสะอาดสาขา
เทคโนโลยีภูมิทัศน์ อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 วัน
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รับไปดาเนินการ
มติที่ประชุม

รับทราบ
--------------------------------------------------------------------

ปิดประชุมเวลา 13.3๐ น.
นางสาวอุมาพร ขุนรัง ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นางสุกัญญา เหตุทอง ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม
นางธันย์นรีย์ โมราศิลป์ ผูต้ รวจรายงานการประชุม

๑๘

