ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร ๑/๕

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
วันศุกร ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมสํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ชั้น ๓ อาคาร ๓ อ.ทุง สง จ.นครศรีธรรมราช
ผูมาประชุม
๑. รศ.สุนียรัตน ศรีเปารยะ
๒. ผศ.จรัญ ไชยศร
๓. ผศ.ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล
๔. นายจําเลือง เหตุทอง
๕. ผศ.ชวกร มุกสาน
๖. ผศ.ศิริศักดิ์ บริรักษธนกุล
๗. รศ.นพ ศักดิเศรษฐ
๘. ผศ.ธรรมนูญ งานวิสุทธิพันธ
๙. วาที่ ร.ต.สัมพันธ หมวดเมือง
๑๐. นายอํามาตย คุณสวัสดิ์
๑๑. นางธันยนรีย โมราศิลป
๑๒. นางราตรี อุบลกาญจน
ผูไมมาประชุม
๑. ผศ.สมคิด ชัยเพชร
๒. ผศ.จรัญ ทองเจือ
๓. ผศ.สมคิด อินทรชวย
๔. รศ.พิน นวลศรีทอง
๕. ผศ.ยืนยง วาณิชยปกรณ
๖. นายดุสิต สุทธินนท
๗. นายสุภาพ จันทรศรี
ผูเขารวมประชุม
๑. นายสุดนัย เครือหลี

คณบดีคณะเกษตรศาสตร
ประธาน
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา
หัวหนาสาขาประมง
หัวหนาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน
หัวหนาสาขาเกษตรกลวิธาน
หัวหนาสาขาพัฒนาการเกษตรฯ
ตัวแทนอาจารย
ตัวแทนอาจารย
ตัวแทนอาจารย
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ผูชวยคณบดีฝายบริหารและวางแผน เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย
หัวหนาสาขาพืชศาสตร
หัวหนาสาขาสัตวศาสตร
ตัวแทนอาจารย
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
หัวหนางานบริการวิชาการ

ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
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เอกสารประกอบการประชุม
เอกสารหมายเลข ๑

:

เอกสารหมายเลข ๒

:

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (๑ หนา)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ( ๕ หนา)

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐0 น.
รศ.สุ นีย รัตน ศรีเปารยะ คณบดีคณะเกษตรศาสตร กลาวเปดประชุมและดํ าเนิ น การประชุ มตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงทราบ
๑.๑ โครงการเชิงรุก ๔ โครงการของคณะฯ ไดแก โครงการทองเที่ยวเชิงเกษตร, โครงการ
งานฟารมนักศึกษา, โครงการซอมแซมโรงเรือนเลี้ยงสัตวปกและโครงการปรับปรุงอุทยานเกษตร จะนําเสนอ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยจะนําเขาสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๙ นี้
๑.๒ มหาวิทยาลัยมีการปรับขึ้นคาจางงานฟารม ๔% ซึ่งทางคณะฯขอใชงบกลาง ๑๐% แต
มหาวิทยาลัยอนุมัติให ๗% ดังนั้นกอนจะสิ้นงบประมาณจะมีการพิจารณาการใชงบฯเพื่อการพัฒนางานตอไป
๑.๓ แจงจํานวนนั กศึกษาใหม ประจํ าป การศึกษา ๒๕๕๙ จากระบบมีจํานวน ๒๙๒ คน
แบงเปน พื้นที่ไสใหญ จํานวน ๒๒๔ คน และ พื้นที่ทุงใหญ จํานวน ๖๘ คน
ทั้งนี้คณะฯจะทําการปดรับนักศึกษาใหม ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นี้
และเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาใหม ป ก ารศึ ก ษาถั ด ไปมหาวิ ท ยาลั ย จะทํ า การ
ประชาสัมพันธแบบภาพรวมทุกพื้นที่ ดังนั้นทางคณะฯฝากหัวหนาสาขา ไดรวมกันกําหนดรูปแบบและแผนการ
ทํากิจกรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะกลุมเปาหมายในโรงเรียนระดับกลางและระดับอําเภอ
๑.๔ ความก า วหน า ของการจัด ทํ าหลั กสู ต ร ในระดับ ปริญ ญาโท ๒ หลั ก สู ตรและระดั บ
ปริญญาตรี ๒ หลักสูตร (พืชศาสตรและสัตวศาสตร) ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
และจะนําเขาสูสภาวิชาการในลําดับตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/255๙ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/2559 โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ฝายวิชาการและวิจัย โดย งานประกันคุณภาพการศึกษา
๔.๑.๑ ผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ (๕s Plus) ปการศึกษา ๒๕๕๘
ตามที่ ค ณะเกษตรศาสตร ไดดํ าเนิ น ตรวจติด ตามกิ จ กรรม 5ส plus ประจําป การศึกษา
2558 โดยตรวจ (ภายใน) เมื่อวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2559 และตรวจ (ภายนอก) เมื่อวันที่ 20
และ 22 มิ ถุน ายน2559 แล ว นั้ น งานประกั น คุณ ภาพการศึ กษา ขอแจงผลการตรวจติ ดตาม
กิจกรรม 5ส plus ประจําปการศึกษา 2558 ดังนี้
ผลคะแนน ๕s plus (ภายใน)
พื้นที่ไสใหญ
รอยละ 84.74
พื้นที่ทุงใหญ
รอยละ 91.85
ผลคะแนน ๕s plus (ภายนอก)
พื้นที่ไสใหญ
รอยละ 93.42
พื้นที่ทุงใหญ
รอยละ 93.72
ประธานย้ํา แมวาคะแนนโดยภาพรวมอยูในเกณฑที่ดีแตเรื่องสภาพแวดลอม คะแนนภาพรวม
ทั้ ง ๒ พื้ น ที่ มี ค ะแนนอยู ในเกณฑ ต่ํ า ดั งนั้ น ฝากให เห็ น ความสํ าคัญ และรว มกัน หาแนวทางในการพั ฒ นา
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความสวยงาม เสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการและการเรียนการสอน
ผศ.ศิริศักดิ์ บริรักษธนกุล เสนอวาควรระบุความรับผิดชอบในพื้นที่ใหชัดเจน เชน สัญญาจาง
ของลู ก จ าง ควรมี ก ารระบุ เป น ข อ ตกลงในการประเมิ น ผล และเสนอให มี ฝ ายอาคารสถานที่ ในการดู แ ล
รับผิดชอบงานในภาพรวม สอดคลองกับความคิดเห็นของ คุณอํามาตย คุณสวัสดิ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่ง
เสนอใหมีหัวหนาผูรับผิดชอบ ซึ่งมีศักยภาพในการดูแลภาพรวมและสามารถควบคุมคนงานได
มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบดังเสนอ
๔.๑.๒ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะฯ
ตามแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 กําหนดการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้
ระดับหลักสูตร ในเดือนสิงหาคม 2559 (อยางชาภายใน 7 กันยายน 2559)
ระดับคณะ
ในเดือนตุลาคม 2559
และเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนการดําเนินงาน งานประกันคุณภาพกําลัง
ดําเนินการติดตอประสาน คณะกรรมการตรวจประเมิน และจะแจงความคืบหนาใหกับทุกฝายที่เกี่ยวของ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบดังเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ฝายบริหารและวางแผน โดย นางธันยนรีย โมราศิลป ผูชวยคณบดีฝายบริหารและวางแผน
๕.๑.๑ รายงานผลการบริหารความเสี่ยง คณะเกษตรศาสตร ประจําป ๒๕๕๘ ทางฝายฯได
ดําเนิ นการวิเคราะหและสรุปผลการบริหารความเสี่ ยง (รอบ 9 เดื อน) จากประเด็นความเสี่ย งทั้ ง ๔ ดาน
พบวาระดับความเสี่ยงสูงยังอยูที่ ๒ ดาน คือ การผลิตบัณฑิตและการบริหารจัดการ ในสวนของการวิจัยและ
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บริการวิชาการ มีความเสี่ ยงลดลงในระดั บ นอย โดยเฉพาะการผลิ ตบั ณ ฑิ ต เรื่อง การประชาสัมพัน ธยังไม
ครอบคลุมกลุมเปาหมาย และจํานวนนักศึกษายังไมเปนไปตามเปาที่ตั้งไว
ผศ.ชวกร มุกสาน เสนอวา ควรมีการวางแผนการทํากิจกรรมที่ชัดเจน โดยอาจจะรวมกับ
การปกครองสวนทองถิ่นในการรวมทํากิจกรรม
คุณอํามาตย คุณสวัสดิ์ เสนอวาตองสรางความเชื่อมั่นโดยการรวมทํากิจกรรม ไมเพียงแค
การออกแนะแนวประชาสัมพันธ
ผศ.ศิริศักดิ์ บริรักษธนกุล เสนอวาควรมีการจัดตั้งศูนยแนะแนว และมีผูรับผิดชอบโดยตรง
ให เกิ ด เป น แนวทางที่ เป น รู ป ธรรมที่ ชั ด เจน และเสริ ม ว า ควรมี ก ารจั ด ประชุ ม วิ ช าการทางด า น
เกษตรศาสตร เพื่อสนับสนุนการตอบตัวชี้วัด ประธานกลาวเสริมวา ควรมีการวางแผนลวงหนาและ
อาจจะรวมกับ สวพ. ในการจัดงาน
มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบดังเสนอ ประธานมอบเลขานุการ ตรวจสอบวัน เวลาที่
เหมาะสมในการจะหารือถึงแนวทางการแนะแนว ดังกลาว
๕.๒ งานบริการวิชาการ โดย นายสุดนัย เครือหลี หัวหนางานบริการวิชาการ
- รายงานความสําเร็ จ ตามตั ว ชี้ วั ดระดั บ แผนและความสํ าเร็ จ ของแตล ะโครงการ ประจํ าป
งบประมาณ ๒๕๕๙ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙)
- รายงานโครงการบริ ก ารวิ ช าการที่ นํ า ไปใช ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นการสอนหรื อ วิ จั ย
ปงบประมาณ ๒๕๕๙ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙)
- รายงานสรุปขอมูลการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนหรือ
การวิจัย ปงบประมาณ ๒๕๕๙ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙)
มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบดังเสนอ
๕.๓ งานประกันคุณภาพการศึกษา โดย นางธันยนรีย โมราศิลป หัวหนางานประกันคุณภาพ
ตามที่งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร ติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ
(SAR) ระดั บ หลั ก สู ตรและระดั บ คณะ ประจําป การศึกษา 2558 (รอบ 9 เดือน) ชว งเวลาตั้ งแต วัน ที่ 1
สิงหาคม 2558 –30 เมษายน 2559 และหนวยงานสงผลถึงงานประกันฯ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559
แลวนั้น งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตรไดดําเนินการวิเคราะหสรุปผลการดําเนินงาน (SAR)
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2558 (รอบ 9 เดือน) จึงขอเสนอผลการดําเนินงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ปการศึกษา 2558 (รอบ 9 เดือน) ตอคณะกรรมการ
ประจําคณะ เพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ ปการศึกษา 2558 ใหดีขึ้น
ทั้งนี้ใหฝาย/สาขา ผูรับผิดชอบแตละตัวชี้วัดจัดทํารายงานขอมูลผลการดําเนินงาน รอบ 12 เดือน
ประจําปการศึกษา 2558 (ชวงเวลาตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) ในการเตรียม
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบดังเสนอ

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร ๕/๕

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ประธานแจงทราบ สืบเนื่องจากการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยให ค ณ ะ ฯ ทํ าแ ผ น ร าย งาน
มหาวิทยาลัย เรื่องการสําเร็จการศึกษาใหทันตามระยะเวลา ฝากใหทุกสาขาดําเนินการทําแผนสงใหกับคณะฯ
เพื่อรวบรวมเปนขอมูลและเสนอตอมหาวิทยาลัยในลําดับตอไป
ปดประชุม เวลา 1๒.30 น.

นางธันยนรีย โมราศิลป
ผูบ ันทึกและตรวจบันทึกการประชุม

