
เอกสารหมายเลข 2 

๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 2/2562 
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562  เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุม 612 อาคารสีนวล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

***************************************** 
ผู้มาประชุม 

๑. ผศ.สมคิด ชัยเพชร  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์                ประธาน 
๒. นายฤกษ์ชัย ช่วยมั่ง  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
๓. ผศ.ประพจน์ มลิวัลย์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
๔. ผศ.ยืนยง  วาณิชย์ปกรณ ์  หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ 
๕. ผศ.ชวกร  มุกสาน  หัวหน้าสาขาเกษตรกลวิธาน 
๖. นางสาวรัตนา อุ่นจันทร์   หัวหน้าสาขาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร 
๗. ผศ.เผด็จ  สังขไพฑูรย์  หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์ 
๘. ผศ.วรรณิณี จันทร์แก้ว  หัวหน้าสาขาประมง 
๙. นายจ าเลือง เหตุทอง  หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์   
๑๐. ผศ.ธรรมนูญ  ง่านวิสุทธิพันธ์ ตัวแทนอาจารย์ 
๑๑. ว่าที่ ร.ต.สัมพันธ์ หมวดเมือง       ตัวแทนอาจารย์ 
๑๒. นายสัญญพงศ์ จันทร์ศรีธาดา (คุณสุภาพ จันทร์ศรี) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๑๓. นางธันย์นรีย์  โมราศิลป์  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน   เลขานุการ 
๑๔. นางราตรี มีศักดิ์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 ผู้ไม่มาประชุม  
๑. นายดุสิต สุทธินนท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดภารกิจ 
๒. นายอ ามาตย์ คุณสวัสดิ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดภารกิจ 
   

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นางสาวจีรภา มานพพงษ์ หัวหน้าแผนกทะเบียนและวัดผล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 
2. ผศ.สารคาม แก้วทาสี  หัวหน้าแผนกทะเบียนและวัดผล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ่) 
3. ผศ.เสน่ห์ รักเก้ือ  ประธานหลักสูตรฯ 
4. นายกิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์ ประธานหลักสูตรฯ   
5. นายสุดนัย เครือหลี  ประธานหลักสูตรฯ 
6. นางสุวรรณษา ชูเชิด  (แทน) รองหัวหน้าสาขาพืชศาสตร์  
7. นางสุกัญญา เหตุทอง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
8. นางจันตินา สุชาฎา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
9. นางสาววิยะดา  แสงวงค์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
10. นายเอกศักดิ์ คมคาย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
11. นางพจนีย์ กันภัย  นักวิชาการศึกษา 
12. นายศรราม  แก้วตาทิพย์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
13. นางสาวอุมาพร  ขุนรัง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 



 
 

๒ 

 

เอกสารประกอบการประชุม 
 
เอกสารหมายเลข  1  :  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562 
เอกสารหมายเลข  2  :  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที ่2/2562 
เอกสารหมายเลข  3  :  สรุปผลการเรียนคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.๐๐ น. 
 

เมื่อคณะกรรมการครบองค์ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ   

1) จากยอดงบด าเนินการ 4 แสนบาท แต่งบจริงคงเหลือ 1.3 แสนบาท เนื่องมาจากงบประมาณ
เงินรายได้ไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลกระทบงานฟาร์ม ประกอบกับปาล์มราคาตกต่ า คณะฯ อาจจะต้องขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ คณะฯ ขอความร่วมมือในการใช้มาตรการประหยัดในบางรายการที่ฝ่าย
หรือสาขาเสนอมา 

2) ต าแหน่งว่างของพนักงานราชการ ราย นายสายัณห์ ชัยชาญ  ซึ่งคณะฯ ได้ด าเนินการขออนุมัติ
เปลี่ยนคุณวุฒิและชื่อต าแหน่งของพนักงานราชการ จาก ต าแหน่ง คนงานห้องทดลอง กลุ่มงานบริการ คุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นและประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  เป็น ต าแหน่ง 
นักวิชาการเกษตร กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ คุณวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรก าหนดระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ไปยังมหาวิทยาลัยแล้วนั้น มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติเนื่องจาก
วงเงินเกินกรอบ แต่ให้คงอัตราไว้เพื่อขออนุมัติกรอบใหม่ในปีงบประมาณ 2563  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ   
4.1 ฝ่ายวชิาการและวิจัย โดย ผศ.ประพจน์ มลิวัลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  

4.1.1 จ านวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562  

 

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

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 

 



 
 

๔ 

 

4.1.2 สรุปผลการเข้าร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6  

 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 



 
 

๕ 

 

4.1.3 การครบรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2563 – 2564  

 

แผนการปรับปรุงหลักสูตร เสนอวาระสภาวิชาการ ปีการศึกษา 2562 ขั้นตอนการ
เสนอหลักสูตร/หลักสูตรปรับปรุง ขั้นตอนการเสนอปิดหลักสูตร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยฯ ก าหนดให้คณะจัดท า
หลักสูตรก่อนรับนักศึกษาใหม่ อย่างน้อย 4 เดือน โดยให้ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต เน้นวิชาที่ทันสมัย ทันต่อ
เวลา บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์อ่ืน เน้นเทคโนโลยีดิจิทัลแต่ต้องสอดคล้องกับบริบทของสาขา โดยให้สาขา/คณะท า
ข้อตกลงทางด้านวิชาการ (MOU) กับสถานประกอบการเพ่ือตอบสนองภาวะการมีงานท าของบัณฑิตให้ได้มากที่สุด 

ดร.กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์ ขอค านิยามในการปรับปรุงหลักสูตร กรณีการจัดท า
หลักสูตรใหม่ ส่วนใดของหลักสูตรห้ามเปลี่ยนหรือมีข้อก าหนดอ่ืนใดหรือไม่ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ตอบข้อซักถามโดยให้เน้นกระบวนการเรียน วิชาที่
ทันสมัย น าเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ต เน้นการจัดการฟาร์มที่ทันสมัย (Smart Farmer) ปรับปรุงหลักสูตรแล้วโดดเด่น 
จูงใจนักศึกษาและปรับทัศนคติ 

ประธาน สอบถามว่ามหาวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมเก่ียวกับการจัดท าหลักสูตรหรือไม่ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งว่ามหาวิทยาลัยฯ จะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องประชุม

การจัดท าหลักสูตรอีกครั้ง 
คณบดี มอบฝ่ายวิชาการและวิจัยศึกษากระบวนการและจัดท าปรับปรุงหลักสูตร 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มอบสาขาและประธานหลักสูตรพิจารณาด าเนินการ

ให้สอดคล้องกับนโยบายต่อไป 
ผศ.เผด็จ สังขไพฑูรย์ เสนอให้ปรับปรุงหลักสูตรโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจัดท าหลักสูตร

รวม ทั้งนี้ให้ศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นที่ด าเนินการก่อนหน้านี้ 
ผศ.ธรรมนูญ ง่านวิสุทธิพันธุ์ ให้พิจารณาถึงข้อดีข้อเสียของการจัดท าหลักสูตรรวม 

เช่น หากคณะฯ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ถึง 12 คนตามเกณฑ์ หลักสูตรที่เปิดก็ตกหมดเช่นกัน  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 



 
 

๖ 

 

4.1.4 การจัดกิจกรรมของฝ่ายวิชาการและวิจัย เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2562 

 

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



 
 

๗ 

 

ประธาน มอบงานประกันคุณภาพตรวจสอบ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ย้ าเรื่องการเข้าใช้โปรแกรมทดสอบความรู้ทางด้าน

ภาษาอังกฤษ SPEEXX  
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เสริมการเข้าใช้  SPEEXX ต้องใช้ประกอบการ

พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนด้วย 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
   

4.2 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา โดยนายฤกษ์ชัย ช่วยมั่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
4.2.1 การจัดกิจกรรมของฝ่ายพัฒนานักศึกษาเดือนมิถุนายน – กันยายน 2562 

 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองงานพิธี

ราชาภิเษก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้ทุกส่วนราชการจัดกิจกรรมจิตอาสา ในการนี้ คณะ
เกษตรศาสตร์ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าไสใหญ่ก าหนดจัดกิจกรรมพัฒนาวัดพระมหาธาตุวรวิหาร พระพุทธบาทจ าลอง 
โดยไม่ใช้งบประมาณ ซึ่งก าหนดจัดทุกวันเสาร์แรกของเดือน สมาคมศิษย์เก่าไสใหญ่จะเป็นผู้จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ไว้
ให้ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ จึงขอฝากถึงหัวหน้าทุกสาขาเชิญชวนบุคลากรในสังกัดเข้าร่วม
กิจกรรม 

มติที่ประชุม รับทราบ 



 
 

๘ 

 

4.2.2 ประชาสัมพันธ์การตัดชุดครุยส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้คัดเลือกผู้ให้บริการตัดชุดครุยวิทยฐานะ

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 โดยก าหนดการตัดชุดครุยและช าระเงินในวันที่ 30 เมษายน 
2562 ตั้งแต่เวลา 10.00-15.30 น. ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ไสใหญ่ 

ราคาชุดครุยรับปริญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส าหรับนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษา 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 

ค่ามัดจ า 
ชุดครุย ราคา 200 บาท 
ชุดราชปะแตน ราคา 500  บาท 

กรณีจัดสงทางไปรษณีย์ 
ค่าส่งชุดครุย ราคา 10 บาท 
ค่าส่งชุดครุยและชุดราชปะแตน ราคา 150 บาท 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.2.3 การเข้าร่วมโครงการค่ายนิด้าพัฒนาผู้น า 
ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ก าหนดจัดกิจกรรมโครงการ “ค่าย           

นิดาพัฒนาผู้น า ครั้งที่ 6” ในวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพนิสิต/นักศึกษา             
สู่การเป็นผู้น ายุคใหม่ เรียนรู้การพัฒนาภาวะผู้น าร่วมกับเพ่ือนต่างสถาบัน โดยมีการลงพ้ืนที่ฝึกปฏิบัติน าหลักคิดสู่การ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และสร้างเครือข่ายสังคมร่วมกับเพ่ือร่วมค่ายจากมหาวิทยาลัยต่ างประเทศ ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาจึงไดจ้ัดส่งนักศึกษาผู้น า จ านวน 5 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
4.2.4. การเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ก าหนดจัดโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข ระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน 2562 ณ เขาหลวงรีสอร์ท บ้านร่อน เขาแก้ว อ าเภอลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษา บุคลากรได้รับรู้และตระหนักถึงปัญหาพิษภัยของยาเสพติด
และอบายมุข สร้างผู้น าเยาวชนในการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและ
ชุมชน 

มติที่ประชุม รับทราบ 



 
 

๙ 

 

  4.3 ฝ่ายบริหารและวางแผน โดย นางธันย์นรีย์ โมราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
4.3.1 ตวัชี้วัดแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2562 ดังเอกสารแนบ 
4.3.2 รายงานแผนกิจกรรมโครงการ ประจ าปี 2562 

 



 
 

๑๐ 

 

 



 
 

๑๑ 

 

 

 



 
 

๑๒ 

 

 

 



 
 

๑๓ 

 

 

 



 
 

๑๔ 

 

 

 

 



 
 

๑๕ 

 

 

   



 
 

๑๖ 

 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน แจ้งให้รายงานผลการด าเนินโครงการ 
ปีงบประมาณ 2562 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 และส าหรับบุคลากรที่ประสงค์จะเสนอโครงการเชิงรุกเพ่ือ
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 (1 มีนาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562) ให้ส่งถึงฝ่ายบริหาร
และวางแผน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 เพ่ือจะได้ด าเนินการนัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาโครงการฯ 
ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

5.1.1 พิจารณาผลการเรียน  ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561  
(ผู้น าเสนอ : งานทะเบียนและวัดผล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช) รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 
5.1.2 พิจารณาการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ครั้งที่ 11 

พุทธศักราช 2562 
ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล            

ศรีวิชัย ให้คณะเกษตรศาสตร์เสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ครั้งที่ 11 พุทธศักราช
2562 นั้น ฝ่ายวิชาการและวิจัยได้แจ้งไปยังสาขาเพ่ือเสนอรายชื่อบุคลากร สรุปได้ดังนี้ 

1) สาขาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร เสนอชื่อบุคคล ราย นายสันติ ชินชฎาธาร 
เจ้าของกิจการสยามฟาร์มทุ่งสง เป็นผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(พัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร) 

2) สาขาเกษตรกลวิธาน เสนอชื่อบุคคล ราย นายชาทร ช่วยเมือง เจ้าของกิจการพัทลุง
เทคนิคศูนย์ล้อ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เป็นผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์  วิทยาศาสตรบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร)  

3) สาขาสัตวศาสตร์ เสนอชื่อบุคคล ราย นายสุเทพ ตีระพิพัฒนกุล ผู้บริหารระดับสูง 
บริษัท เบทาโกร จ ากัด เป็นผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สัตวศาสตร์)   

4) ผศ.ดร.ยืนยง วาณิชย์ปกรณ์ ขอเสนอชื่อบุคคลเพ่ิมเติม ราย Prof. Dr.Ding Wei 
เป็นผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พืชศาสตร์) 

ประธาน มอบสาขาด าเนินการจัดท าประวัติผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ ครั้งที่ 11 พุทธศักราช 2562 เป็นไปตามแบบฟอร์มที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก าหนด เพ่ือ
ฝ่ายวิชาการและวิจัยจะได้ด าเนินการเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
มติที่ประชุม อนุมัติและเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

5.1.3 พิจารณาผลการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ  สมรรถนะพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษ  
RMUTSV-Test   และสมรรถนะด้านสารสนเทศ IC3 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ขอเสนอผลการทดสอบสมรรถนะพ้ืนฐานและ
สมรรถนะวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2561 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 

มติที่ประชุม อนุมัติผลการทดสอบสมรรถนะพ้ืนฐานและสมรรถะวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2561 



 
 

๑๗ 

 

5.1.4 พิจารณาผลการด าเนินงานการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) รอบ 9 เดือน                           
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและ
สรุปข้อมูลผลการด าเนินงานการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) รอบ 9 เดือน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 
มติที่ประชุม อนุมัตผิลการด าเนินงานการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) รอบ 9 เดือน ประจ าปีการศึกษา 

2561 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
 

5.2 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
5.2.1 พิจารณานักศึกษาที่คาดว่าส าเร็จการศึกษาที่ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจ าปี 

การศึกษา 2562 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ผศ.ธรรมนูญ ง่านวิสุทธิพันธ์ เสนอแนะให้เสนอรายชื่อเฉพาะนักศึกษาที่ไม่ผ่านกิจกรรม

เสริมหลักสูตร เพ่ือทราบและหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับนักศึกษา อีกทั้ง ยังช่วยลดปริมาณกระดาษที่ใช้ในการ
เสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุม 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รับไปปรับปรุง 
 
มติที่ประชุม อนุมัตริายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าส าเร็จการศึกษาที่ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 

2562 
 

5.3 สาขาสัตวศาสตร์ 
5.3.1 ขอรับการสนับสนุนอัตราทดแทนการเกษียณอายุราชการ  

ผศ.เผด็จ สังขไพฑูรย์ สอบถามความคืบหน้าในการขอการสนับสนุนอัตราทดแทนการ
เกษียณอายุราชการ  

ประธานแจ้งว่า ณ ตอนนี้คณะฯ ไม่มีอัตราคงอยู่เหมือนที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯ ยังคง
ยึดสัดส่วนบุคลากรสายวิชาการกับจ านวนนักศึกษา 1 : 20 ตามเกณฑ์ สกอ. ฉะนั้น หากคณะฯ ประสงค์ขออนุมัติ
อัตราคณะฯ จะต้องชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นในการขอรับการสนับสนุนอัตราทดแทน ซึ่งคณะฯ ได้มอบหมายให้ฝ่าย
บริหารและวางแผน พิจารณาด าเนินการ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ฝากให้สาขากระตุ้นบุคลากรสายวิชาการในสังกัดท าผลงานทาง

วิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ตามข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล            
ศรีวิชัย เกี่ยวกับการก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งจะด าเนินการจัดท าสมุดบันทึกการพบปะนักศึกษา เพ่ือให้
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ใช้ในการบันทึกปัญหาและแจ้งเรื่องต่างๆ  

นายจ าเลือง เหตุทอง ขอให้ส านักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์จัดพนักงานท าความสะอาดสาขา
เทคโนโลยีภูมิทัศน์ อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 วัน 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รับไปด าเนินการ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 

-------------------------------------------------------------------- 

 
ปิดประชุมเวลา 13.3๐ น.  

 
  นางสาวอุมาพร ขุนรัง ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
  นางสุกัญญา เหตุทอง ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

        นางธันย์นรีย์ โมราศิลป์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


