รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 4/2561
วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 612 อาคารสีนวล อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ผู้มาประชุม

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

๑. รศ.สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ
๒. นายสมใจ ช่วยทุกข์
๓. ผศ.จรัญ ทองเจือ
๔. ผศ.ยืนยง วาณิชย์ปกรณ์
๕. ผศ.ชวกร มุกสาน
๖. นายฤกษ์ชัย ช่วยมั่ง
๗. ผศ.เผด็จ สังขไพฑูรย์
๘. ผศ.สกุลรัตน์ หาญศึก
๙. ผศ.ธรรมนูญ ง่านวิสุทธิพันธ์
๑๐. ว่าที่ ร.ต.สัมพันธ์ หมวดเมือง
๑๑. นายอามาตย์ คุณสวัสดิ์
๑๒. นายดุสิต สุทธินนท์
๑๓. นางธันย์นรีย์ โมราศิลป์
๑๔. นางราตรี มีศักดิ์
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายสุภาพ จันทร์ศรี
๒. นายจาเลือง เหตุทอง
๓. ผศ.วรรณิณี จันทร์แก้ว
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผศ.สมคิด ชัยเพชร
2. ผศ.ประพจน์ มลิวัลย์
3. นางสาววิยะดา แสงวงค์

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ประธาน
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์
หัวหน้าสาขาเกษตรกลวิธาน
หัวหน้าสาขาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร
หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์
หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์
ตัวแทนอาจารย์
ตัวแทนอาจารย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
หัวหน้าสาขาประมง

หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา

ติดภารกิจ
ลาภารกิจ
ไปราชการ
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เอกสารประกอบการประชุม
เอกสารหมายเลข 1 : ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562
เอกสารหมายเลข 2 : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1 /2561
เริ่มประชุมเวลา 10.๐๐ น.
เมื่อคณะกรรมการครบองค์ประชุม ประธาน รองศาสตราจารย์สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ คณบดี
คณะเกษตรศาสตร์กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑: เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผู้บริหารคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คือ ผู้ช่วยศาตราจารย์สมคิด ชัยเพชร
๑.๒ การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประธานรายงานความสาเร็จของการจัดงานวันเกษตร
แห่งชาติ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานเป็นที่เรียบร้อย
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/๒๕61
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 /2561
มติที่ประชุม :รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 ฝ่ายวิชาการ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
4.๒.๑ การเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ “เกษตรราชมงคล” ครั้งที่ 4 ในวันที่ 25 – 26
มกราคม 2562 มีนักศึกษาเข้าร่วมจานวน 30 คน มีอาจารย์ผู้ควบคุมและรับผิดชอบในการเข้าร่วมแข่งขัน
รายละเอียดดังเอกสารแนบ และฝากอาจารย์ผู้รับผิดชอบกากับ ติดตามให้นักศึกษาฝึกซ้อมการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25 – 26 มกราคม 2562 (เดินทางตั้งแต่วันที่ 22 – 28 มกราคม 2562)
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน อ.ภูเพียง จ.
น่าน ทั้งนี้ในครั้งต่อไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยคณะเกษตรศาสตร์ได้รับเกียรติ เป็นเจ้าภาพ
การจัดงานเกษตรราชมงคล
4.2.2 การดาเนินโครงการค่ายการเรียนรู้เฉพาะทาง เป็นกิจกรรมโครงการค่ายการเรียนรู้
เฉพาะทาง เพื่อแนะนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้เฉพาะทางของสาขาวิชา ทั้งสองพื้นที่ให้กับนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายที่จะสมัครเรียนในคณะเกษตรศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การดาเนินโครงการค่ายการเรียนรู้เฉพาะทาง ในระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2561
ได้กาหนดแผนงาน/โครงการ เพื่อจัดทา Quick win Project ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้การ
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ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561 –
2565) ด้านการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความโดดเด่นและความเป็นเลิศเฉพาะทางตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่
พัฒนาระบบการรับเข้าศึกษาและจัดทาค่ายการเรียนรู้เฉพาะทาง
ปี ก ารศึ ก ษา 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มี แ ผนรั บ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ศึ ก ษาต่ อ จ านวน 6
สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาประมง สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร และสาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร โดยมี
แผนรับนักศึกษาจากผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 พื้นที่ไสใหญ่ จานวน 142 คน พื้นที่ ทุ่งใหญ่
จานวน 50 คน และจากผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. พื้นที่ไสใหญ่ จานวน 28 คน พื้นที่ทุ่งใหญ่ จานวน
10 คน และจากผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส. พื้นที่ไสใหญ่ จานวน 90 คน พื้นที่ทุ่งใหญ่ จานวน 30 คน
รวมแผนรับนักศึกษาทั้งสิ้น 350 คน
ดังนั้นเพื่อให้ได้นักศึกษาเป็นไปตามแผนการรับที่กาหนดไว้ คณะเกษตรศาสตร์ จึงจัดทา
โครงการค่ายการเรียนรู้เฉพาะทางขึ้น เพื่อแนะนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้เฉพาะทางของสาขาวิชาทั้ง
สองพื้นที่ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่จะสมัครเรียนในคณะเกษตรศาสตร์ต่อไป
ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ : ระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2561
งบประมาณ จานวน 60,000 บาท (สาขาละ 7,500 บาท)
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ
อาจารย์
(คน)

นักเรียน
จากภายนอก
(คน)

นักศึกษา
ของคณะ
(คน)

เจ้าหน้าที่
(คน)

รวม
(คน)

12
6
18

15
15
30

10
10
20

8
14
22

45
45
90

10
8
5

10
10
10
10

10
10
7
10

5
7
3
-

35
35
26
25

8

10

10

4

32

กิจกรรมค่ายการเรียนรู้เฉพาะทาง :
ด้านส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร, ธุรกิจเกษตร

6

10

15

4

35

รวมพื้นที่ไสใหญ่
รวมทั้งสิ้น

43
61

60
90

62
82

23
45

188
278

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ
พื้นที่ทุ่งใหญ่
กิจกรรมค่ายการเรียนรู้เฉพาะทาง : ด้านพืชศาสตร์
กิจกรรมค่ายการเรียนรู้เฉพาะทาง : ด้านสัตวศาสตร์
รวมพื้นที่ทุ่งใหญ่
พื้นที่ไสใหญ่
กิจกรรมค่ายการเรียนรู้เฉพาะทาง : ด้านพืชศาสตร์
กิจกรรมค่ายการเรียนรู้เฉพาะทาง : ด้านสัตวศาสตร์
กิจกรรมค่ายการเรียนรู้เฉพาะทาง : ด้านประมง
กิจกรรมค่ายการเรียนรู้เฉพาะทาง : ด้านการจัดตกแต่งสวน
ภูมิทัศน์
กิจกรรมค่ายการเรียนรู้เฉพาะทาง : ด้านเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตร

6

๔

โรงเรียนในโครงการความร่วมมือ จานวน 18 โรงเรียน
ได้แก่ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์
โรงเรียนนาบอน
โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร โรงเรียนทุ่งสงพิทยาคม
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บารุง
โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล
โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม
โรงเรียนบางขันวิทยาโรงเรียนวังหินวิทยาคม
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา โรงเรียนพิปนู สังฆรักษ์ประชาอุทิศ
โรงเรียนอื่นๆ ได้แก่
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง (วัดท่าแพ)
โรงเรียนลาทับประชานุเคราะห์
กิจกรรมในการดาเนินโครงการ
พื้นที่ทุ่งใหญ่
กิจกรรมค่ายการเรียนรู้เฉพาะทาง : ด้านพืชศาสตร์
- ให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ดูกิจกรรมในห้องปฏิบัติการของการสาขาพืชศาสตร์
จานวน 6 ห้องปฏิบัติการ คือ ห้องปฏิบัติการพืชสมุนไพร ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ธาตุอาหาร
พืช ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช
ห้องปฏิบัติการโรคพืช และห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา
- ให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมงานฟาร์มเพาะเห็ด ปาล์มน้ามัน ยางพารา และฟาร์ม
นักศึกษา
- กิจกรรมสันทนาการกับนักศึกษารุ่นพี่
กิจกรรมค่ายการเรียนรู้เฉพาะทาง : ด้านสัตวศาสตร์
- เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาชีพสัตวบาล
- พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับรุ่นพี่
- ฟังเรื่องเล่าเก้าสิบจากผู้ที่ประสบความสาเร็จในการงานด้านสัตวศาสตร์
- เยี่ยมชมฟาร์มแผนกต่างๆ
- กิจกรรมสันทนาการกับนักศึกษารุ่นพี่
พื้นที่ไสใหญ่
กิจกรรมค่ายการเรียนรู้เฉพาะทาง : ด้านพืชศาสตร์
- การเขี่ยเชื้อและตรวจสอบเชื้อสาเหตุโรคพืชภายใต้กล้องจุลทรรศน์
- เทคนิคต่างๆ ในการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
- การขยายพันธุ์พืช
- การวินิจฉัยแมลงศัตรูพืชเบื้องต้น
- การเพาะเห็ด
- กิจกรรมสันทนาการกับนักศึกษารุ่นพี่
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กิจกรรมค่ายการเรียนรู้เฉพาะทาง : ด้านสัตวศาสตร์
- กิจกรรมที่ 1 การเรียนการสอน “ความสาคัญของสัตวบาลในการผลิตอาหาร”
ให้นักเรียนชมการบรรยายหลักสูตรสัตวศาสตร์ และความสาคัญของอาชีพสัตวบาล
- กิจกรรมที่ 2 มาทาความรู้จักอาหารสัตว์กันหน่อย
ให้นักเรียนได้รู้จักวัตถุดิบอาหารสัตว์ และที่มาในการประกอบสูตรอาหาร
- กิจกรรมที่ 3 หญ้าหมักและการรีดนมโค
ให้นักเรียนได้รู้จักการถนอมพืชอาหารสัตว์ และลองทาหญ้าหมักเป็นของตนเอง
- กิจกรรมที่ 4 อสุจิ วิ่งเร็วแค่ไหน
ให้นักเรียนชมการรีดน้าเชื้อ สุกร/ไก่/โค แล้วทาการประเมินคุณภาพน้าเชื้อเบื้องต้น
- กิจกรรมสันทนาการกับนักศึกษารุ่นพี่
กิจกรรมค่ายการเรียนรู้เฉพาะทาง : ด้านประมง
- ศึกษาทางด้านมีนวิทยาและกายวิภาคกุ้ง
- ศึกษาทางด้านแพลงก์ตอนในบ่อปลา
- ศึกษาทางด้านการเพาะพันธุ์ปลา
- ศึกษาทางด้านออกซิเจนละลายน้าในบ่อปลา
- กิจกรรมสันทนาการกับนักศึกษารุ่นพี่
กิจกรรมค่ายการเรียนรู้เฉพาะทาง : ด้านการจัดตกแต่งสวนภูมิทัศน์
- การจัดสวนถาด
- การจัดสวนหย่อม
- กิจกรรมสันทนาการกับนักศึกษารุ่นพี่
กิจกรรมค่ายการเรียนรู้เฉพาะทาง : ด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
- กิจกรรมที่ 1 ฝึกทักษะด้านการขับรถแทรกเตอร์
- กิจกรรมที่ 2 ฝึกทักษะด้านการใช้กล้องสารวจ
- กิจกรรมที่ 3 ฝึกทักษะด้านการเชื่อมโลหะ
- กิจกรรมสันทนาการกับนักศึกษารุ่นพี่
กิจกรรมค่ายการเรียนรู้เฉพาะทาง : ด้านส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร, ธุรกิจเกษตร
- การจัดรายการวิทยุทางการเกษตร
- การฝึกอบรมทางการเกษตร
- กิจกรรมสันทนาการกับนักศึกษารุ่นพี่
4.2.3 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
จากเดิม นางกนกรัตน์ ทองสร้อย เปลี่ยนเป็น นายสุไหลหมาน หมาดโหยด
- หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าพัฒ าการเกษตรและธุรกิจเกษตร (หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ.2559) จากเดิม นางเยาวดี ติณสิริสุข เปลี่ยนเป็น นางสาวจรีวรรณ จันทร์คง
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- หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
จากเดิม นางทิวา รักนิ่ม เปลี่ยนเป็น นางสาวพิมล เที่ยงธรรม
มติทปี่ ระชุม : รับทราบ
4.2.3 ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ให้ดาเนินการแก้ ไขรายละเอียดใน
เอกสาร
มติที่ประชุม : รับทราบและแก้ไขเอกสาร
4.2.4 ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจาปีการศึกษา 2562 ให้ดาเนินการ
เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาที่ 2/2561
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.2.5 จานวนผู้สมัคร (ปวช./ ปวส.) รอบที่ 1 โควตา (ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561)
รายละเอียดดังเอกสารแนบ

4.3 ฝ่ายบริหารและวางแผน
4.3.1 งานบุคลากร ได้รายงานการยื่นเอกสารเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
จานวน 3 ราย คือ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา ณ นคร สังกัดสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง (ออกแบบสวน)
2. นายชานาญ ขวัญสกุล สังกัดสาขาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร ขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
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3. นายจาเลือง เหตุทอง สังกัดสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง
4.3.2 อัตราทดแทนการเกษียณอายุราชการ ลาออก และกรณีเสียชีวิต
การขออัตรากาลังของอาจารย์ ทุกหลักสูตร ทุกสาขา ให้วิเคราะห์ตามความ
ต้องการของหลักสู ตรและรวบรวมข้อมูลส่งมายังคณะ เพื่อดาเนินการจัดส่ง ไปยังมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
หลักสูตรที่มีปัญหา ที่มอี าจารย์เกษียณอายุราชการ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ผศ.เผด็จ สังขไพฑูรย์ เสนอ ในส่วนของสาขาสัตวศาสตร์ปีการศึกษา 2562
มีอาจารย์เกษียณอายุราชการ จานวน 2 คน ส่งผลให้สาขาสัตวศาสตร์ขาดบุคลากร จึงขออัตรากาลังเพื่อ
ทดแทน
ประธาน แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการทาหนังสือไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อขอ
อัตรากาลังทดแทน
ผศ.เสน่ห์ รักเกื้อ เสนอ เนื่องจากสาขาเกษตรกลวิธานขาดอัตรากาลัง บุคลการ
ที่มีวุฒิการศึกษาด้านไฟฟ้าหรือโปรแกรมควบคุมเฉพาะ จึงเสนอเพื่อพิจารณาขออัตรากาลังดังกล่าวและบรรจุ
ในแผนประจาปีของคณะเกษตรศาสตร์เพิ่มเติม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอ แนวทางในการดาเนินการของ สาขาเกษตรกล
วิธาน หากเป็นไปได้โดยวิธีการเรียนเป็นหลักสูตรการเรียนเฉพาะทางเพื่อนามาปรับใช้ในการภาระการสอน
ประธาน เสนอ คอร์สการเรียนเฉพาะทาง คณะสนับสนุนให้บุคลากรที่มีความ
ต้องการสามารถเรียนในช่วงปิดเทอมการศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.3.1 ถอดบทเรียนการดาเนินงานฟาร์ม สาขาสัตวศาสตร์ อดีตปัจจุบัน และ
อนาคต
ผศ.เผด็จ สั งขไพฑูรย์ เสนอ ในอดี ต งานฟาร์ มเป็นจุ ดเด่น ของการพัฒ นาคณะ
เกษตรศาสตร์ แต่สถานการณ์งานฟาร์มในปัจจุบันอยู่ในขั้นวิกฤต เนื่องจากรายจ่ายมากกว่ารายรับ ส่งผลให้
งานฟาร์มในปัจจุบันเกิดภาวะการขาดทุน
ประธาน เสนอ สาขาแต่ละสาขาจะต้องบริหารจัดการด้านงบประมาณให้ขาดทุน
น้อยที่สุด และปรับปรุงโรงเรือนให้อยู่ในสภาพพร้อมให้นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติได้อย่างเต็มที่
อาจารย์ฤกษ์ชัย ช่วยมั่ง เสนอ ขอความร่วมมือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบงานฟาร์ม ใน
สาขาแต่ละสาขาที่ได้ดาเนินการจัดการงานฟาร์มที่ผ่านมา เข้ามาดูแลงานฟาร์มให้เกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ฝ่ายวิชาการ
5.1.1 พิจารณาผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
นางสาวจี ร ภา มานพพงษ์ หัว หน้างานทะเบียนและวัดผล วิทยาเขตนครศรีธ รรมราช
รายงานผลการเรียน ภาคการศึกษาที่1/2561 คณะเกษตรศาสตร์ ในพื้นที่ไสใหญ่ ตามที่คณะเกษตรศาสตร์ได้
จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2561 มีรายวิชาเปิดสอนทั้งหมด 6 รายวิชา โดยแยกออกตาม
สาขา คือ สาขาเกษตรกลวิธาน จานวน 24 รายวิชา สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ จานวน 9 วิชา สาขาประมง
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จานวน 23 วิชา สาขาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร จานวน 14 วิ ชา สาขาพืชศาสตร์ จานวน 31 วิชา
และสาขาสัตวศาสตร์ จานวน 25 วิชา
สรุปจานวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่1/2561
- หลักสูตร 4 ปี
รวมนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และมีผลการเรียน จานวน 505 คน มีนักศึกษาตกค้าง
จานวน 22 คน
- หลักสูตรเทียบโอน
รวมนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและมีผลการเรียน จานวน 187 คน
รวมนักศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 744 คน
สรุปจานวนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภารเรียนที่ 1/2561
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและการจัดการทรัพยากรประมง ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 6 คน มี
ผลการเรียน 6 คน
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 1 คน ไม่ลงทะเบียนเรียน จานวน 1
คน
สาขาสัตวศาสตร์ ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 2 คน มีผลการเรียน 2 คน
รวมนักศึกษาทั้งหมดระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 753 คน มีนักศึกษาที่อยู่ในสถานะวิกฤต
จานวน 14 คน มีนักศึกษาที่อยู่ ในสถานะรอพินิจ 1 จานวน 19 คน มีนักศึกษาที่อยุ่ในสถานะรอพินิจ 2
จานวน 6 คน มีนักศึกษาอยู่ในสถานะพ้นสภาพ จานวน 7 คน และมีนักศึกษาอยู่ในสถานะพ้นสภาพ ยังมี
เกรด I จานวน 10 คน
สรุป การวัดการประเมินผลและค่าสัมฤทธิ์ สาขาเกษตรกลวิธาน 2.78 สาขาเทคโนโลยี
ภูมิทัศน์ 3.50 สาขาประมง 2.97 สาขาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร 3.35 สาขาพืชศาสตร์ 3.35 และ
สาขา
สัตวศาสตร์ 2.25
ผศ.สารคาม แก้วทาสี รายงานผลการศึกษาของนักศึกษาพื้นที่ทุ่งใหญ่ สาขาพืชศาสตร์
หลักสูตร 4 ปี มีจานวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รอพินิจ 2 จานวน 1 คน และนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน ชั้นปีที่ 3
สถานะวิกฤต จานวน 1 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สถานะวิกฤต จานวน 2 คน
รายงานผลนั ก ศึกษาสาขาสั ตวศาสตร์ หลั กสู ต ร 4 ปี มีนักศึ กษาชั้นปี ที่ 3 พ้น สภาพ
จานวน 1 คน รอพินิจ 2 จานวน 1 คน และนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน ชั้นปีที่ 3 พ้นสภาพ จานวน 1 คน
วิกฤต จานวน 2 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รอพินิจ 1 จานวน 1 คน
ทั้งนี้มีนักศึกษาตกค้าง จานวน 11 คน สาเร็จการศึกษา จานวน 7 คน และยังไม่สาเร็จ
การศึกษา จานวน 4 คน ในภาคการศึกษาที่ 1/2561
ผศ.ธรรมนูญ ง่านวิสุทธิพันธ์ เสนอ การเข้าร่วมทากิจกรรมที่จะทาให้นักศึกษาได้กิจกรรม
ครบตามทรานสคริปกิจกรรมเสริมหลักสูตร นักศึกษาจะต้องมีการวางแผนการทากิจกรรมไว้ล่วงหน้า
รองคณบดีฝ่ า ยพั ฒ นานั ก ศึก ษา เสนอ กิจ กรรมปัจ ฉิ ม นิเ ทศนั ก ศึก ษาควรดาเนิน เป็ น
โครงการ โดยมีวิทยากรให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สถานประกอบการ มีการบรรยายกฎหมาย
แรงงาน แต่เนื่องจากที่ผ่านมานักศึกษามีปัญหาการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้มีผลมาจากนักศึกษาที่จบการศึกษา 3
ปีครึ่ง ทาให้นักศึกษาไม่สามารถขอทรานสคริปสาเร็จการศึกษาได้
ผู้ทรงคุณวุฒิ นายอามาตย์ คุณสวัสดิ์ เสนอ นักศึกษาจะต้องมีความรับผิดชอบและวาง
แผนการใช้ชีวิต โดยสร้างแนวคิดให้กับนักศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการเรียน
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ประธาน ฝากให้สาขาปรึกษาร่วมกันวางแผนให้กับนักศึกษาที่จะจบการศึกษา
มติที่ประชุม : อนุมัติผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ทั้งหากมีนักศึกษาไม่
เข้าเกณฑ์ในเรื่องของกิจกรรม นักศึกษาต้องรักษาสภาพเพื่อเติมกิจกรรมให้ครบตามหลักสูตร และฝากให้สาขา
แจ้งนักศึกษาให้จบตามแผนการเรียน
5.1.2 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2561 และ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร
จุดแข็ง
- อาจารย์มีความตั้งใจในการบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพและมีการพัฒนาให้ดีขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
- อัตรากาลังอาจารย์ใหม่ที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานของหลักสูตร และทดแทน
อัตราเกษียณอายุราชการ
- ครุภัณฑ์การเรียนการสอนที่จาเป็นและทันสมัย
ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน
จุดแข็ง
- อาจารย์ทุกท่านมุ่งเน้นในการสอน ดูแลช่วยเหลือนักศึกษาอย่างใกล้ชิด
- เน้นการปฏิบัติจริงบัณฑิตที่จบไปเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ
จุดที่ควรพัฒนา
- ควรเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้ใหม่ๆ
ให้กับนักศึกษา
- ความเพียงพอของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
ตัวแทนผู้สาเร็จการศึกษา
จุดแข็ง
- ได้ใช้องค์ความรู้ เนื้อหาในรายวิชาที่เรียนไปสามารถนาไปปฏิบัติงานได้จริง
- มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
จุดที่ควรพัฒนา
- ความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
- ควรปรับการเรียนการสอนให้เพิ่มความรู้ใหม่ๆ ที่ทันสมัยและขั้นสูงขึ้น
ตัวแทนผู้ประกอบการ / นายจ้าง
จุดแข็ง
- บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานและแก้ปัญหาได้ดี มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ดี
มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าสังคมได้ดี
จุดที่ควรพัฒนา
- เพิ่มทางด้านทักษะปฏิบัติให้ทันกับเทคโนโลยีปัจจุบัน
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน
ระดับปริญญาตรี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- ควรจัดทาแผนเพื่อเสนอของบประมาณในการปรับปรุงอาคาร ห้องปฏิบัติการให้มี
สภาพสมบูรณ์และจัดซ้อมเครื่องมืออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
- เนื่องจากงบประมาณมีจากัด คณะควรมีแนวนโยบายให้คณาจารย์และนักศึกษาได้
ทราบถึงการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การสอนร่วมกันทั้งจากภายในและภายนอก
- ควรมีระบบและกลไกที่สนับสนุนการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
ร่วมกัน
- ควรแสวงหาช่องทางใหม่ๆ ในการจัดหาครุภัณฑ์นอกเหนือจากงบประมาณของ
คณะ เช่น จากโครงการงานวิจัย ศิษย์เก่า
- จัดทาแผนครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่จาเป็น และจัดลาดับ
ความสาคัญให้เหมาะสม
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
- ควรสอดแทรกหัวข้อที่ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ ลงในรายวิชา
ที่เปิดสอนแต่ละภาคการศึกษา โดยไม่ต้องรอรอบการปรับปรุงหลักสูตร
- ควรมีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนตามที่ได้นาเสนอไว้ใน มคอ.3 และให้มี
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ มคอ.5
- ควรปรับปรุงจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
ปัจจุบัน
ระดับปริญญาโท
- ควรมีแผนและมาตรการให้มีจานวนและคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
- หลักสูตรระดับปริญญาโท ในปีการศึกษา 2560 และภาคการศึกษาที่ 1/2561
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ไม่มีนักศึกษา ทาให้มีความเสี่ยงที่จะปิดรับนักศึกษา จึงควรหาวิธีการให้มีนักศึกษา
- เพิ่มจานวนนักศึกษาในหลักสูตร
- ควรมีกรอบอัตรากาลัง คุณสมบัติ ผลงานตีพิมพ์ ผลงานวิจัยของอาจารย์ในระยะยาว
- ควรมีการกาหนดกรอบเวลาอย่างชัดเจนในการติดตามความก้าวหน้าของการทา
วิทยานิพนธ์
- ความเพียงพอของเครื่องมือสนับสนุนงานวิจัยและวิทยานิพนธ์
- ควรจัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยเพิ่มเติม และเพียงพอเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
นักศึกษา
- ควรเพิ่มทุนการศึกษาเพื่อทาวิจัยของนักศึกษา
5.1.3 พิ จ ารณาแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ปี ก ารศึ ก ษา 2561
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
มติที่ประชุม : รับทราบ
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5.1.4 เป้าหมายคุณภาพาการศึกษา (KPI) ปีการศึกษา 2561 ดังรายละเอียดเอกสารแนบ
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ฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ งานประกันคุณภาพการศึกษาให้สาขาวางแผน
แนวทางหลักสูตรของสาขาตามเป้าหมายของ KPI ปีการศึกษา 2561
สิ่งสนั บสนุ น การเรีย นรู้ งานประกันคุณภาพวางแผนไว้ ทิศทางการวางแผนงานเป็นอย่างไร มี
กระบวนการพัฒนาระบบอย่างไร มีแนวทางนาเสนอหลักสูตรให้เป็นไปตามหลักสู ตรสาขา และจะต้องมีการ
ประชุมหลักสูตรเพื่อให้สามารถดาเนินการได้
อาจารย์ฤกษ์ชัย ช่วยมั่ง เสนอ องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ การจัดหาแหล่งสนับสนุน
งบประมาณที่จัดสรรมหาวิทยาลัยมีการปรับลดงบประมาณ ดังนั้นในการสร้างเครือข่าย หากเป็นไปได้ควรสร้าง
ความร่ว มมืองบจากแหล่งภายนอก เช่น งบจากจังหวัด อบต. เทศบาล หรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้โอกาส
หลักสูตรเป็นที่รู้จักและเป็นการประชาสัมพันธ์มากขึ้น
ประธาน เสนอ ความต้องการชุมชน จากแหล่งชุมชนที่มีความเข้มแข็งเพื่อบูรณาการบริการวิชาการ
การเรี ย นการสอน การทาวิจั ยกับ ชุมชน เพื่อพัฒ นาการบริการให้ เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ ชุมชนทาง
การเกษตรเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.2 งานบริการวิชาการ
5.2.1 นายสุดนัย เครือหลี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้นาเสนอแผนการบริการทาง
วิชาการแก่สังคมประจาปี 2560 – 2564 มี 5 แผนงาน 28 ตัวชี้วัด ดังนี้
แผนงานที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดการบูรณการกับการเรียนการเรียนและการ
วิจัย โดยมีตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของจานวนโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามแผนที่สามารถบูรณการ
กับการเรียนการสอนและการวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

๑๗

ตัวชี้วัดที่ 2 มีการนาประสบการณ์จากการบริการวิชาการสู่การเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็น
รูปธรรม
ตัวชี้วัดที่ 3 จานวนเครือข่ายวิชาการ ในปี 2562 ไม่น้อยกว่า 1
ตัวชี้วัดที่ 4 ผลการดาเนินงานของเครือข่ายอยู่ในระดับดี
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 จานวนชุมชนเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองของหน่วยงาน
ไม่น้อยกว่า 1
ตัวชี้วัดที่ 2 มีผลการประเมินความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองได้ของสังคมที่เป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนชุมชนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่ใช้กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมเป็นฐำน
ไม่น้อยกว่า 1

ตัวชี้วัดที่ 4 ชุมชนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบแก่ชุมชนอื่น
ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนหน่วยงำนภำยนอกที่เป็นเครือข่ำย ไม่น้อยกว่ำ 2
ตัวชี้วัดที่ 6 หน่วยงานภายนอกและมหาวิทยาลัยสามารถดาเนินงานกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของจำนวนโครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมที่บรรลุเป้ำหมำยตำมแผน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85
ตัวชี้วัดที่ 8 หน่วยงานและชุมชนสามารถดาเนินการตามแผนที่วางไว้และมีผลงานเชิงประจักษ์
แผนงานที่ 3 ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองของชุมและเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 จานวนกิจกรรมการบริการทางวิชาการตามความต้องการของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1
ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้รับบริการสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดที่ 3 มีจานวนกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสมกับชุมชนและสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ
ของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1
ตัวชี้วัดที่ 4 คณะฯเป็นทางเลือกแรกของสังคม
ตัวชี้วัดที่ 5 จานวนกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1
ตัวชี้วัดที่ 6 จานวนชุมชนเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ 7 ชุมชนเชื่อมั่นคณะฯมากยิ่งขึ้น
แผนงานที่ 4 วิจัยและพัฒนาต่อยอดเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวชี้วัดที่ 1 จานวนงานวิจัย
ตัวชี้วัดที่ 2 งานวิจัยสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับดี
แผนงานที่ 5 เผยแพร่ผลความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีและแนวปฏิบัติที่ดีจากการให้บริการทางวิชาการสู่
สาธารณะ
ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนร้อยละควำมพึงพอใจต่อควำมรู้และเทคโนโลยีที่เผยแพร่ผ่ำนสื่อทุกรูปแบบ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
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ตัวชี้วัดที่ 2 คณะฯเป็นทางเลือกแรกของสังคม
ตัวชี้วัดที่ 3 จานวนแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้รับการเผยแพร่ประจาปี
ตัวชี้วัดที่ 4 รำยงำนประจำปี(เล่ม) ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
ตัวชี้วัดที่ 5 รายงานประจาปีมีคุณภาพในระดับดี
ประธาน เน้นเรื่องงานบริการวิชาการแก่สังคม ทุกสาขาควรมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ และให้มี
การบูรณการร่วมกันในหลายๆศาสตร์ รวมทั้งการไปร่วมงานบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
มติ ที่ประชุม : คณะกรรมการประจาคณะเห็ นชอบและรับรองแผนการบริการวิช าการแก่สั งคม
ประจาปี 2560-2564 ตามที่ฝ่ายบริการวิชาการนาเสนอ
5.3 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
5.3.1 แผนพัฒนานักศึกษาสู่คุณลักษณะพึงประสงค์
แผนงานที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้นาและผู้สนับสนุนการพัฒนา
1. คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาประสบการณ์
ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง
2. อาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบุคลากรสายสนับสนุนการพัฒนาได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง
แผนงานที่ 2 พัฒนาคุณลักษณะด้านกายภาพและบุคลิกภาพ
1. เพิ่มพื้นที่ออกกาลังกายเล่นกีฬามากขึ้น
2. มีจานวนนักกีฬา และมีผลการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น
3. มีแผนป้องกันแก้ปัญหายาเสพติด สู่ความเป็นคณะปลอดยาเสพติด
4. นักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ประสบการณ์การพัฒนาบุคลิกภาพไม่
น้อยกว่า ๑ ครั้ง
แผนงานที่ 3 พัฒนาคุณลักษณะด้านจิตภาพ
1. จัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ไม่น้อยกว่า ๒
กิจกรรม
2. จัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยและความจงรักภัคดีต่อ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม
แผนงานที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานและผู้มารับบริการ
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรม
นักศึกษา
3. มีสานักงานและพื้นที่ที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมนักศึกษา
แผนงานที่ 5 ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานและเพื่อสร้างขวัญ
กาลังใจ
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1. ระเบียบว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษาและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้รับ
การปรับปรุง
2. มีระเบียบข้อกาหนดว่าด้วยการสร้างแรงจูงใจเชิดชูนักศึกษา บุคลากรที่
ผลงานการพัฒนาคุณลักษณะพึงประสงค์
แผนงานที่ 6 สร้างการมีส่วนร่วม
1. มีแผนงานความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่า
2. มีกิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบกองทุนการศึกษา ๑ ครั้งต่อปีการศึกษา
5.3.2 แผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
แผนงานที่ ๑ จัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
๑. มีศูนย์รวบรวมเครื่องมือทางการเกษตร
แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลในการ บริหารจัดการองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
1. ได้ฐานข้อมูลเครื่องมือด้านเกษตร
แผนงานที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน นักศึกษา บุคลากร เครือข่าย ฟื้นฟู สืบทอด
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
1. กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นการอนุรักษ์ สืบทอด(เรื่อง/พื้นที่/ปี)
๒.ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเข้าใจและเห็นคุณค่า
ศิลปวัฒนธรรมที่ควรแก่การสืบทอด
แผนงานที่ 4 แสวงหาและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน/ชุมชนเครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรม
๑. จานวนกิจกรรมความร่วมมือเกี่ยวกับปราชญ์ชาวบ้าน ด้านการเกษตร
2. รวบรวมพันธ์พืชท้องถิ่น
แผนงานที่ 5 กำรส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติ
1. สามารถรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่นได้
ประธาน ได้กาชับการพัฒนาศักยภาพผู้นาและผู้สนับสนุนการพัฒนา ให้มีคุณภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
มติที่ประชุม : คณะกรรมการประจาคณะเห็นชอบและรับรองแผนแผนพัฒนานักศึกษาสู่คุณลักษณะ
พึงประสงค์ และแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปี 2560-2564 ตามที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๖ : เรื่องอื่นๆ
วาระอื่น ๆ
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ ใ ห้ ฝ่ า ยกิ จ การพิ เ ศษ มาก ากั บ ดู แ ลและบริ ห ารงานของงานวิ จั ย และ
ฝึกอบรมชุมพร แทนคณะเกษตรศาสตร์
ประธาน เสนอ ขอหารือทีป่ ระชุมเรื่องการบริหารของงานวิจัยและฝึกอบรมชุมพร
ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอ ขอให้มหาวิทยาลัยดาเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน และมหาวิทยาลัย
ควรจัดทาเป็นหนังสือแจ้งวัตถุประสงค์ของการปรับโครงสร้างงานวิจัยฝึกอบรมชุมพร ให้สังกัดฝ่ายกิจการพิเศษ
อย่างชัดเจน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอว่า ถ้างานการวิจัยและฝึกอบรมชุมพร จะเข้าไปสังกัดฝ่ายกิจการ
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พิเศษ จะต้องคานึงถึงประโยชน์ของนักศึกษาเป็นสาคัญ และจะต้องแจ้งให้อาจารย์ในคณะฯ รับทราบข้อมูล
อย่างชัดเจน
มติที่ประชุม : ให้กระทาหนังสือถึงมหาวิทยาลัย ฯ เพื่ อให้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการปรับ
โครงสร้าง และเกิดประโยชน์กับการเรียนการสอน การบริหารบุคคลและงบประมาณ
ปิดประชุมเวลา 12..๐๐ น.
นางสาววิยะดา แสงวงค์
นางธันย์นรีย์ โมราศิลป์
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