เอกสารประกอบวาระ 2.1
รายงานการประชุม
การประชุมสามัญ ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร(Ag 109) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
-------------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธราดล
4. อาจารย์ น.สพ.จักรพรรดิ์
5. อาจารย์นพรัตน์
6. อาจารย์อรอนงค์
7. นางสุพัตรา
8. รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงทรัพย์
11. อาจารย์ศศิธร
12. อาจารย์ ดร.พิจิกา
13. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรีย์
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร
15. อาอาจารย์ฐิตินันท์
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครองใจ
17. อาจารย์ สพ.ญ.กนกวรรณ
18. อาจารย์นราวุธ
19. อาจารย์กัมปนาท
20. อาจารย์ภรภัทร
21. อาจารย์สุวิทย์
22. อาจารย์ภาคภูมิ
23. อาจารย์สมชาย
24. อาจารย์นะกะวี
25. อาจารย์ลัดดาวัลย์
26. Miss.Michelle
27. อาจารย์ ดร.สุเมธ

ทรงวิชา
แว่นเรืองรอง
จิตจักร
ประชาชิต
พัชณีย์
ไชยรา
หล้าชาญ
อัมภาผล
วงษ์มา
อรุณกมล
มีชัยตระกูล
ทิมสุกใส
สุรศร
ราชพิลา
เหมะธุลิน
โสมรักษ์
บุตรโยธี
ระพันธ์คา
วงค์เครือสอน
ไชยสมบัติ
ทิพอุเทน
ซอหนองบัว
บุตรนันท์
ด่านลาพล
เลิศจันทึก
Fiecas
เพียยุระ

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน้าสานักงานคณบดี
ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์
ประธานสาขาวิชาพืชศาสตร์
ประธานสาขาวิชาประมง
ประธานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

-2ผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองฤทธิ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทาริกา
4. อาจารย์โกวิทย์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนภา
6. อาจารย์อนาวิล
7. อาจารย์วรางรัตน์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน์มณี
9. อาจารย์สมศักดิ์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชาติ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางรัชดาภรณ์
2. นางสาวธิวาพร

สมคาพี่
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หาญมนตรี
ประธานสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
ทิพอุเทน
อาจารย์
พัชรบุษราคัมกุล อาจารย์
หาญมนตรี
อาจารย์
พรหมเทพ
อาจารย์
เสนาสิงห์
อาจารย์
ชนะบุญ
อาจารย์
ศิริขันธ์
อาจารย์
ศรีวงษา
อาจารย์
เทียนกล่า
อาจารย์
ราชติกา
คาสงค์

(ติดราชการ)
(ติดราชการ)
(ติดราชการ)
(ติดราชการ)
(ติดราชการ)
(ติดราชการ)
(ติดราชการ)
(ติดราชการ)
(ติดราชการ)
(ติดราชการ)
(ติดราชการ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุมโดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 แสดงความยิ น ดี กั บ บุ ค ลากรคณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง
ทางวิชาการ ได้แก่
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครองใจ
โสมรักษ์
อาจารย์ประจาสาขาวิชาพืชศาสตร์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงทรัพย์ อรุณกมล
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการประมง
1.2 แนะนาบุคลากรใหม่
สายวิชาการ ได้แก่
- อาจารย์ ดร.สุเมธ
เพียยุระ
สายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่
- นายเอกพล
บัวขันธ์

ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
เจ้าหน้าที่สาขาวิชาพืชศาสตร์

-31.3. แสดงความยินดีกับหลักสูตรสัตวศาสตร์ ชนะเลิศการแข่งขัน คล้องโคและบังคับโค และทักษะการฟาด
แส้ (แม่ นย าและลี ลา) ในการแข่ งขั นทั กษะทางการเกษตร งานเกษตรแฟร์ นนทรี อี สาน ครั้ งที่ 13
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
1.4 ประชาสั มพั นธ์ เชิ ญบุ คลากรทุ กท่ านเข้ าร่ วม ประชุ มประจ าภาคเรี ยน ที่ 2/2561 มหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏสกลนคร ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
08.30 - 12.00 น. ประชุมบุคลากรสายวิชาการ
13.30 – 16.30 น. ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561
ที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2561
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องกรรมการแจ้งที่ประชุมทราบ
4.1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรองรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
4.1.1 แผนความต้องการงบลงทุนครุภัณฑ์ : ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565)
ตามเอกสารประกอบวาระที่ 4.1 แผนความต้องการงบลงทุน : ครุภัณฑ์ ระยะ 3 ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565) ดังนี้
4.1.1.1 ครุภัณฑ์ มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท มีทั้งหมด 41 รายการ
4.1.1.2 ครุภัณฑ์ มีราคาต่อหน่วยสูง กว่า 1 ล้านบาท มีทั้งหมด 29 รายการ
4.1.2 สรุปงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
ตามเอกสารประกอบวาระที่ 4.2 สามารถสรุ ป ได้ ว่ า คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร
มีครุภัณฑ์ สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ในงบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้ ง หมด
28 รายการ ดังนี้
4.1.2.1 รายการครุภัณฑ์ทางการศึกษา รวม 19 รายการ
4.1.2.1.1 ครุภณฑ์ทางการศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท

-4จานวน 10 รายการ
4.1.2.1.2 ครุภณฑ์ทางการศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท
จานวน 9 รายการ
4.1.2.2 รายการครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 9 รายการ
4.1.3 รายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ปีการศึกษา 2561
รอบ 6 เดือน
ตามเอกสารประกอบวาระที่ 4.3 รายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ ปีการศึกษา 2561 รอบ 6 เดือน (1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 – 31 ธันวาคม พ.ศ.
2561) โดยสามารถสรุปได้ว่า ในรอบ 6 เดือน คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ (1-5) ของการ
ด าเนิ น งานประกันคุ ณ ภาพการศึ กษา ระดั บ คณะ ปี ก ารศึ ก ษา 2561 อยู่ ที่ 2.39 คื อ ต้ อ ง
ปรับปรุง
4.1.4 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
ตามเอกสารประกอบวาระที่ 4.4 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดื อ น ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 16 ตุ ล าคม
พ.ศ. 2561 สรุปได้ดังนี้
4.1.4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ : การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู จานวน 4 โครงการ
4.1.4.1.1 กลยุทธ์ : ผลิตบัณฑิตครู จานวน 2 โครงการ
4.1.4.1.2 กลยุทธ์ : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 2 โครงการ
4.1.4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ : การยกระดับการศึกษาสู่ระดับสากล จานวน 37 โครงการ
4.1.4.2.1 กลยุทธ์ : พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใรศตวรรษที่ 21 จานวน 31
โครงการ
4.1.4.2.2 กลยุทธ์ : สนับสนุนและส่งเสริมและการจัดกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาและ ศิษย์เก่า จานวน 6 โครงการ
4.1.4.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพิเพียง
จานวน 9 โครงการ
4.1.4.3.1 กลยุทธ์ : พัฒนาองค์ความรู้ ทุกระดับสู่การรับใช้สังคม จานวน 8
โครงการ

-54.1.4.3.2 กลยุทธ์ : บูรณาการพัฒนาพันธกิจสัมพันธ์กับการรับใช้สังคม จานวน 1
โครงการ
4.1.4.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
จานวน 7 โครงการ
4.1.4.4.1 กลยุทธ์ : ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ จานวน 7 โครงการ
รวมทั้ ง สิ น 37 โครงการ งบประมาณโดยรวมทั้ ง หมด 30,498,100.00 บาท
โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน โดยรวม แบ่งตามไตรมาส ดังนี้
- ไตรมาสที่ 1 ใช้ไป 239,210.52 บาท
- ไตรมาสที่ 2 ใช้ไป 9,320,031.39 บาท
- ไตรมาสที่ 3 ใช้ไป 12,299,311.35 บาท
- ไตรมาสที่ 4 ใช้ไป 5,927,188.08 บาท
4.1.5 มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามเอกสารประกอบวาระที่ 4.5 มาตรการเร่ ง รั ด การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณแผ่ น ดิ น
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป้าหมายการเบิกจ่าย มีดังนี้
เป้าหมายการใช้จ่าย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ภาพรวม
32 %
54 %
77 %
100 %
ภาพรวมรายจ่ายลงทุน 20 %
45 %
65 %
100 %
รายจ่ายประจา
36 %
57 %
80 %
100 %
รายจ่าย

ขอความอนุเคราะห์ผู้รับผิดชอบโครงการทุกท่าน เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และ
ให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยสามารถ
สรุ ป ผลสรุ ป รายงาน แผนและผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ (เบิ ก จ่ า ยงานคลั ง )
งบประมาณ แผนดิ น ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร
ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. ได้ดังนี้

-6ลาดับ

หน่วยงาน

1.

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

ที่ประชุม

จานวน
โครงการ
ทั้งหมด
22

จานวน
โครงการ
ที่เบิกจ่าย
แล้ว
13

งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรร
1,624,650

รายงานแผน/ผล
(ไตรมาส 1)
แผน
ผล

ร้อยละการ
เบิกจ่าย
แผน
ผล

531,570 172,141.40 32.72 10.60

รับทราบ

4.2 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ธราดล จิตจักร
4.2.1 งบประมาณสนับสนุนงานวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามเอกสารประกอบวาระที่ 4.6 คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดสรรงงบประมาณสนับสนุนงาน
วิชาการ ตามโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2562 ซึ่งรายละเอียน
เพิ่มเติมสามารถติดต่อประสานงานได้ที่คุณอนุวัตร อุ่นคา
4.2.1.1 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อให้แต่ละหลักสูตรดาเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษาให้กับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 จานวน 7 หลักสูตร หลักสูตรละ 8,000
บาท งบประมาณจากเงินรายได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
หลักสูตรสัตวศาสตร์
8,000 บาท
หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์
8,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8,000 บาท
หลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร
8,000 บาท
หลักสูตรพืชศาสตร์
8,000 บาท
หลักสูตรการประมง
8,000 บาท
หลักสูตรคหกรรมศาสตร์
8,000 บาท
4.2.1.2 โครงการบริการการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้
จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ในส่วนของคณะ และจัดสรรให้
หลักสูตรๆ ละ 6,500 บาท จากงบประมาณจากเงินแผ่นดิน
หลักสูตรสัตวศาสตร์
8,000 บาท
หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์
8,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8,000 บาท
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หลักสูตรพืชศาสตร์
หลักสูตรการประมง

8,000 บาท
8,000 บาท
8,000 บาท

4.2.2 จานวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2562
ตามเอกสารประกอบวาระที่ 4.7 จานวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ในปีการศึกษา 2562 สามารถแสดงรายละเอียด ดังตารางต่อไปนี้
ลาดับ
สาขาวิชา
ที่
1 สัตวศาสตร์
2 บริหารธุรกิจการเกษตร
3 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
4 เทคนิคการสัตวแพทย์
5 พืชศาสตร์
6 การประมง
รวม

หลักสูตร
วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี

จานวน
ผู้สมัคร
29
28
24

ชาระเงิน
ค่าสมัคร
18
14
9

รายงานตัว

18
9
4
112

4
6
1
52

3
2
0
23

14
4
0

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2562

รายชื่อนักศึกษาที่รายงานตัวแล้ว
หลักสูตรสัตวศาสตร์ จานวน 14 คน มีรายชื่อดังนี้
นายณัฐวุฒิ เรณู
นายจิรายุทธ ภูยาทิพย์
นางสาวภัทชรเนตร สายบุตร
นางสาวอดิลักษณ์ เสมอพิทักษ์
นางสาวจุฬาลักษณ์ พิพิทธภัณฑ์
นางสาวสุพรรณวษา สงกา
นายทรงสิทธิ์ ไชยสุวรรณ
นายอรงกรณื แดงทามา
นางสาวธารีรัตน์ ด้านเนาลา
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นางสาวสุภาภรณ์ วันนาพ่อ
นายนนท์ธวัฒน์ มันตะ
นางสาวอาทิตติยา มีระหงส์
นายณัฐวุฒ แก้วกา
หลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร 4 คน มีรายชื่อดังนี้
นางสาวณรินทิพย์ วงษ์ผาบุตร
นายศตกฬ ระจันทึก
นางสาวมัลลิกา บุพศิริ
นางสาวประภัสสรา ม่อนพะเนาว์
หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์ 3 คน มีรายชื่อดังนี้
นางสาวมินตรา ดุลยะลา
นางสาวดวงธิดา หารทรงชัย
นางสาวพนัชกร ผันอากาศ
หลักสูตรพืชศาสตร์ 2 คน มีรายชื่อดังนี้
นางสาวสุรางคณาพิชญ์ ศรีวิชา
นางสาวศรัญญา อุทัยวัตร
4.2.3 การคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ตามเอกสารประกอบวาระที่ 4.8 แนวปฏิ บั ติ ก ารคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ง านวิ จั ย และงาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร ให้ดาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อให้คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์ แ ละด าเนิ นการตามระบบที่ ก าหนด โดยเอกสารสามารถดู ไ ด้ จ ากเว็ บ ไซต์ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ประธานสรุป
ให้ แ ต่ ล ะหลั ก สู ต รด าเนิ น การในการรับ นั กศึ ก ษา การรั บ นั ก ศึ ก ษาใหม่ ใ นปี พ.ศ. 2562
นโยบายของของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้เปิดการเรียนการสอนได้ จานวนนักศึ ก ษา
ต้องไม่ต่ากว่า 10 คน ถ้าต่ากว่า 10 คน ให้งดรับนักศึกษาก่อน แล้วค่อยดาเนินการต่อในปีต่อไป
แต่จานวนนักศึกษาต้องไม่ต่ากว่า 10 คน
ที่ประชุม รับทราบ
4.3 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์นายสัตวแพทย์จักรพรรดิ์ ประชาชิต
4.3.1 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2561
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 เป็นไปตามแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครดาหนดไว้
4.3.2 การดาเนินงานกิจการนักศึกษา ประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2561
กิจกรรมที่จะดาเนินการในภาคเรียนที่ 2 / 2561 มีดังนี้
4.3.1.1 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเฟรชชี่ ซึ่ง จะดาเนินกิจกรรมในช่วงวันที่ 4 - 8
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
4.3.1.2 กิ จ กรรมงานมู ล มั ง อี ส าน ซึ่ ง จะด าเนิ น การในวั น ที่ 22- 24 มกราคม
พ.ศ. 2562 ซึ่งทางฝ่ายกิจการนักศึกษาก็ได้ร่วมจัดนิทรรศการด้วย
4. 3.1.3 กิ จ กรรมงาน บุ ญ กองข้ า ว ซึ่ ง จะด าเนิ น การในวั น ที่ 7-24 มกราคม
พ.ศ. 2562 ขอเชิญชวน คณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมและรวมเป็นเจ้าภาพผ้า ป่าบุญ
กองข้าว และรวมบริจาค ข้าวเปลือกและปัจจัยได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร ซึ่งสามารถขอรับ หลักฐานการบริจาคเพื่อนาไปประกอบการลดหย่อนภาษีได้
4.3.3 องคมนตรี เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อ ติ ดตามผลการดาเนิน งานโครงการศาสตร์พระราชา
ในวันที่ 31 มกราคม 2562 และเยี่ยมชม นิทรรศการ ซึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร
มอบหมายให้คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมจัด นิทรรศการ เพื่อนาเสนองานที่ดาเนินการร่วมกับ
ชุมชน ณ บ้านนางอย ตาบลนางอย อาเภอเต่างอย จังหวัดกสลนคร
4.3.4 รวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ยวกั บการนาเสนผลงาน งานประชาสัมพันธ์และโสตทั ศนู ป กรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต้องการให้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการนาเสนผลงานและการ
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ภายในกรอบ ดังนี้
ปัญหาและความต้องการของชุมชน
ผลการดาเนินการโครงการ
การบูรณาการรวมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย
การต่อยอดในการดาเนินงานในปีต่อไป
ซึ่งขอความอนุเคราะห์สาขาวิชารวมรวบข้อมูลโครงการที่ดาเนินการในปีที่ผ่านมา โครงการที่ดีที่
สุด ภายในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 เพื่อที่จะได้รวบรวมและ ดาเนินการต่อในขั้นตอนต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ

ละ

4.4 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึ ก ษา
อาจารย์อรอนงค์ ไชยรา
4.4.1 การเบิก – จ่ายงบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับ
หลักสูตร
ตามเอกสารประกอบวาระที่ 4.12 การงานประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ปี ก ารศึ ก ษา
2561 ระดับ หลักสูตร (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) งบประมาณทั้งหมด 80,000 บาท จัดสรรให้แต่
หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตร
งบแผ่นดิน งบรายได้
รวม
หมายเหตุ
1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
3,000
5,000
8,000
2. พืชศาสตร์
3,000
5,000
8,000
3. เทคนิคการสัตวแพทย์
3,000
7,000
8,000
TQR
4. การประมง
3,000
5,000
8,000
5. สัตวศาสตร์
3,000
5,000
8,000
6. บริหารธุรกิจการเกษตร
3,000
5,000
8,000
7. เทคโนโลยีการเกษตร
3,000
5,000
8,000
8. คหกรรม
4,000
4,000
หลักสูตรรวม
9. เกษตรศาสตร์
4,000
4,000
หลักสูตรรวม
หมายเหตุ : งบแผ่นดินให้เบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุ เบิกจ่ายภายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
งบแผ่นดินให้เบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุ-ค่าใช้สอย เบิกจ่ายภายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
งบรายได้ให้เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามรอบการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
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4.4.2 รายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา
2561 รอบ 6 เดือน
ตามเอกสารประกอบวาระที่ 4.13 รายงานผลการด าเนินงานประกัน คุ ณภาพการศึ ก ษา
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 รอบ 6 เดือนซึ่งเป้าหมาย ของมหาวิ ทยาสลั ยราชภั ฏฏสกลนคร
อยากให้ทุกหลักสูตรมีผลคะแนนการ 3.01 ขึ้นไป และคณะเทคโนโลยีการเกษตรเปิดสอนทั้งหมด 7
หลั ก สู ต ร ซึ่ ง ผลการด าเนิ น งานประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระดั บ หลั ก สู ต ร รอบ 6 เดื อ น มี ดั ง นี้
รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร รอบ 6 เดือน
ผลการบริหาร ค่าคะแนน ระดับผล
ปัญหา/
รายชื่อหลักสูตร
หลักสูตรตาม
เฉลี่ย
การประเมิน อุปสรรค/แนว
เกณฑ์
ทางแก้ไข (ถ้ามี)
✓ผ่านเกณฑ์/
×ไม่ผ่านเกณฑ์
✓
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (การประมง)
1.61
น้อย
✓
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์
3.7
ดี
และเทคโนโลยีการอาหาร)
✓
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์)
2.7
ปานกลาง
✓
4. วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
1.76
น้อย
✓
5. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการ
2.82
ปานกลาง
สัตวแพทย์)
✓
6. วิทยาศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจ
2.36
ปานกลาง
การเกษตร)
หลักสูตรไม่ได้
7. วิทยาศาสตรบัณฑิต
0
×
มาตรฐาน
(เทคโนโลยีการเกษตร )
ที่ประชุมรับทราบ
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อาจารย์นพรัตน์ พัชณีย์
4.5.1 รายงานผลการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ 2561
ในปี พ.ศ. 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ ซึ่งก็ได้
ดาเนินการเป็นที่เรียบร้อย และรายงานผลการดาเนินการส่งคณะ เพื่อดาเนินการต่อไปเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว
4.5.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ
คณะได้จัดสรรงบประมาณให้กับบุลากรสายวิชาการ เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเอง
จานวน 4,000 บาท ซึ่งการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ ขอความ
อนุเคราะห์บุคลากรสายวิชาการทุกท่านให้ใช้จ่ายงบประมาณในส่วนนี้ให้แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสที่ 2
4.5.3 โครงการการอบรมศั กยภาพนัก ศึ กษาเพื่อ เตรีย มความพร้อ มสู่ การทางานใน
ศตวรรษที่ 21
คณะจะด าเนิ น โครงการภายในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ นี้ จึ ง ขอความอนุ เ คราะห์ ทุ ก
หลักสูตรส่งนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ เพื่อที่จะสามารถนาไปใช้ในการจัดทางานงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป
4.5.4 การจัดนิทรรศการงานกาชาด จังหวัดสกลนคร
ในปี พ.ศ. 2562 นี้ ใ ห้ ส าขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารอาหารด าเนินการ แต่ ค ณะก็ จ ะ
ด าเนิ น การร่ ว มด้ ว ย ซึ่ ง ด าเนิ น การในหั ว ข้ อ เรื่ อ ง อาหารปลอดภั ย และเป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรทุกท่านทากิจกรรมร่วมกัน
ที่ประชุม รับทราบ
4.6 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากหัวหน้าสานักงาน นางสุพัตรา หล้าชาญ
4.6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทดแทนตาแหน่งว่าง
เนื่ อ งจากคณะกรรมการประจ าคณะ จ านวน 3 ท่ า นขาดคุ ณ สมบั ติ ใ นการเป็ ค ณะ
กรรมการประจาคณะ จึง ทาการคั ดเลื อกผู้ ที่ จะมาเป็ น คณะกรรมการประจ าคณะ ทดแทน
ตาแหน่งว่าง ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีการเกษตร แทนตาแหน่ง
ว่าง ซึ่งจะดารงตาแหน่งเท่ากับวาระที่ตนแทน มีดังนี้

- 13 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์ วงษ์มา กรรมการ
ประเภทผู้แทนประธานสาขาวิชา แทน อาจารย์ ดร พิจิกา ทิมสุกใส
ซึ่งออกจากการดารงตาแหน่งประธานสาขาวิชา
2. อาจารย์ ดร.สมชาย บุตรนันท์
กรรมการ
ประเภทผู้แทนคณาจารย์ แทน อาจารย์ สพ.ญ อโณทัย แพทย์กิจ ซึ่งลาออก
3. นายประเสริฐ เครืออ่อน
กรรมการ
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริชาติ ศรีวงษา
ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษรายเดือน สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร และเป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
5.1 (ร่าง) แผนการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดทา (ร่าง) แผนจัดการความรู้ พ.ศ. 2562 โดยแบ่ง 2 องค์ความรู้
1. ฐานข้อมูลหมู่บ้านและองค์ความรู้ด้านการเกษตร
2. ฐานข้อมูลงานสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ซึ่งถ้าผ่านที่ประชุมสามัญ ประจาภาคเรียนที่ 2/2561 แล้ว ก็ดาเนินการเสนอเพื่อให้คณะกรรมการ
ประจาคณะ พิจารณาต่อไป และขอเสนอเพื่อพิจารณาเพื่อการรับผิดสอบงานการจัดการความรู้
บุคลากรทุกท่านเห็นควรให้แบ่งการดาเนินการให้สาขาวิชารับผิดชอบในแต่ละปีการศึกษาหรือไม่ ถ้า
ที่ประชุมเห็นชอบ สาขาวิชาที่จะต้องดาเนินการในปีต่อไปคือ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
อาจารย์นราวุธ ระพันธ์คา เสนอเพิ่มเติม ในนามสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ขออนุญาตปรึกษา
คณาจารย์ภายในสาขาวิชาก่อน ว่าสามารถที่จะดาเนินการในส่วนนี้ได้หรือไม่ แล้วจะแจ้ง คณะให้
ทราบภายหลัง
ที่ประชุม รับทราบ และเห็นด้วย (ร่าง) แผนการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 งานกาชาดรวมน้าใจไทสกล วันที่ 25 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานกาชาดแต่เนื่องจากเป็นเวลา
เดียวกับที่สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารจัดงาน Food science สัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 24 – 25
มกราคม พ.ศ. 2562 จึงขอเรียนที่ประชุมขอความอนุเคราะห์ให้ทางคณะช่วยเหลือเรื่องการจัด

- 14 นิทรรศการ และจัดบุคลากรเข้าประจานิทรรศการ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร จานวน 2 วันซึ่งวัน
อื่นๆสาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหารจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ที่ประชุม รับทราบ
6.2 นิทรรศการ cluster เกษตร เพื่อรับองคมนตรี ในวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ วัดบ้านนางอย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีเรื่องที่ต้องดาเนินการ คือ โค ข้าว และมะขือเทศ จึงขอ
ความอนุเคราะห์ทางคณะในการจัดนิทรรศการของ cluster เกษตร ร่วมกัน โดยขอให้คณะเป็น
หลักในการรับจัดนิทรรศการดังกล่าว
6.3 Food science สัมพันธ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารจัดงาน Food science สัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 24 – 25
มกราคม พ.ศ. 2562 ขอความอนุเคาะห์บุคลากรช่วยในการดาเนินงานเพื่อต้อนรับคณะเดินทางที่
จะมาเข้าร่วมโครงการ
ประธานสรุป
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ก็จะดาเนินการช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องและช่วย ดาเนินการ
ให้ดังกล่าวข้างต้น
6.4. การส่งผลการเรียน
ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ทุกท่านส่งผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1/2561 ซึ่งจะส่งผล
กับนักศึกษาที่จะแจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบต่อไป
6.5 หลักสูตรที่ขออนุญาตปิดแบบมีเงือนไข
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่ครบ ซึ่งยังมีนักศึกษาคง
ค้างจึงจาเป็นต้องประเมินประกันคุณภาพ จึงขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ให้เร่งรัดดาเนินการใน
ส่วนนี้ด้วย
ที่ประชุม รับทราบ
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เวลาปิดประชุม 15.42 น.

(นางรัชดาภรณ์ ราชติกา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสุพัตรา หล้าชาญ)
หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

