
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ๑/๔ 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดี  ท่ี  ๘  มกราคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมชั้น  ๓  อาคาร  ๓  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  (พ้ืนท่ีไสใหญ่) 

 
ผู้มาประชุม 

๑. รศ.พิน  นวลศรีทอง    ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.ศิริศักดิ์  บริรักษ์ธนกุล   กรรมการ 
๓. ผศ.ดร.ถนัด  รัตนานุพงศ์   กรรมการ 
๔. ผศ.จรัญ  ไชยศร    กรรมการ 
๕. ผศ.สมคิด  ชัยเพชร    กรรมการ 
๖. ผศ.ดร.ธีรวุฒิ  เลิศสุทธิชวาล   กรรมการ 
๗. ผศ.สมคิด  อินทร์ช่วย    กรรมการ 
๘. ผศ.ธรรมนูญ  ง่านวิสุทธิพันธ์   กรรมการ 
๙. รศ.นพ  ศักดิเศรษฐ์    กรรมการ 
๑๐.  ผศ.ชวกร  มุกสาน    กรรมการ 
๑๑.  นายจ าเลือง  เหตุทอง   กรรมการ 
๑๒.  นายฤกษ์ชัย  ช่วยมั่ง    กรรมการ 
๑๓.  ผศ.ดร.ยืนยง  วาณิชย์ปกรณ์   กรรมการ 
๑๔.  ว่าที่ ร.ต.สัมพันธ์  หมวดเมือง   กรรมการ 
๑๕.  ผศ.สมศักดิ์  เลี่ยมนิมิตร   เลขานุการ 
๑๖.  นางราตรี  อุบลกาญจน์   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 ผู้ไม่มาประชุม  
๑. นายสุภาพ  จันทร์ศร ี   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๒. นายดุสิต  สุทธินนท ์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๓.  นายบุญทรง  มุณีแนม   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

   
ผู้เข้าร่วมประชุม  

๑. นางธันย์นรีย์  โมราศิลป์ 
๒. ผศ.ดร.สารคาม  แก้วทาสี 
๓. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์  สร้อยสุวรรณ 
๔. นางจีรภา  มานพพงษ์ 

 
 
 



 
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ๒/๔ 

 
เอกสารประกอบการประชุม 
 
เอกสารหมายเลข  ๑ : ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์   
    ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  (๑ หน้า) 
   

เอกสารหมายเลข  ๒ : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร ์ครั้งที่ ๕/ ๒๕๕๗ 
 

เอกสารหมายเลข  ๓ : (ร่าง) ระเบียบคณะเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการพิจารณาผู้ขอรบัการเสนอช่ือเป็น 
                                          ผู้ขอรับทุนการศึกษา 

 

เอกสารหมายเลข  ๔ : เอกสาร “ฝ่ายวิชาการ” 
  

 เอกสารหมายเลข  ๕ : เอกสาร “ฝ่ายพัฒนานักศึกษา”  

 

เอกสารหมายเลข  ๖ : สรปุผลการเรียนคณะเกษตรศาสตร ์    
    
เริ่มประชุมเวลา  ๐๘.๓๐  น. 
  
 รศ.พิน  นวลศรีทอง  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  เป็นประธานการประชุมด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม  ดังนี้   
 
ระเบียบวาระที่  ๑  :  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
 

  ไม่มี 
 

 ๑.๒  เรื่องเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ไม่มี 
 

มติท่ีประชุม  : รับทราบ 
 
 เนื่องจากงานทะเบียน ส านักงานวิทยาเขตฯขอให้น าเรื่องการพิจารณาผลการเรียนประจ าภาคเรียนที่    
๑/๒๕๕๗  ซึ่งอยู่ในระเบียบวาระที่ ๕(๕.๑) ข้ึนมาพิจารณาก่อน  ประธานที่ประชุมจึงน าวาระนี้ ข้ึนพิจารณาก่อน  
เริ่มจากพื้นที่ไสใหญ่และทุ่งใหญ่ตามล าดับ  การพิจารณาเป็นดังนี้ 
 

พ้ืนท่ีไสใหญ่ 
                             นางสาวจีรภา  มานพพงศ์  หัวหน้างานทะเบียน  ส านักงานวิทยาเขตฯ พื้นที่ไสใหญ่ น าเสนอผลการเรียน

และนักศึกษาส าเร็จการศึกษาประจ าภาคเรียนที่  ๑/๒๕๕๗ 
๑. ผลการเรียน มีรายวิชาเปิดสอนใน  ๖  สาขาวิชา  รวม  ๑๕๑  รายวิชา  ทั้งระดับ ป.ตรี และระดับ   

ป.โท  จ านวนนักศึกษาทั้งหมด  ๙๓๘ คน แยกเป็น ป.ตรี ๙๓๐ คน ป.โท ๘  คน  นักศึกษามีผลการเรียน  จ านวน  
๘๔๘  คน  ในจ านวนน้ีมีนักศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗  มีเกณฑ์พ้นสภาพนักศึกษา จ านวน  ๒๑ คน    

 



ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ๓/๔ 

 
                   และเกณฑ์ภาวะวิกฤต  จ านวน  ๔๐  คน ส่วนนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา  ๒๕๕๗  มีเกณฑ์พ้นสภาพ  ๒  

คน  และยังมีเกรด I ๖  คน  เมื่อแก้ I แล้วหากคะแนนสะสมต่ ากว่าเกณฑ์ก็จะหมดสภาพ 
 

มติท่ีประชุม  : อนุมัติผลการเรียนประจ าภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ 
 
๒. การส าเร็จการศึกษา  นักศึกษาระดับ ป.ตรี มีรายช่ือส าเร็จการศึกษา จ านวน ๙ คน แยกเป็นสาขา

เกษตรกลวิธาน  ๒  คน  สาขาประมง  ๓  คน  สาขาพืชศาสตร์  ๒ คน  สาขาสัตวศาสตร์  ๒  คน 
 
มติท่ีประชุม  : อนุมัติผลการเรียนประจ าภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ 
 
พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่ 

  ผศ.ดร.สารคาม  แก้วทาสี  น าเสนอผลการเรียนและการส าเร็จการศึกษา พื้นที่ทุ่งใหญ่ 
๑. ผลการเรียน  จ านวนนักศึกษาทั้งหมด  ๒๐๐  คน  นักศึกษามีผลการเรียนจ านวน  ๑๙๒  คน  ใน

จ านวนน้ีมีนักเรียนอยู่ในเกณฑ์พ้นสภาพ  จ านวน  ๑๐  คน 
 
มติท่ีประชุม  : อนุมัติผลการเรียนประจ าภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ 
 
๒. การส าเร็จการศึกษา  มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  จ านวน ๑๐ คน แยกเป็น สาขาสัตวศาสตร์ ๖  คน 

และพืชศาสตร์  ๔  คน 
 
มติท่ีประชุม  : อนุมัติผลการส าเร็จการศึกษา 

 
 เนื่องจากมีคณะกรรมการจ านวนหนึ่งต้องเดินทางไปสงขลาเพื่อประชุม  ประธานจึงถามความคิดเห็นที่
ประชุมว่าสมควรเลื่อนวาระส าคัญอื่นๆมาพิจารณาก่อนหรือไม่  มีผู้เสนอให้เลื่อนวาระที่  ๕.๒ (การขอรับ
ทุนการศึกษาฯส าหรับบุคคลภายนอก) ข้ึนมาพิจารณาก่อน แต่ได้รับการแย้งจากที่ประชุมว่าวาระที่ ๕.๒ มีความ
ต่อเนื่องกับวาระที่ ๓.๑  (ระเบียบคณะฯว่าด้วยการพิจารณาผู้ขอรับทุนการศึกษาฯ) ที่ประชุมจึงยังไม่พิจารณา
วาระที่ ๕.๒  จนกว่าจะมีระเบียบคณะฯว่าด้วยการพิจารณาผู้ขอรับทุนการศึกษาฯแล้ว สุดท้ายที่ประชุมให้
ด าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุมปกติ 

 
ระเบียบวาระที่  ๒  :  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ 
 ๒.๑  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๗ วันพุธ ที่ ๑๙  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะและแก้ไข  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. หน้าที่ ๒ หัวข้อข้อเสนอแนะในภาพรวม  ซึ่งสืบเนื่องจากข้อ ๔ ให้ย้ายข้อความทั้งหมดไปอยู่ใน
ระเบียบวาระที่ ๖ : เรื่องอื่นๆ 
 ๒.  หน้าที่ ๒  องค์ประกอบที่ ๑,๒,๓,๕,๖,๗,๑๑ และ ๙๙  ให้เป็นหัวข้อที่สองของข้อเสนอแนะจาก
กรรมการต่อจากหัวข้อเสนอแนะในภาพรวม 
 
 
 



ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ๔/๔ 

 
 ๓.  หน้า  ๘  ให้เพิ่มเติมมติที่ประชุมข้อ ๕.๖.๕ จาก “เห็นชอบให้จัดก่อน” เป็น “เห็นชอบให้จัดก่อน
วันที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๘” 
 

มติท่ีประชุม  : แก้ไขและรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่  ๓  :  เรื่องสืบเน่ือง 
  

 ๓.๑  ระเบียบคณะเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการพิจารณาผู้ขอรับการเสนอช่ือเป็นผู้ขอรับทุนการศึกษา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  รองคณบดีเป็นผู้น าเสนอ 
 มีการเสนอจากที่ประชุมว่าสมควรให้อาจารย์มีส่วนร่วม  จึงควรให้มีการแสดงความเห็นแก้ไขเพิ่มเติมใน
ระเบียบฉบับร่าง 
 

มติท่ีประชุม  : ให้ส านักงานคณบดีส่งระเบียบฉบับร่างไปตามสาขาต่างๆ เพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็น 
จากนั้นสาขารวบรวมความคิดเห็นและน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อกลั่นกรองให้การเห็นชอบ
และประกาศใช้ตามขั้นตอนต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่  ๔:  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑  ฝ่ายวิชาการ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมทราบ  ๒  เรื่อง  คือ 
  ๔.๑.๑ จ านวนนักศึกษารายงานตัวเป็นนักศึกษา (รอบแรก) ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘       
รวม  ๗๗ คน  แยกเป็นพื้นที่ทุ่งใหญ่  ๓๓  คน  พื้นที่ไสใหญ่  ๔๔  คน (เอกสารหมายเลข ๔) 
  

มติท่ีประชุม  : รับทราบ 
 
 ๔.๑.๒  การปรับปรุงแกไ้ขอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูร  เนื่องจากมี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกษียณอายุราชการ  ลาออก  และศึกษาต่อ             
จึงจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงทั้งหลักสูตรระดับ ป.ตรี และ ป.โท (รายละเอียดเอกสารหมายเลข ๔) 

 
มติท่ีประชุม  : รับทราบ 

 
 ๔.๒  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
  ๔.๒.๑  การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา  เนื่องจากมีข้อจ ากัดเรื่องเวลาให้เลื่อน
วาระนี้ไปก่อน 
 

มติท่ีประชุม  : รับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๐๐ น. 
 

ผศ.สมศักดิ์  เลี่ยมนมิิตร  ผู้บันทกึการประชุม 
ผศ.ศิริศักดิ์  บรริักษ์ธนกุล  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 


