รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ หน้าที่ ๑/๑๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 4/๒๕๖๓
วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา 13.0๐ น.
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคาร 3 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่
*****************************************
ผู้มาประชุม
๑. ผศ.ประพจน์ มลิวัลย์
๒. นางธันย์นรีย์ โมราศิลป์
๓. นายฤกษ์ชัย ช่วยมั่ง
๔. ผศ.พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์
๕. นายเศรษฐวัฒน์ ถนิมกาญจน์
๖. ผศ.เผด็จ สังขไพฑูรย์
๗. ผศ.ธรรมนูญ ง่านวิสุทธิพันธ์
๘. รศ.วัฒนา ณ นคร
๙. ผศ.เสน่ห์ รักเกื้อ
๑๐. นายกรกฎ เตติรานนท์
๑๑. นายสุรศักดิ์ อนุตรเศรษฐ
๑๒. นางสาวพิมล เที่ยงธรรม
๑๓. นางอภิชญา หงษ์ทอง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร
หัวหน้าสาขาเกษตรประยุกต์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
ประธานหอการค้าจังหวัดฯ
ผู้จัดการบริษัท PLUG&PLAY SMART
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

1. ผศ.สมคิด ชัยเพชร
2. นายเศกสรรค์ สวนกูล

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

๑. นางสาวจรีวรรณ จันทร์คง
๒. ผศ.วุฒิชัย สีเผือก
๓. นายสุดนัย เครือหลี

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาการเกษตรฯ
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพืชศาสตร์

ผู้ไม่มาประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

เริ่มประชุมเวลา 13.1๕ น.
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ติดภารกิจ จึงมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาทาหน้าที่
เป็นประธานในการประชุม และเมื่อคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์มาครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิด
และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่ม-ี

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ หน้าที่ ๒/๑๑

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3 /๒๕๖๓
ตามที่ ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ จั ด ส่ ง (ร่ า ง) รายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจ า
คณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน ๒๕๖๓ ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความ
ถูกต้องเบื้องต้นแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3 /๒๕๖๓
ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณารายงานการประชุ ม ดั ง กล่ า ว และรั บ รองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/๒๕๖๓ โดยมีการแก้ไข
หน้าที่ 2/๑2 ข้อ 1.6 ให้ตัดข้อความ และชุมชนวังไทร
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/๒๕๖๓
โดยมีการแก้ไขดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 ฝ่ายวิชาการและวิจัย
4.1.1 การปรั บเกณฑ์ใ หม่ การดาเนิน การตามระบบประกันคุณ ภาพการศึกษา
อาเซียน AUN-QA ในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการและวิ จั ย แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง การปรั บ เกณฑ์ ใ หม่ การ
ดาเนิ น การตามระบบประกัน คุณ ภาพการศึกษาอาเซี ยน AUN-QA ในระดั บหลั กสู ตร ปี การศึก ษา 2563 มี
รายละเอียดดังนี้
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน AUN-QA คือ เครือข่ายการประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUNQA) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2541
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไกการประกันคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสมาชิกให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน AUN-QA เป็นระบบการรับรองคุณภาพและ
มาตรฐานระดับหลักสูตร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล โดยวัตถุประสงค์หลักของ AUN-QA ได้แก่
- เพื่อการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในกลุ่มประเทศอาเซียน
- เพื่อเป็นมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนผู้เรียนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
- เพื่อมุ่งสู่การเพิ่มคุณภาพการจั ดการเรียนรู้ของผู้เรียน อาจารย์ และบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา
- เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานด้านคุณภาพการศึกษาในเขตภูมิภาคอื่น เพื่อให้
กรอบมาตรฐานคุณภาพระดับอุดมศึกษามีความสอดคล้องกัน
- เพื่อยกระดับความเชี่ยวชาญในด้านการประกันคุณภาพของกลุ่มประเทศอาเซียน
โดยระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาอาเซี ย น AUN-QA มุ่ ง เน้ น การเชื่ อ มโยงและ
สอดคล้ องกัน ระหว่ างการออกแบบเป้ าหมายการเรี ย นรู้ ของผู้ เ รี ยน (Expected Learning Outcomes) การ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ หน้าที่ ๓/๑๑

ออกแบบกลยุทธ์การเรียนการสอน (Learning Strategies) และการออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้ (Student
Assessment)
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
(เดิม) ปีการศึกษา 2557 - 2562
ใช้ เกณฑ์ สกอ.
องค์ประกอบที่ 1 มาตรฐานหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการ
สอนการประเมินผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
*จานวน 13 ตัวบ่งชี้

(ปรับปรุงใหม่) ปีการศึกษา 2563
ใช้ เกณฑ์ AUN-QA
องค์ประกอบที่ 1 มาตรฐานหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 2 เกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA
ภาคภาษาไทยหรือมาตรฐานสากล
AUN-QA มุ่งเน้นให้เกิดการจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์
การเรียนรู้หรือ Outcome-Based Learning
กล่าวคือมุ่งเน้นการพิจารณาการออกแบบผลลัพธ์จากการเรียนรู้
และการออกแบบกระบวนการต่างๆ เพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์
*ประกอบด้วย 11 เกณฑ์หลัก 62 เกณฑ์ย่อย

รายละเอียดของแต่ละเกณฑ์ที่พึงพิจารณามีรายละเอียดความสาคัญ ดังต่อไปนี้
เกณฑ์
คาอธิบาย
มีการสร้างผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อย่างชัดเจนและแปลงลงสู่หลักสูตร, สนับสนุน
1. Expected Learning
ให้ มี ก ารเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต , ผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง ครอบคลุ ม ความรู้ แ ละทั ก ษะ
Outcomes
ทั่วไปและเฉพาะทาง และสะท้อนถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข้อมูล เฉพาะของหลั กสู ตรมีความเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และแสดง
2. Programmer
วิธี ก ารได้ ม าซึ่ ง ผลลั พ ธ์ ดั ง กล่ า ว รวมถึ ง มี ก ารสื่ อ สารข้ อ มู ล ของหลั ก สู ต รไปยั ง ผู้ มี
Specification
ส่วนได้ส่วนเสีย
โครงสร้ างและเนื้อหาของหลั ก สู ต รมีค วามสมดุล ระหว่า งความรู้แ ละทักษะทั่ ว ไป
3. Programmer
และเฉพาะทาง สะท้อนถึงวิสั ยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลั ย โดยวิช าแต่ล ะ
Structure and
วิชาเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีการบูรณาการระหว่างวิชา แสดงให้เห็น
Content
ถึงความกว้างและความลึกของเนื้อหา และมีรายละเอียดวิชาพื้นฐาน วิชาขั้นกลาง
วิชาเฉพาะทาง และ Project Thesis หรือ Dissertation
4. Teaching and
Learning Strategy

คณะหรื อ ภาควิ ช าแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง กลยุ ท ธ์ ก ารสอนและการเรี ย นอย่ า งชั ด เจน
สามารถทาให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้และใช้ความรู้ดังกล่าวในเชิงวิช าการได้ และมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

5. Student
Assessment

การประเมินผู้ เรียนเริ่มตั้งแต่กระบวนการรับผู้ เรียน ขณะเรียน และการสอบเพื่อ
จบการศึ ก ษา โดยมี ห ลั ก เกณฑ์ ที่ ชั ด เจน มี วิ ธี ก ารประเมิ น ที่ ห ลากหลาย ชั ด เจน
และเป็ น ที่ รู้ จั ก ครอบคลุ ม ทุ ก จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ และมี ม าตรฐาน รวมทั้ ง
สะท้อนให้เห็นถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ หน้าที่ ๔/๑๑

เกณฑ์

6. Academic Staff
Quality

7. Support Staff
Quality

8. Student Quality
and Support

9. Facilities and
Infrastructure

10. Quality
Enhancement

11. Output

คาอธิบาย
มีการวางแผนบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีการกาหนดสัดส่วนภาระงาน มี
การพัฒ นาขีดความสามารถของบุคลากร และระบบการบริห ารผลการปฏิบัติงาน
เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรมี ค วามรู้ ค วามสามารถเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง งานมี จ านวน
เหมาะสมและเพีย งพอส าหรับ หลั กสู ตร มี การรั บสมัค ร และเลื่ อ นต าแหน่ งอย่า ง
เป็ น ธรรม มีการกาหนดบทบาทและความสั มพัน ธ์ของบุค ลากรอย่างชัดเจน การ
จัดสรรงานมีความเหมาะสมกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ และทักษะ ภาระงานและ
แรงจูงใจสนับสนุนคุณภาพการเรียนการสอน มีกฎระเบียบที่มีมาตรฐาน มีการวาง
แผนการเลิกจ้างและการเกษียณอายุ
มีการวางแผนบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีระบบการสรรหาคัดเลือก การ
มอบหมายงาน เลื่อนขั้น/ตาแหน่งที่ชัดเจนและได้รับการสื่อสารให้บุคลากรทราบ
และมีระบบการฝึกอบรมและพัฒนา ตลอดจนระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรสาย สนั บ สนุ น ได้ แ ก่ บุ คลากรที่ ใ ห้ บ ริ ก ารใ นห้ อ งสมุ ด
ห้องปฏิบัติการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และการให้บริการผู้เรียน มีความรู้ความสามารถ
และมีจานวนเพียงพอที่จะให้บริการในระดับที่ทาให้ผู้เรียนและผู้ มีส่วนได้ส่ว นเสี ย
มีความพึงพอใจ
หลั ก สู ต รมี น โยบายการรั บ ผู้ เ รี ย นที่ ชั ด เจน มี ก ระบวนการรั บ ผู้ เ รี ย นที่ เ หมาะสม
และมี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนตามที่ ก าหนดไว้ ใ นหลั ก สู ต ร มี ร ะบบการติ ด ตาม
ความก้าวหน้ าของผู้เรียน มีกิ จกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ ที่เหมาะสม มีการ
จัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การวิจัยและคุณภาพชีวิตโดยรวม
หลักสูตรมีทรัพยากรทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้แก่ มีห้องที่ใช้จัดการเรียน
การสอนอย่ า งเหมาะสม มี ห้ อ งสมุ ด ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร คอมพิ ว เตอร์ ระบบ
อินเตอร์เน็ตที่เพียงพอและมีฐานข้อมูลต่างๆ ที่ทันสมัย มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย
หลั ก สู ต รได้ รั บ การทบทวนและพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง โดยใช้ ข้ อ มู ล และผลสะท้ อ นกลั บ
จาก ทั้งผู้ เรี ยน ผู้ส อน ศิษย์เก่า และผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสี ยจากอุตสาหกรรมหรือสาย
อาชีพนั้นๆ โดยมีระบบการรับฟังผลสะท้อนกลับที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการนา
ผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน
หลักสู ตรมีการประเมินและเทียบเคียงคุณภาพของผู้ จบการศึกษาได้แก่ อัตราการ
จบของผู้เรียนอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ และอัตราการลาออกกลางคันอยู่ในระดับที่
ยอมรั บ ได้ เวลาเฉลี่ ย ที่ ผู้ เ รี ย นเรี ย นจบ อั ต ราการจ้ า งงาน กิ จ กรรมการวิ จั ย ของ
ผู้ เ รี ย นได้ รั บ การประเมิ น และเที ย บเคี ย ง ความพึ ง พอใจของผู้ เ รี ย น บุ ค ลากร
ศิษย์เก่า ผู้มีส่ว นได้ส่วนเสียอื่น ๆ ได้รับการประเมินและเทียบเคียงอย่างเป็นระบบ
และหลั ก สู ต รสามารถบรรลุ ต ามผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง และความคาดหวั ง ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
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การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA จะมีเกณฑ์การวัด 7 ระดับ เพื่อให้มหาวิทยาลัย
และผู้ประเมินใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบวัดระดับคุณภาพว่ามีความก้าวหน้ามากน้อยถึงระดับใด โดยใช้
เกณฑ์ 7 ระดับ ตามรายละเอียดต่อไปนี้
ระดับ
คาอธิบาย
1

2

3

4
5

6

7

คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน
ไม่ปรากฏผลการดาเนินการ ไม่มีเอกสาร ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนการดาเนินงาน
คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน จาเป็นต้องปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาอย่างเร่งด่วน
คุณภาพไม่เพียงพอ จาเป็นต้องมีการปรับปรุง
มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการ เนื่องจากข้อมูล เอกสาร และหลักฐานไม่เพียงพอในการ
ดาเนินการ จึงจาเป็นต้องมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา
คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถทาให้มีคุณภาพ
เพียงพอได้
มีเอกสารแต่ยังไม่เชื่อมโยงต่อการปฏิบัติ หรือมีการดาเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ พบแนวทาง
การพัฒนาบ้าง มีหลักฐาน เอกสารบ้าง แต่ขาดความชัดเจน ผลการดาเนินงานยังไม่สมบูรณ์ในบาง
ผลลัพธ์
มีคุณภาพของการดาเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์
มีเอกสาร และหลักฐานการดาเนินการตามเกณฑ์ ผลลัพธ์เกิดขึ้น ตามที่คาดหวัง
มีคุณภาพของการดาเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์
มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงการดาเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเกณฑ์ส่งผลให้เกิดผลดี
ในการพัฒนาระบบ
เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี
มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนที่ตีตามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์การดาเนินการที่ดี และมี
แนวโน้มผลการดาเนินการในเชิงบวก
ระดับดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้นนา
มีการดาเนินการตามเกณฑ์อย่างมีนวัตกรรม มีผลลัพธ์ที่โดดเด่นในระดับโลก มีแนวโน้มเชิงบวก ให้เห็น
อย่างชัดเจน ซึ่งผลงานการดาเนินงานสามารถนาไปเป็นแนวปฏิบัติชั้นนาได้

ขอความร่วมมือทุกฝ่าย/สาขา ศึกษาข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการดาเนินการตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน AUN-QA
มติที่ประชุม : รับทราบ
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4.2 ฝ่ายบริหารและวางแผน
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน แจ้งเรื่องเสนอเพื่อทราบต่อที่ประชุมจานวน 3
เรื่องตามวาระ ดังนี้
4.2.1 การรายงานตัวกลับจากการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของอาจารย์
ตามที่อาจารย์สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ได้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จานวน 2
ราย คือ อาจารย์ สิริพงษ์ วงศ์พรประทีป อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาประมง ได้เรียนครบตามหลักสูตร
เรียบร้อยแล้ว แต่ยังอยู่ในขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์ ขอรายงานตัวกลับมาปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม
2563 และอาจารย์สุวรรณษา ชูเชิด อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาพืชศาสตร์ เรียนครบตามหลักสูตร ได้สอบ
ผ่านภาษาอังกฤษแล้ว อยู่ระหว่างรอเอกสารยืนยันการสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยฯ
4.2.2 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน รอบการประเมิน ครั้งที่ 2/2563
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน แจ้งตามที่มหาวิทยาลัยฯ ให้ปรับโครงสร้างการ
บริหารงานของคณะฯ เหลือ 2 สาขา 6 หลักสูตร จึงต้องปรับเปลี่ยนขั้นตอนในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
รอบการประเมินครั้งที่ 2/2563 ตามลาดับ ดังนี้
1. หัวหน้าหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน พร้อมไฟล์ข้อมูลที่
ใช้ประกอบการประเมินฯ ของอาจารย์ในสังกัด รวบรวมส่งให้หัวหน้าสาขา
2. หัวหน้าสาขาตรวจสอบความถูกต้องเอกสารหลักฐานของอาจารย์ในสังกัด และ
กรอกคะแนนประเมินฯ ผ่านระบบ e-service ซึ่งงานบุคลากรได้บันทึกแจ้งรายละเอียดไปยังสาขาแล้ว ส่งผลการ
ประเมินฯ มายังฝ่ายบริหารฯ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 พร้อมเอกสารหลักฐาน ไฟล์ข้อมูล ของอาจารย์
เพื่อประกอบการประเมินฯ
3. ฝ่ายบริหารฯ รวบรวมเอกสารหลักฐาน เพื่อประกอบการประเมินฯ ให้ฝ่าย
วิชาการและวิจัย ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ตรวจสอบความถูกต้อง และกรอกคะแนนประเมินฯ ผ่านระบบ e-service
โดยต้องรีบดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 กันยายน 2563
4. ฝ่ายบริหารฯ นาผลการประเมินฯ เสนอคณบดี คณบดีประเมินฯ ผ่านระบบ eservice พร้อมส่งเอกสารคะแนนประเมินฯ ให้มหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 8 กันยายน 2563
ในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ต้องใช้คะแนนของรอบการประเมินครั้งที่ 1/2563 และ
ครั้งที่ 2/2563 มาหาค่าเฉลี่ยออกเป็นคะแนนประเมิน
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร เสนอ แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้คณะฯ
อัปข้อมูลไว้เว็บไซต์ของคณะฯ เพื่อให้อาจารย์สามารถเข้าไปอัปข้อมูลได้ตลอด
4.2.3 รายงานผลการใช้ โ ปรแกรม SPEEXX ของบุ ค ลากรสายวิ ช าการ และ
สายสนับสนุน
รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ แจ้ง ตามที่มหาวิทยาลัยฯ นาโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ด้วยตนเอง SPEEXX เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้บุคลากรสายวิชาการ และสาย
สนับสนุน ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ ลาดับที่ 11.ร้อยละของผู้สอน (สายวิชาการ) และลาดับที่ 35.ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่
สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกาหนดนั้น
มหาวิทยาลัยฯ ได้รายงานผลการสอบวัดระดับสมรรถนะภาษาอังกฤษ (Placement
Test) ของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ด้วยโปรแกรมการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง SPEEXX
ประจาปีงบประมาณ 2563 บุคลากรสายวิชาการหลายท่านยังไม่เข้าหลักสูตร เข้าเรียนแล้วแต่ยังไม่จบหลักสูตร
และไม่เข้าสอบหลายราย ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนไม่เข้าสอบ 1 ราย สอบไม่ผ่านสมรรถนะ 1 ราย
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ขอความร่วมมือสาขา ช่วยกากับติดตามแจ้งบุคลากรให้ดาเนินการเข้าเรียนและสอบวัด
ระดับสมรรถนะภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง SPEEXX เพื่อได้ตอบตัวชี้วัดทั้ง
ระดับคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ และมีผลต่อการประเมินฯ ของตัวอาจารย์และบุคลากรด้วย
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.3 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
4.3.1 ทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้ง ทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 สาหรับ
นักศึกษา โดยมีรายละเอียดของทุนและรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน ดังนี้
- ทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มอบทุนให้แก่
นักศึกษาที่มีความตั้งใจในการศึกษา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง 1 ปีการศึกษา (๒ ภาค
การศึกษา) เพื่อช่วยเหลือค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา คือ นายศรุต รัตนะ สาขาวิชาพืชศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่
(จานวนเงิน 15,000 บาท)
- ทุนการศึกษาจากปั๊มพีที บริษัทซีพีออลล์ จากัด (มหาชน) ทุนการศึกษากิจกรรมเดินวิ่ง มทร.ศรีวิชัย มินิฟันรัน 2019 และทุนการศึกษาคุณพ่อกิติ ง่านวิสุทธิพันธ์ เพื่อมอบให้แก่นักศึกษา ที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ เรียนดี กิจกรรมดี มีความประพฤติดี โดยมีผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา คือ
1. นายจักรกฤษ ช่วยรอด สาขาวิชาพืชศาสตร์ พื้นที่ไสใหญ่ ทุนการศึกษาปั้มพีที
(จานวนเงิน 10,000 บาท)
2. นายธีระพงศ์ ยอดระบา สาขาวิช าพั ฒ นาการเกษตรฯ ทุนการศึกษาปั้มพีที
(จานวนเงิน 10,000 บาท)
3. นางสาวจุฑามาศ หอมเกตุ สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรฯ ทุนการศึกษาปั้มพีที
(จานวนเงิน 10,000 บาท)
4. นายภาคภูมิ ดุกพรหม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ทุนการศึกษา
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (จานวนเงิน 5,000 บาท)
5. นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์น้อย สาขาวิชาสัตวศาสตร์ พื้นที่ไสใหญ่ ทุนการศึกษา
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (จานวนเงิน 5,000 บาท)
6. นางสาววรกานต์ เพชรอาวุธ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ พื้นที่ไสใหญ่ ทุนการศึกษา
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด จานวนเงิน 5,000 บาท)
7. นางสาวนวรัตน์ พูลนวล สาขาวิชาประมง ทุนการศึกษา คุณพ่อกิติ ง่านวิสุทธิ
พันธ์ (จานวนเงิน 5,000 บาท)
8. นางสาวศสิวิมล บุญปาน สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรฯ ทุนการศึกษา กิจกรรม
เดิน-วิ่ง มทร.ศรีวิชัย มินิฟันรัน 2019 (จานวนเงิน 5,000 บาท)
ทุนการศึกษาที่คาดว่าจะมอบทุนให้นักศึกษาของคณะฯ ในครั้งต่อไป
1. ทุนการศึกษา กิจกรรมเดิน-วิ่ง มทร.ศรีวิชัย มินิฟันรัน 2019
2. ทุนการศึกษาจากศิษย์เก่า ปวส. รุ่น 18 จานวน 2 ทุน
3. ทุนการศึกษา บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จากัด (มหาชน) จานวน 1 ทุน
4 ทุนการศึกษา บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสารวจและผลผลิต จากัด จานวน 1 ทุน
5. ทุนการศึกษา เรียนดี ที่มีเกรดเฉลี่ย 3.80 ขึ้นไป จานวน 3 ทุน
มติที่ประชุม : รับทราบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ หน้าที่ ๘/๑๑

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.๑ ฝ่ายวิชาการและวิจัย
5.1.1 พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร และระดับคณะ
ประจาปีการศึกษา 2562
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งตามระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 สกอ. กาหนดให้คณะฯ จะต้องมีการดาเนินการควบคุมคุณภาพ กากับ ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามที่ สกอ.กาหนด และดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับ หลั กสู ตร เพื่อสะท้อนการบริ ห ารจัด การศึกษาอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้ว ยการประเมิน ระดั บ
หลักสูตร ระดับคณะ
ระดับหลักสูตร
ปีการศึกษา 2562 คณะเกษตรศาสตร์ ได้ประเมินคุ ณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรในวันที่ 25, 29 กรกฎาคม 2563 วันที่ 3, 4, 6, 7, 10 และ 11 สิงหาคม 2563 หลักสูตรที่คณะฯ
รับผิดชอบ จานวน 9 หลักสูตร แยกเป็นระดับปริญญาตรี จานวน 6 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จานวน
3 หลักสูตร โดยผลการประเมินผลรวมค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร จานวน 32.64 คะแนน คิดคะแนน
ที่ได้ 3.63 คะแนน อยู่ในระดับดี และผลการประเมินทุกหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร รายละเอียดดังนี้

ที่

หน่วยงาน / สาขาวิชา

คณะเกษตรศาสตร์ มีจานวนหลักสูตร 9 หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ภูมิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการ
เกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
ระดับปริญญาโท
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

ผลการประเมิน
องค์ประกอบที่ 1

คะแนนเฉลี่ย
ของตัวบ่งชี้พัฒนา
(หลักสูตรเป็นไปตาม
ในองค์ประกอบที่
มาตรฐาน/หลักสูตร
2-6 ระดับหลักสูตร
ไม่ได้มาตรฐาน)

ระดับคุณภาพ

3.63

ระดับดี

3.77

ระดับดี

3.87

ระดับดี

3.50

ระดับดี

3.68

ระดับดี

3.54

ระดับดี

3.59

ระดับดี

หลักสูตรเป็นไปตาม
มาตรฐาน

3.51

ระดับดี

หลักสูตรเป็นไปตาม
มาตรฐาน

3.67

ระดับดี

หลักสูตรเป็นไปตาม
มาตรฐาน
หลักสูตรเป็นไปตาม
มาตรฐาน
หลักสูตรเป็นไปตาม
มาตรฐาน
หลักสูตรเป็นไปตาม
มาตรฐาน
หลักสูตรเป็นไปตาม
มาตรฐาน
หลักสูตรเป็นไปตาม
มาตรฐาน

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ หน้าที่ ๙/๑๑

ที่

หน่วยงาน / สาขาวิชา

9. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าและการจัดการทรัพยากรประมง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

ผลการประเมิน
องค์ประกอบที่ 1

คะแนนเฉลี่ย
ของตัวบ่งชี้พัฒนา
(หลักสูตรเป็นไปตาม
ในองค์ประกอบที่
มาตรฐาน/หลักสูตร
2-6 ระดับหลักสูตร
ไม่ได้มาตรฐาน)
หลักสูตรเป็นไปตาม
มาตรฐาน

คะแนนเฉลี่ย
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอน

ระดับคุณภาพ

3.51

ระดับดี

3.63
32.64/9

ระดับดี

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ภาพรวมระดับหลักสูตร
จุดที่ควรพัฒนาดังนี้
1. เพิ่มจานวนนักศึกษาเข้าเรียนให้มากขึ้นโดยการประชาสัมพันธ์/แนะแนวการศึกษา
เพิ่มขึ้น เพื่อให้เป็นที่รู้จักของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายและเข้าศึกษามากขึ้น
2. ควรจั ด ทาแผนบริห ารและพัฒ นาอาจารย์ รายบุ คคล การกากับ ติด ตามการขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ
3. ควรมีมาตรการกากับ ดูแลการคงอยู่ และการสาเร็จของนักศึกษาตามระยะเวลา
ของหลักสูตร
4. ควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านภาษา และด้านสารสนเทศ การใช้คอมพิวเตอร์
แก่นักศึกษา
5. ควรส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและวิชาชีพ การฝังตัวในสถานประกอบการ
6. ควรมีการทบทวนการประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาในหลักสูตร กลยุทธ์การสอน
วิธีการประเมินที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น
7. ควรมีการจัดหลักสูตรระยะสั้น
ระดับคณะ
ปีการศึกษา 2562 คณะเกษตรศาสตร์ ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะ วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ผลการประเมินตนเองภาพรวม 5 องค์ประกอบ
- ตามเกณฑ์ สกอ. (13 ตัวบ่งชี้)
คะแนนเฉลี่ย 4.82 คะแนน ระดับดีมาก
- ตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัย (6 ตัวบ่งชี้) คะแนนเฉลี่ย 3.10 คะแนน ระดับพอใช้
- คะแนนเฉลี่ยรวม (19 ตัวบ่งชี้)
คะแนนเฉลี่ย 4.28 คะแนน ระดับดี
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา จุดที่ควรพัฒนาดังนี้
1. เป้าหมายการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามแผนการรับ
2. การสรรหาอาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูงมาทดแทนอาจารย์เกษียณอายุราชการ
3. การผลักดันสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์การจัดทาผลงานทางวิชาการ
4. ควรพัฒนาปัญหาพิเศษ ผลงานนักศึกษา โครงงานสหกิจศึกษา สู่นวัตกรรมหรือ
งานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
5. ควรสร้ า งความเข้ า ใจกั บ ผู้ ส อนในการสอบสมรรถนะด้ า นภาษาอั ง กฤษตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๐/๑๑

6. ควรมีการพัฒนางานวิจัย เป็นทรัพย์สินทางปัญหา เพราะคณะฯ มีงานวิจัยค่อน
ข้างเยอะ
7. ควรปรั บกิจ กรรมบริการวิช าการในรูปแบบองค์ความรู้ใหม่ๆ เช่น Smart Farm
และควรขยายพื้นที่ในการให้บริการแก่สังคม
8. ควรสร้างเครือข่ายการจัดกิจกรรมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับภาครัฐ
และเอกชน
9. ควรเพิ่มรายวิชาที่บูรณาการกับโครงการ ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
พันธกิจอื่นให้มากขึ้น
10. ควรมีก ารกากับติด ตามการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ แผนพั ฒ นากิ จกรรม
นักศึกษา แผนบริการวิชาการ แผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ต้องสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ ทั้งควรมีการประเมินผล ตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารคณะอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อการปรับปรุงพัฒนา
11. ควรนาต้นทุนต่อหน่วยและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนา
บุคลากร การพัฒนานักศึกษา เข้าสู่กรรมการบริหารเพื่อวิเคราะห์หาแนวทาง มาตรการ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า
และความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับคณะฯ
12. ควรมีการทบทวนเพิ่มเติมประเด็นความเสี่ยงจากทุกพันธกิจ และควรนาผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ มากาหนดแนวทางการดาเนินงานให้ตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย
13. คณะฯ มีบุ คลากรที่มีองค์ความรู้ที่ห ลากหลายตามพันธกิจ เพื่อให้การจัดการ
ความรู้ การน าความรู้ที่มีอยู่ ในตัวบุ คคลมาเป็นความรู้อยู่ในองค์กร ดั้งนั้นคณะฯ ควรมีการจัดการความรู้ให้
ครอบคลุมทุกพันธกิจ เช่น การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหารจัดการองค์กรสายสนับสนุน
14. ควรจัดทาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน ที่
เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ กาหนดประเด็น กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ทั้งการบริหารและการ
พั ฒ นาบุ ค ลากร และควรมี ก ารก ากั บ ติ ด ตาม แผนพั ฒ นารายบุ ค คลอย่ า งสม่ าเสมอ รวมทั้ ง มี ก ารจั ด สรร
งบประมาณส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเพื่อการสร้างศักยภาพของบุคลากร
มติ ที่ ป ระชุ ม : เห็ น ชอบ คณะฯ ควรเตรี ย มความพร้ อ มและด าเนิ น การตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการผู้ประเมินฯ เพื่อให้ตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์
5.1.2 พิ จ ารณา มคอ.2 หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าธุ ร กิ จ เกษตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งตามที่หลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจเกษตรได้ดาเนินการ
พัฒ นาปรั บปรุ งหลั กสู ตรให้ มีความทัน สมัย ตามความก้าวหน้าในศาสตร์ส าขาวิชาทิศทางการผลิ ตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลั ย รวมทั้งให้ เป็น ไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เพื่อให้การจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมี
คุณภาพ และมอบประธานหลักสูตร ดร.จรีวรรณ จันทร์คง นาเสนอรายละเอียด
ประธานหลั ก สู ต รสาขาวิ ช าพั ฒ นาการเกษตร ดร.จรี ว รรณ จั น ทร์ ค ง น าเสนอ
รายละเอีย ดของหลั กสู ตร (มคอ.2) หลั กสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าธุรกิจเกษตร (หลั กสู ตรปรับปรุง
พ.ศ. 2564) ชื่อปริญญาและสาขาวิช า ความเป็ น มาของหลักสู ตร เหตุผลในการปรับปรุงหลักสู ตร รูปแบบ
หลักสูตร แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร และเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของหลั ก สู ต รที่ ป รั บ ปรุ ง และหลั ก สู ต รเดิ ม

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๑/๑๑

รายละเอียดของรายวิชา คาอธิบายรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ต่อคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์
พิจารณาตามลาดับ
มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาคณะ และให้ผู้ที่มี
ความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 ผศ.ธรรมนูญ ง่านวิสุทธิพันธ์ หารือถึงความเสี่ยงด้านบุคลากรที่จะมาทดแทนอาจารย์ที่
เกษียณอายุราชการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ความไม่ต่อเนื่องในการทางาน คุณสมบัติของอาจารย์ไม่ครบ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด คณะฯ ควรเตรียมความพร้อมด้วย
6.2 รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ แจ้ง การทดแทนอัตราเกษียณคณะฯ ได้ทาแผนเป็นรายบุคคล
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในรอบ 5 ปี จะนาหารือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อไป และขอหารือการ
จัดงานวันเกษียณอายุราชการของอาจารย์และบุคลากรสังกัดคณะเกษตรศาสตร์ เบื้องต้นที่ประชุมกาหนดวันที่
21 กันยายน 2563
มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.50 น.
นางอภิชญา หงษ์ทอง
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