-1รายงานการประชุม
การประชุมสามัญ ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร(Ag 109) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
-------------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล
ทรงวิชา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์
แว่นเรืองรอง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธราดล จิตจักร
4. อาจารย์นพรัตน์
พัชณีย์
5. อาจารย์อรอนงค์
ไชยรา
6. รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล
7. อาจารย์ ดร.พิจิกา
ทิมสุกใส
8. อาจารย์ทรงทรัพย์
อรุณกมล
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองฤทธิ์
หาญมนตรี
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา
เทียนกล่า
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร ราชพิลา
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน
สมค่าพี
13. รองศาสตราจารย์ดร.สุนทรีย์
สุรศร
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทาริกา
ทิพอุเทน
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนภา หาญมนตรี
16. อาจารย์อนาวิล
พรหมเทพ
17. อาอาจารย์ฐิตินันท์
เหมะธุลิน
18. อาจารย์ครองใจ
โสมรักษ์
19. อาจารย์ สพ.ญ.กนกวรรณ
บุตรโยธี
20. อาจารย์วรางรัตน์
เสนาสิงห์
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ
22. อาจารย์นราวุธ
ระพันธ์ค่า
23. อาจารย์สมศักดิ์
ศิริขันธ์
24. อาจารย์ภรภัทร
ไชยสมบัติ
25. อาจารย์ ดร.สมชาย
บุตรนันท์

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์
ประธานสาขาวิชาพืชศาสตร์
ประธานสาขาวิชาประมง
ประธานสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

-226. อาจารย์ลัดดาวัลย์
27. นางสุพัตรา

เลิศจันทึก
หล้าชาญ

ผู้ไม่มาประชุม
1. อาจารย์ น.สพ.จักรพรรดิ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร
3. อาจารย์โกวิทย์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์
5. อาจารย์ศศิธร
6. อาจารย์กัมปนาท
7. อาจารย์ชนกนันท์
8. อาจารย์สุวิทย์
9. อาจารย์ภาคภูมิ
10. อาจารย์นะกะวี
11. Miss.Michelle
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางรัชดาภรณ์
2. นางสาวธิวาพร

ราชติกา
ค่าสงค์

อาจารย์
หัวหน้าส่านักงานคณบดี

ประชาชิต
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รักษาสุข
อาจารย์
(ติดราชการ)
พัชรบุษราคัมกุล อาจารย์
(ติดราชการ)
วงษ์มา
อาจารย์
(ติดราชการ)
มีชัยตระกูล
อาจารย์
(ติดราชการ)
วงค์เครือสอน อาจารย์
(ติดราชการ)
ศรีลาพัฒน์
อาจารย์
(ติดราชการ)
ทิพอุเทน
อาจารย์
(ติดราชการ)
ซอหนองบัว อาจารย์
(ติดราชการ)
ด่านลาพล
อาจารย์
(ติดราชการ)
Fiecas
อาจารย์
(ติดราชการ)

(ติดราชการ)

เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป
เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุมโดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 แสดงความยินดีกับบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรทีได้รับแต่งตั้ง ให้ด่ารงต่าแหน่ง ทาง
วิชาการ ได้แก่
รองศาสตราจารย์.ดร.สุนทรีย์ สุรศร อาจารย์ประจ่าสาขาวิชาพืชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ อาจารย์ประจ่าสาขาวิชาสัตวศาสตร์
1.2 แนะน่าบุคลากรใหม่
สายวิชาการ ได้แก่
อาจารย์ลัดดาวัลย์
เลิศจันทึก ประจ่าสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

-3สายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่
นายอนุวัตร
อุ่นค่า
ต่าแหน่งนักวิชาการศึกษา
ประจ่าส่านักงานคณบดี แทนนางขวัญแข ทรงอภิวัฒน์กุล
นางสาวธิวาพร
ค่าสงค์
ต่าแหน่งเจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป
ประจ่าส่านักงานคณบดี แทนนางสาวกานดาภร คัณทักษ์
1.3 การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับ เมือวันที 17 สิงหาคม 2561 ขอขอบคุณคณะ
ผู้บริหารและบุคลากรทีเข้าร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา และรับฟังการตรวจ
ประกันคุณภาพระดับคณะ
1.4 ขอเรี ย นเชิ ญคณาจารย์ และบุ ค ลากรทุ กท่ า นร่ว มให้ การต้ อ นรับ คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเข้าตรวจเยียมคณะเทคโนโลยีการเกษตร และร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย ในวันศุกร์
ที 31 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (Ag 109)
1.5 การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 งบแผ่นดินเบิกจ่ายภายในวันที 16 สิง หาคม
2561 และงบประมาณรายได้เบิกจ่ายภายในวันที 30 สิงหาคม 2561 ขอให้หน่วยงานทีเกียวข้อตรวจสอบและ
เร่งรัดการท่าชุดเบิกจ่ายงบประมาณเพือให้แล้วเสร็จก่าหนดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2560
ทีประชุม
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 2/2560
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องกรรมการแจ้งที่ประชุมทราบ
4.1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง
1) รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2560
ตามเอกสารหมายเลข 2 รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี
การศึกษา 2560 ผลการประเมินคะแนนเฉลียทุกองค์ประกอบ คือ 4.31 อยู่ในระดับดี ผลการวิเคราะห์ผลประเมิน
ระดับคณะส่วนมากผลการประเมินอยู่ในระดั บดี และดีมาก ต้องขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านทีให้ ความควมมือ
อย่างดียิงทั้งนี้เกิดจาก คณาจารย์มีศักยภาพในการขอทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และมีศักยภาพ

-4ในการพัฒนาผลงานวิจัยและงานตีพิมพ์ในระดับชาติ และในระดับนานาชาติเพิมขึ้นจนกลายเป็นจุดแข็งของคณะ
แต่คณะกรรมการตรวจประเมินก็มีแนวทางเสริมให้ว่าควรส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติเพิมขึ้น
2) งานบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งานบริ ห ารความเสี ยง ประจ่ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ ส่ ง ผลการรายงานให้
มหาวิทยาลัยเป็นทีเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารหมายเลข 3 สรุปรายงานแผนบริหารความเสียง ประจ่าปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 มีความเสียงทั้งหมด 3 เรือง คือ
1. การจัดการเวลาเรียนให้ตรงตามแผนการจัดตารางเรียน เป็นความเสียง ด้านกลยุทธ์
2. จ่านวนการรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีก่าหนด ความเสียงในข้อนี้เป็นความ
เสียงทีเชือมต่อมาจากปีทีผ่านมา เพราะว่าเราไม่สามารถให้ความเสียงในข้อนี้ลดลง จึงต้องท่ามาใช้เป็นความเสียง
ในปี พ.ศ.2562 เพือทีจะหาแนวทางทีจะท่าให้ความเสียงในข้อนี้ลดลง
3. การบริหารงบประมาณให้เพียงพอกับค่าจ้างลูกจ้างชัวคราวรายเดือน เป็นความเสียง
ด้านปฏิบัติการ
3) รายงานผลการดาเนินงานโครงการปี พ.ศ. 2561
ขอความอนุเคราะห์ให้คณาจารย์ส่งรายงานผลการด่าเนินโครงการปี พ.ศ.2561 เพราะได้ตรวจสอบ
แล้วยังมีหลายโครงการทีด่าเนินการเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ส่งรายงานผลการด่าเนินโครงการ
ที่ประชุม

รับทราบ

4.2 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ธราดล จิตจักร
1) แนวปฏิบัติการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
ตามเอกสารหมายเลข 4 แนวปฏิ บั ติ การคุ้ มครองสิ ท ธิข องงานวิ จั ยและงานสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งานประกันคุณภาพการศึกษาต้องการให้คณะแจ้งแนวทางปฏิบัติแนวปฏิบั ติการ
คุ้มครองสิทธิของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครให้คณาจารย์ได้รับทราบ
2) งานหลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การปรับปรุงหลักสูตร เนืองจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรใกล้ถึงรอบการปรับปรุงหลักสูตร
จึงขอความอนุเคราะห์ให้ทุกหลักสูตรเตรียมความพร้อมทีจะปรับปรุงหลักสูตร ตามเอกสารหมายเลข 5 ซึงในคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรทุกหลักสูตรจะปรับปรุงพร้อมกันในปี พ.ศ.2563 และเปิดใช้ใหม่ในปีพ.ศ.2564 หลังจากที
ปรับปรุงหลักสูตรใหม่แล้ว เกณฑ์ของอาจารย์ประจ่าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ก็จะต้อง

-5เป็นไปตามเกณฑ์ใหม่ ปี 2558 ซึงต้องมีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี อย่างน้อย 1 ชิ้ น ขอให้คณาจารย์เตรียม
ผลงานทางวิชาการในส่วนนี้ไว้ด้วย ในส่วนข้อมูลอาจารย์ประจ่าหลักสูตร เป็นข้อมูล ณ เดือนปัจจุบัน อาจจะมีการ
เปลียนแปลงไปได้อีก ในส่วนของงบประมาณปรับปรุงหลักสูตรจะใช้งบประมาณจากส่านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3). การส่งผลการเรียน
ส่านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งว่ามีคณาจารย์ บางท่านส่งผลการเรียนด้วยโดยไม่ได้
กรอกผลการเรียนในระบบออนไลน์ แต่เขียนในกระดาษ จึงขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ส่ง ผลการเรียนผ่านระบบ
ออนไลน์ด้วย เพราะถ้าไม่กรอกผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ก็จะถือว่ายังไม่ส่งผลการเรียนในรายวิชานั้น
4).สาขาวิชาใหม่
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ขออนุมัติจัดตั้งสาขาวิชาใหม่ ซึงได้รับอนุมัติเป็นทีเรียบร้อยแล้ว คือ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ซึงมีอาจารย์ศศิธร มีชัยตระกูล เป็นประธานสาขาวิชา ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาใหม่
ด้วย
ประธานสรุป
ตามเอกสารหมายเลข 5 แต่ละหลักสูตรจะมีข้อมูลทีจะต้องตรียมการปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะ
หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร ซึงเป็นหลักสูตรทีมีแขนง และนักศึกษาปีสุดท้ายได้จบการศึกษาแล้วในปีทีผ่านมา ใน
ส่วนนักศึกษาตกค้าง ขอความอนุเคราะห์แต่ละแขนงทียังมีนักศึกษาตกค้างอยู่ในแขนง ให้ด่าเนินการเร่ง รัดเพือให้
นักศึกษาจบการศึกษา เพือจะได้ด่าเนินการปิ ดหลักสูตร เพราะตามขบวนการแล้วถ้ายัง มีนักศึกษาจะไม่สามารถปิ ด
หลักสูตรได้
ที่ประชุม
รับทราบ
4.3 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์นายสัตวแพทย์จักรพรรดิ์ ประชาชิต
เนืองจากอาจารย์นายสัตวแพทย์จักรพรรดิ์ ประชาชิต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ติด
ภารกิจจึงขอมอบให้อาจารย์นพรัตน์ พัชณีย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ แจ้งให้ทีประชุมทราบ ดังนี้
1) ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
ตามเอกสารหมายเลข 6 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจ่าปีการศึกษา 2561 ขอความ
อนุเคราะห์คณาจารย์ทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาในหลักสูตรของท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในปีการศึกษา
2561
2) การรณรงค์วินัยจราจรและขับขี่ปลอดภัย
ตามเอกสารหมายเลข 7 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรืองการจราจรภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ทุกท่านแนะน่าและประชาสัมพันธ์ นักศึกษา ในเรือง

-6วินัยในการขับขี วินัยในการจอดรถ การสวมหมวดนิรภัยทุกครั้งทีขับขีรถจักรยานยนต์ และการข้ามสะพาน
ลอยหน้ามหาวิทยาลัย
3) โครงการน้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น
สืบเนืองจากเป็นโครงการของมหาวิทยาลัย จึงขอความอนุเคราะห์ให้คณาจารย์ ในแต่ละ
หลักสูตรเข้าร่วมโครงการเพือทีจะพัฒนาท้องถิน ตามเอกสารหมายเลข 8
ประธานสรุป
ตามเอกสารหมายเลข 8 โครงการน้อมน่าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิน เป็นโครงการ
ของมหาวิทยาลัยทีทุกหน่วยงานต้องเข้าร่วม ซึงคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ประสานงานจะเป็น รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา คืออาจารย์นายสัตวแพทย์จักรพรรดิ์ ประชาชิต และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์
นพรัตน์ พัชณีย์ อยู่ฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการ แต่ ในค่าสังมหาวิทยาลัยนั้นจะมีคณาจารย์ทุกคณะ
และบุคลากรทุกฝ่าย ในการด่าเนินโครงการทางผู้ประสานงานจะด่าเนินการออกพื้นทีต่างๆและด่าเนินการใน
ส่วนทีเกียวข้อง
ที่ประชุม รับทราบ
4.4 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
อาจารย์นพรัตน์ พัชณีย์
1) งานบริการวิชาการ
สืบเนืองจากการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ในองค์ประกอบที 3 ซึงทาง
หลักสูตรทีได้ด่าเนินโครงการบริการวิชาการส่าเร็จในทุกปีงบประมาณ แต่ในเล่มรายงานผลการด่าเนินโครงการไม่
มีข้อมูลแบบส่ารวจความต้องการรับบริการของชุมชนเป้าหมาย ซึงมีผลกับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะ จึงขอความอนุเคราะห์ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท่าแบบส่ารวจความต้องการรับบริการของชุมชนเป้า หมาย
แนบรายงานผลการด่าเนินโครงการด้วย (ตามเอกสารหมายเลข 9)
2) งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดท่า โครงการ อบรมศักยภาพนักศึกษาเพือเตรียมความ
พร้อมสู่การท่างานในศตวรรษที 21 ในทุกปีการศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ทุกท่านส่งนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ
3) งานพัฒนาศักยภาพอาจารย์สายวิชาการ(เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21)
3.1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดท่า โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ซึงคณาจารย์
ทุกท่านได้รับงบประมาณในการพัฒนาตนเอง คนละ 8,000 บาท ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบรายงานผลการพัฒนา
บุคลากร สามารถส่งได้ทีคุณกิรอัชฌา แถมสมดี

-73.2 เทคนิคการสอนในศตวรรษที 21 การจัดการเรียนการสอน ในศตวรรษที 21 นักศึกษา
จะใช้อินเตอร์เน็ตและใช้สมาร์ทโฟนเป็นส่วนมาก เราจึงจะน่าบทเรียนทีจะใช้ในการเรียนการสอนไปไว้ในโทรศัพท์
ซึงเราได้เชิญวิทยากรจากบริษัทการบินไทย มาเพือท่าเสนอเทคนิคการเรียนการสอนผ่านสมาร์ทโฟน ตามเอกสาร
หมายเลข 10 ซึงได้มอบให้ประธานหลั กสูตรเป็นทีเรียบร้อยแล้ว ถ้ามีคณาจารย์ท่านใดต้องการเพิมเติมสามารถ
ติดต่อขอรับไฟล์ได้ที ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์นพรัตน์ พัชณีย์ (น่าเสนอการเข้าใช้งาน QUIZIZZ
เพือใช้ในการจัดการเรียนการสอน)
4) งานด้านการจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ในปีพ.ศ.2560 สาขาวิชาการประมงเป็นผู้รับผิดชอบในการด่าเนินโครงการด้านการจัดการ
ความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีพ.ศ. 2561 จะเป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ด่าเนินโครงการ และสุดท้ายในปีพ.ศ. 2562 จะเป็นสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร เป็นผู้รับผิดชอบในการด่าเนิน
โครงการ ซึ งหลั ก จากนั้ น จะประชุ ม คณะกรรมการด่ า เนิ น การโครงการด้ า นการจั ด การความรู้ ข องคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรเพือจะได้ด่าเนินการต่อในปีต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
4.5 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
อาจารย์อรอนงค์ ไชยรา
1) การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมในปีการศึกษา 2560 โดยเปิดสอนทั้งหมด 7 หลักสูตร
มีหลักสูตรทีผ่านการก่ากับมาตรฐานทั้งหมด 6 หลักสูตร และมีผลคะแนนประเมินหลักสูตร(SAR) และคะแนน
ประเมินหลักสูตร(CAR) อยู่ในระดับทีดี ซึงเป็นผลดีต่อการตรวจประกันคุณภาพในระดับคณะ และมหาวิทยาลัย
ซึงขอให้ทุกหลักสูตรรักษาผลคะแนนการประเมินให้อยู่ในระดับทีดีในทุกปีการศึกษา
1.2 หลักสูตรทีอยู่ในเกณฑ์การประเมินเพือขึ้นทะเบียนหลักสูตร TQR คือหลักสูตรเทคนิคการ
สัตวแพทย์ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ในหลักสูตรเตรียมความพร้อม เพราะในปีการศึกษา 2561 หลักสูตร
เทคนิคการสัตวแพทย์ จะต้องเกณฑ์การประเมินหลักสูตร TQR ซึงต้องเปลียนเกณฑ์อาจารย์ประจ่าหลักสูตร
ข้อมูลในส่วนนี้ขอให้อาจารย์เตรียมให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน
1.3 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม เชิง ปฏิบัติการ เรือง การเชือมโยงระบบสารสนเทศการ
รั บ ทราบหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา (CHE Curriculum Online) และระบบฐานข้ อ มู ล การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) เพือการก่ากับติดตามและรับรองมาตรฐานการศึกษา ณ โรงแรม
อาน ขอนแก่น แอนด์ คอมเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น ในวันที 1 กันยายน 2561 หลังจากกลับจากประชุม
จะได้แจ้งแนวทางการด่าเนินการในปีต่อไปให้หลักสูตรทราบภายหลัง

-8ประธานสรุป
หลักสูตรโดยรวมในปีการศึกษา 2560 โดยเปิดสอนทั้งหมด 7 หลักสูตร มีหลักสูตรทีผ่านการ
ก่ า กั บ มาตรฐานทั้ ง หมด 6 หลั ก สู ต ร และหลั ก สู ต รที ไม่ ผ่ า นการก่ า กั บ มาตรฐาน 1 หลั ก สู ต ร คื อ หลั ก สู ต ร
เทคโนโลยีการเกษตร ซึงเป็นหลักสูตรทีอยู่ในขั้นรอด่าเนินการปิดหลักสูตร แต่ถ้ายังมีนักศึกษาคงค้างในหลักสูตรก็
จะต้องด่าเนินการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป
ที่ประชุม

รับทราบ

4.6 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากหัวหน้าสานักงาน
นางสุพัตรา หล้าชาญ
1) แจ้งสรุปการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.1 ตามเอกสารหมายเลข 12 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การเบิกจ่ายงบประมาณด่าเนินการผ่านพ้นไปด้วยดี ในวันที 16 สิงหาคม 2561
แต่จะมีบางโครงการทีได้ขอขยายเวลาก่าด่าเนินโครงการ ซึงบางส่วนทีกิจกรรมยังด่าเนินการไม่แล้วเสร็จ จึงมี
ความจ่าเป็นทีจะต้องขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยขยายเวลา
1.2 งบประมาณแผ่นดิน ทีได้ด่าเนินการไปแล้วนั้น ถึงจะหมดเขตทีจะด่าเนินการจัดท่าชุด
เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว แต่ทางมหาวิทยาลัยได้ส่ง หนังสือให้คณะด่าเนินการตรวจสอบ ใบ PO ซึงทางคณะได้
ด่ า เนิ น การแจ้ ง ข้ อ มู ล ไปที สาขาวิ ช าแล้ ว ขอความอุ เ คราะห์ ค ณาจารย์ ที รั บ ผิ ด ชอบโครงการตรวจสอบตาม
รายละเอียดทีแนบในบันทึกข้อความ กับบุคลากรทีด่าเนินการจัดท่าชุดเบิกจ่ายงบประมาณด้วย ว่าโครงการที
จัดท่ายังมีใบ PO คงค้างในระบบอยู่หรือไม่ ขอให้ตรวจสอบและแจ้งมหาวิทยาลัยภายในวันที 24 สิงหาคม 2561
เพือให้มหาวิทยาลัยสามารถด่าเนินการจัดการชุดเบิกจ่ายงบประมาณต่อไปได้
1.3 งบประมาณรายได้ ซึงจะต้องด่าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที 30 สิงหาคม 2561
และขอความอนุเคราะห์ให้ผู้รับผิดชอบโครงการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ กับเจ้าหน้าทีผู้รับผิดชอบจัดท่า ชุด
เบิก หากโครงการใดยังไม่ได้ด่า เนินการขอความกรุณาผู้รับผิดชอบเร่งรัดการด่า เนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 การใช้จ่ายงบประมาณส่วนมากเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แต่จะมีบางสาขาวิชาทีใช้งบประมาณ
ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ คือจะใช้จ่ายในไตรมาตย์ 4 เป็นส่วนมาก ก็จะท่าให้เกิดปัญหาในการ
จัดท่าชุดเบิก
1.4 ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์และบุคลากรให้ ตรวจสอบเงินยืมทดลองจ่าย เนืองจาก
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ท่ า หนั ง สื อ (ลั บ )แจ้ ง รายบุ ค คลเพื อให้ ท ราบแล้ ว จึ ง ขอให้ ค ณาจารย์ ทุ ก ท่ า นตรวจสอบและ
ด่าเนินการให้เรียบร้อย
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เนืองจากอยู่ในระยะเวลาที ส่านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เข้าตรวจสอบมหาวิทยาลัย ทาง
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เน้นย้่าให้คณาจารย์และบุคลากรทุกท่านตรวจสอบเงินยืมทดลองจ่าย ถ้าเกิน
ก่าหนดการจัดกิจกรรมแล้วจึงขอให้คณาจารย์ตรวจสอบและด่าเนินการให้เรียบร้อย
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
1) จัดกลุ่มเข้าร่วมภารกิจพิเศษ กิจกรรมวันสาคัญ หรือการเฝ้ารับเสด็จฯ จากส่วนกลาง
มหาวิทยาลัย
รองคณบดี ฝ่ า ยบริ ห ารและวางแผน ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ฐิ ติ รั ต น์ แว่ น เรื อ ง คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ได้ด่าเนินการจัดท่า กลุ่ม เพือปฏิบัติตามค่าสังการปฏิบัติภารกิจพิเศษ การเข้าร่วมกิจกรรม
วันส่าคัญ หรือการเฝ้ารับเสด็จฯ แต่เนืองจากบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรหลายท่านได้ ลาออกจากการ
ปฏิบัติงาน คณะจึงขออนุญาตจัดกลุ่มใหม่ (รายละเอียดตามเอกสาร) โดยแบ่ง กลุ่มทั้งหมด 8 กลุ่ม แต่เนืองจาก
การจัดกลุ่มมีปัญหาเรืองจ่านวนคนไม่สมดุลกัน อีกทั้งยังมีบุคลากรทีลาศึกษาต่อ จึงขออนุญาตคณาจารย์ทุกท่าน
จัดกลุ่มใหม่อีกครั้ง โดยจะจัดให้เหลือ 7 กลุ่ม และคละจ่านวนบุคลากรตามความเหมาะสม หากคณาจารย์ท่านใด
ต้ อ งการเปลี ยนแปลงข้ อ มูล เพิมเติม ขอความอนุเ คราะห์ แ จ้ ง นางสุ พัต รา หล้ า ชาญ หั ว หน้ า ส่ า นัก งานคณบดี
เมือด่าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะประชาสัมพันธ์ไปทีสาขาวิชาเพือแจ้งให้คณาจารย์ทุกท่านทราบ
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 ต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าตรวจเยี่ยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล ทรงวิชา เชิญชวนคณาจารย์ทุกท่านรวมต้อนรับคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันศุกร์ที 31 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร (Ag 109) ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ทุกท่านรวมต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครเข้าตรวจเยียมคณะเทคโนโลยีการเกษตร และถ้าคณาจารย์ท่านใดมีข้อมูลเพือทีจะน่าเสนอให้สภา
มหาวิทยาลัยพิจราณาก็ให้เตรียมเพือจะได้น่าเสนอ ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย
ที่ประชุม รับทราบ
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1) ตามเอกสารหมายเลข 5 หลักสูตรทีจะต้องด่าเนินการปิดหลักสูตร ขอเสนอแนะว่าคณะมี
ความจ่าเป็นทีจะต้องปิดหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรหรือไม่ เพราะถ้าหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรได้ปรับปรุง
มาเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตรแล้ว ซึงก็มีอาจารย์ประจ่าหลักสูตรครบแล้ว ในส่วนของหลักสูตรอืนทีแยก
ออกมาพร้อ มกั นเป็ นคื อ หลั ก สู ต รสั ต วศาสตร์ และหลั ก สู ต รการประมง เป็ น หลั ก สู ต รใหม่ จึ ง มี ข้ อ สั ง เกตว่า
จ่าเป็นต้องปิดหรือไม่ เนืองจากมีอาจารย์ประจ่าหลักสูตรทดแทนแล้ว
2) เรืองการจัดการความรู้ (KM) ในปีการศึกษา พ.ศ.2562 จะเป็นสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
ด่าเนินการ เนืองจากสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร เป็นสาขาวิชาทีจัดตั้งขึ้นมาใหม่ ยังไม่มีความพร้อม และบุคลากรก็
มีน้อย และอาจารย์ชนกนันท์ ศรีลาพัฒน์ ก็ลาศึกษาต่อ ซึงจะไปในเดือนกันยายน จึงขออนุญาตให้สาขาได้เตรียม
ความพร้อมก่อน
3) เนืองจากสาขาวิชาธุรกิจการเกษตรได้สร้างอาคารเรียนสาขาวิชาธุรกิจการเกษตรขึ้น แต่ยัง
ขาดครุภัณฑ์ และได้ส่งหนังสือขออนุมัติถึงมหาวิทยาลัยแล้ว แต่มหาวิทยาลัยได้ตอบกลับมาว่าให้คณะพิจารณา จึง
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาครุภัณฑ์เพือทีจะใช้ในการจัดการเรียนการสอน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ธราดล จิตจักร
ชี้แจงเรืองหลักสูตรทีจะต้องด่าเนินการปิดหลักสูตร อาจารย์ประจ่าหลักสูตรทีประจ่าหลักสูตร
เทคโนโลยีการเกษตรยังซ้่ากับหลักสูตรอืนอยู่ จึงมีความจ่าเป็นต้องปิดหลักสูตร เนืองจาก เราได้มีการขอความ
อนุเคราะห์อาจารย์จากคณะอืนเพือน่าชือมาเป็นอาจารย์ประจ่าหลักสูตร ดังนั้นเพือไม่ให้ส่งผลกระทบกับอาจารย์
ทีเราได้น่าชือมาจึงต้องท่าการปิดหลักสูตร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์อรอนงค์ ไชยรา
ชี้แจงเพิมเติม เนืองจากหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร ได้ขอความอนุเคราะห์ อาจารย์สุวภา ยศ
ตะโคตร เพือเป็นอาจารย์ประจ่าหลักสูตร แต่ปัจจุบัน อาจารย์สุวภา ยศตะโคตร เป็นอาจารย์ประจ่าหลักสูตร
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว และได้มีการสอบถามข้อมูลทีส่านักส่ง เสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนซึงก็จ่าเป็นต้องปิดหลักสูตร เพือให้อาจารย์ประจ่าหลักสูตรสามารถประจ่าหลักสูตรอืนได้ โดยไม่ซ้่ากับ
หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร ซึงการปิดหลักสูตรส่านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแจ้งว่า ต้องปิดหลักสูตร
โดยสมบูรณ์ จึงจะด่ าเนินการปิ ดหลัก สู ตรให้ไ ด้ แต่จากการตรวจประเมินประกัน คุ ณภาพการศึ กษาหลั ก สู ต ร
เทคโนโลยีการเกษตรทีผ่านมา ประธานแนะน่าว่าหลักสูตรสามารถด่าเนินการปิดหลักสูตรแบบมีเงือนไขได้เพือให้
ผ่านองค์ประกอบที 1 ทางฝ่ายวิชาการและวิจัยจะด่าเนินการเพือขออนุญาตสภามหาวิทยาลัยปิดหลักสูตรแบบมี
เงือนไข เพือทีจะไม่ต้องตรวจองค์ประกอบที 1 ให้ผ่าน โดยทีสามารถตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ผ่านและเป็น
หลักสูตรทีได้มาตรฐาน ยกตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และมหาวิทยาลัยนครพนม ทีสามรถท่าได้แล้ว
แต่ก็ต้องให้มหาวิทยาลัยพิจารณาก่อนว่าจะสามารถด่าเนินการได้หรือไม่
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เรื องการจั ด การความรู้ (KM) ซึ ง ในส่ ว นของเรื องการจั ด การความรู้ (KM) คณะได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการด่าเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ซึงมีชือคณาจารย์ทุกท่านเป็นคณะกรรมการ การด่าเนินงานได้
แบ่งให้แต่ละสาขาวิชาด่าเนินงาน ดังนี้
- ในปี พ.ศ.2558 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
- ในปี พ.ศ.2559 สาขาวิชาพืชศาสตร์
- ในปี พ.ศ.2560 สาขาวิชาการประมง
- ในปี พ.ศ.2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
- ในปี พ.ศ.2562 สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
การจัดการความรู้ เป็นเรืองทีเราต้องด่าเนินการอยู่แล้ว แต่จะจัดให้เข้ากรอบมาตรฐาน (KM) ได้
อย่างไร ซึงสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร มี best active อยู่แล้ว ซึง best active สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมีใน
เรืองของการแนะแนวการศึกษา เพราะว่าสาขาวิชาธุรกิจการเกษตรเป็นสาขาวิชาทีมีนักศึกษามากทีสุด ในข้อนี้
น่าจะเป็น best active ได้ ถ้าต้องการเลือน ขออนุญาตขอความคิดเห็นคณาจารย์ทุกท่าน ซึงในการด่าเนินงาน
การจัดการความรู้ (KM) มีงบประมาณสนับสนุน ให้ ทั้งงบประมาณจากส่วนกลางมหาวิทยาลัย และงบประมาณ
สนับสนุนจากคณะ
ผศ.เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
ชี้แจงเพิมเติม เรืองการจัดการความรู้ (KM) ซึงก่อนเดิมสาขาวิชาธุรกิจการเกษตรอยู่รวมกับ
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้รวมกับสาขาวิชาสัตวศาสตร์ในการเรืองการจัดการความรู้ (KM) แล้วและได้ด่าเนินการของ
แยกสาขาวิชา แต่เดิมการจัดการความรู้ ขอเสนอรูปแบบใหม่คือให้การจัดการความรู้ (KM) เป็นองค์รวมทีคณะ
ด่าเนินการและให้ทุกสาขาวิชามีส่วนรวม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์นพรัตน์ พัชณีย์
ชี้แจงเพิมเติม ถ้าคณาจารย์ทุกท่านมีความเห็นว่าให้สาขาวิชาธุรกิจการเกษตรเลือนไปก่อนได้ ก็
สามารถเลือนได้ ในส่วนทีของการจะเปลียนรูปแบบ ถ้าด่าเนินการครบทุกสาขาวิชาแล้ว คณะกรรมการก็จะตกลง
กันใหม่ว่าจะด่าเนินการเปลียนรูปแบบใหม่ได้หรือไม่ จะท่าเป็นองค์รวม เพือเป็นเอกภาพให้เห็นภาพชัดเจน ว่า
คณะได้ขับเคลือนแนวปฏิบัติทีดีอย่างไร ถ้า คณาจารย์ทุกท่านเห็นชอบว่าจะเปลียนในปีถัดไป ก็สามารถเปลียนได้
แต่ในปี พ.ศ.2561 เป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารด่าเนินการก่อน ซึงสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร มีเวลาในการ
เตรียมความพร้อมอีก 1 ปี สามารถน่าแนวปฏิบัติทีดีของสาขาวิชามาด่าเนินการได้ เชือว่าทุกสาขาวิชาต้องการ
ศึกษาในเรืองของการแนะแนว
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ในปี พ.ศ.2561 ทีจะถึงนี้เป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารด่ าเนินการก่อน ซึงการด่าการ
ด่าเนินงานก็ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วม ซึงในทุกปีก็จะมีคณาจารย์จากหลายสาขาวิชาเข้ าร่วม เพราะ
มหาวิทยาลัยจะท่าหนังสือเชิญให้เข้าร่วมการจัดการความรู้ (KM) แจ้งให้คณาจารย์และบุคลากรทุกท่านทราบ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์ แว่นเรือง
ชี้แจงเรืองขอความอนุเคราะห์ครุภัณฑ์เพือทีจะใช้ในการจัดการเรียนการสอน เนืองจากคณะได้
ด่าเนินการใช้ตั้งงบประมาณเป็นทีเรียบร้อยแล้ว ซึงคณาจารย์ทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่าทางคณะวิกฤตในเรืองเงิน
งบประมาณ ทีมีจ่านวนลดน้อยลงกว่าปีทีผ่านมา คาดว่าถ้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีงบประมาณเพิมมากขึ้น
สามารถบริหารจัดการได้อย่างไม่ติดขัด ก็จะพิจารณาด่าเนินการให้ แต่ในปีง บประมาณ พ.ศ.2562 นี้คณะมี
งบประมาณไม่พียงพอทีจะด่าเนินการให้ได้ จึงขออภัย ณ ทีนี้ด้วย
ผศ.เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี ชี้แจ้งเพิ่มเติม ในปี พ.ศ.2562
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะไม่สมารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้ได้ แต่ในปี พ.ศ.2563
ขอความอนุเคราะห์คณะพิจารณางบประมาณโดยทางสาขาวิชาธุรกิจการเกษตรจะด่าเนินการเอง แต่ขอความ
อนุเคราะห์คณะหักงบประมาณสมทบในส่วนของคณะ ร้อยละ 35 ทั้งงบประมาณรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน
และสาขาจะด่าเนินการในเรืองครุภัณฑ์เพือทีจะใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วยตนเอง
อีกหนึงประเด็นคือ เสนอแนวความคิดอยากให้ทบทวนรายรับ – รายจ่ายของคณะ และภาระงาน
ของบุคลากร ว่ามีความจ่าเป็นทีจะต้องจ้างเจ้าหน้าทีหรือไม่ เพราะงบประมาณรายรับน้อยกว่ารายจ่าย ภาวะงาน
ของเจ้าทีเหมาะสมหรือไม่ ต้องมองการจ้างงานในเชิงธุรกิจเพือไม่ให้ขาดทุน ไม่ใช่มองการจ้างงานเป็นการกุศล
และอยากให้แบ่งภาระงานเจ้าหน้าทีใหม่ เพือให้เหมาะสม และแจ้งให้เจ้าหน้าทีเตรียมพร้อมทีจะหางานใหม่ไ ว้
เพราะในอนาคตข้างหน้า คณะอาจจะไม่มีงบประมาณทีจะจ้างต่อไปได้ เพราะรายรับของคณะมีจ่านวนลดน้อยลง
และคลาดว่าในปีถดไปก็จะลดน้อยลงไปอีก
นางสุพัตรา หล้าชาญ หัวหน้าสานักงานคณบดี
ชี้แจงเพิมเติม ในส่วนที ผศ.เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี เสนอมาว่าคณะจะเชิญบุคลากรสายสนับสนุน
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประชุมอีกครั้ง คาดว่าจะไม่ได้คัดออกแค่ลูกจ้างชัวคราวรายเดือน ถ้าลูกจ้างชัวคราว
ท่างานมีประสิทธิภาพมากกว่าก็จะปรับมาเป็นพนั กงานมหาวิทยาลัยแทน เพราะ ณ ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยให้
คณะวิเคราะห์ค่างานและความคุ้มค่าของงาน ถ้ามีความจ่าเป็นก็ต้องตกลงกันอีกครั้ง ถ้าในปีถัดไปงบประมาณลด
น้อยอีกก็จะพิจารณาภาระงานบุคลากรสายสนับสนุนให้ท่างานรวมกันทีคณะและแบ่งภาระงานทีเหมาะสม ในส่ วน
ของสาขาก็ให้คณาจารย์ดูแลตนเอง

- 13 ผศ.เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
ชี้แจงเพิมเติมวัตถุประสงค์ คือไม่ได้ต้องการให้คณะคัดบุคลากรออก แต่อยากให้หาวิธีในการหา
รายได้เพิมเติมเพือทีจะสามารถจ้างต่อไปได้ แต่ถ้าไม่มีวิธีก็ต้องพิจารณาภาระงานให้เหมาะสมกับจ่านวนคน เพราะ
ในปัจจุบันจ่านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีมากกว่าภาระงานทีต้องด่าเนินการ การมีงานท่าในปัจจุบันมี
ความส่าคัญ โดยเฉพาะบัณฑิตทีจบใหม่ แต่ถ้าไม่ได้ ต้องแจ้งบุคลากรสายสนับสนุนไว้ด้วยเพือให้เขาสามารถเตรียม
ตัวก่อนได้ การหารายได้คณะมีฟาร์มอยู่แล้ว จึงอยากเสนอให้ท่ากิจการฟาร์มเพือเป็นแนวทางในการหารายได้ เพือ
จะได้มีงบประมาณทีจะน่ามาจ้างบุคลากรสานสนับสนุนวิชาการ อาจจะท่าให้คณะมีรายได้เพิมเติมขึ้นได้
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์อรอนงค์ ไชยรา
ชี้แจง เรืองแนวทางการจัดหารายได้ คณะได้ประชุมทบทวนแผนทางการเงินแล้ว และมีแนวทาง
ทีจะจัดหารายได้แล้วซึง ผศ.เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี ก็เข้าร่วมประชุมด้วย ทางคณะใช้ระเบียบมหาวิท ยาลั ย
เพื อที จะหั ก รายได้ ต ามช่ อ งทางเงิ น รายได้ ที เกิ ด จากเงิ น รายได้ แ ต่ ล ะหลั ก สู ต ร ซึ งก็ มี ม ติ ที ประชุ ม แล้ ว ส่ ว น
รายละเอียดในเรืองทีจะน่าส่งเงินรายได้ให้มหาวิทยาลัย จะเชิญประชุมอีกครั้งเพือร่วมพิจารณาและรับทราบพร้อม
กัน ซึงทางห้องสมุดก็ได้น่าร่องแนวทางไปแล้ว
ประธานสรุป
ในส่วนของบุคลากร หลังจากประชุมแล้วก็จะพิจารณาภาระงานเพิมเติม แต่ก็จะยังคงอัตราเดิม
ไว้ ไม่ไ ด้เพิมอัตราอีก แต่จะพิจารณาภาระงานเพิมเติมให้เหมาะสม และจะประชุมบุคลากรสายสนับสนุน และ
ผู้บริหารทีเกียวข้องเพือให้รับทราบพร้อมกัน ในส่วนการจัดหารายได้คณะก็จะพิจารณาด่าเนินการต่อไป
6.3 สัญญาจ้าง 60 ปี
อาจารย์ทรงทรัพย์ อรุณกมล เสนอ
ในนามตั ว แทนของสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ ทางสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการได้จัด
กิจกรรมทีเกียวข้องกับพนักงานมหาวิทยาลัย ซึงประเด็นหลัก คือสัญญาจ้าง 60 ปี แต่คณาจารย์เข้าร่วมค่อนข้าง
น้อย ท่าให้แรงผลักดันทีจะให้ต่อสัญญาจ้าง 60 ปีน้อยลง อยากประชาสัมพันธ์ ครั้งต่อไปถ้าคณาจารย์ท่านใดสนใจ
อยากได้สัญญาจ้าง 60 ปี รบกวนร่วมแรงร่วมใจช่วยกันออกความคิดเห็น แต่ถ้าบุคลากรท่านใดไม่สนใจก็สามารถ
ส่งข้อความ ไปทีสภาคณาจารย์และข้าราชการได้ เพือจะช่วยพัฒนาระบบสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยดีขึ้น
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
ผศ.เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
สรุปในเรืองขอความอนุเคราะห์ครุภัณฑ์เพือทีจะใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
คณะหักงบประมาณสมทบในส่วนของคณะ ร้อยละ 35 ทั้ง งบประมาณรายได้ และงบประมาณแผ่น ดิน แล้ว
สาขาวิชาจะด่าเนินการในเรืองครุภัณฑ์เพือทีจะใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วยตนเอง ได้หรือไม่

- 14 ประธาน ชี้แจง
ในส่ ว นนี้ จ ะต้ อ งประชุ ม เพื อพิ จ ารณากั น อี ก ครั้ ง เพราะอาจจะมี ง บเพิ มเติ ม ซึ งทางสาขาวิ ช าธุ ร กิ จ
การเกษตรอาจจะสามารถด่าเนินการของบประมาณในส่วนนี้ได้
ผศ.เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
ชี้แจงเพิมเติม ผู้รับเหมาแนะน่ามาวันทีตรวจรับอาคาร ว่าให้เตรียมงบประมาณในการปรับภูมิทัศน์และท่า
ร่องน้่าไว้ เพราะไม่เช่นนั้นน้่าจะไหลเข้าอาคาร และดินก็จะทรุดตัวลงได้ ถ้าคณะสามารถเตรียมการให้ได้ ก็อยาก
ให้คณะพิจารณาด่าเนินการให้ แต่ถ้าคณะไม่ด่าการให้ สาขาวิชาก็ขออนุญาตด่าเนินให้ทางฝ่ายอาคารและสถาน
ทีมาด่าเนินการให้ เพราะได้ตกลงกันเบื้องต้นไว้แล้ว และเพิมเติมในส่วนที อาจารย์ทรงทรัพย์ อรุณกมล เสนอ
สัญญาจ้าง 60 ปี เบื้องต้น คิดว่าไม่ส่าคัญ แต่สิงทีส่าคัญกว่าคือการเลือนขั้นเงินเดือน ถ้าขึ้นเงินเดือน 3 % หรือมี
บางคนได้น้อยกว่า ก็เท่ากับอัตราเงินเฟ้อ ซึงแสดงให้เห็นว่าความเป็นอยู่ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยจนลง จึง
อยากฝากผู้บริหารคณะพิจ ารณาการเลื อนขึ้นเงินเดื อนให้ไ ม่น้อยกว่ า 4 % เพือให้ความเป็นอยู่ของบุค ลากร
มหาวิทยาลัยดีขึ้น
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์ แว่นเรือง
ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมทั้งของคณะและมหาวิทยาลัย เพราะเมือขอความอนุเคราะห์
เข้าร่วมกิจกรรมคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมน้อยมาก ซึงมีแนวทางว่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร
อาจจะได้ยุบคณะและไปรวมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ และพนักงานมหาวิทยาลัยอาจจะไม่ได้ปรับลด
เฉพาะสายสนับสนุนวิชาการแต่สายวิชาการก็อาจจะได้ปรับลดลงด้วย จึงขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ทุกท่าน
ร่วมแรงร่วมใจกัน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เลือนขั้นเงินเดือนแต่ถ้ายังสามารถท่างานต่อไปได้ก็น่าจะดีกว่า
ที่ประชุม รับทราบ
เวลาปิดประชุม 15.45 น.

(นางรัชดาภรณ์ ราชติกา)
เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสุพัตรา หล้าชาญ)
หัวหน้าส่านักงานคณบดี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

