
ประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะเกษตรศาสตร ์๑/๖ 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดี  ท่ี  ๔  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมอาคาร  ๓  ชั้น  ๓ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

 
***************************************** 

 
ผู้มาประชุม 

๑. รศ.สุนย์ีรัตน์  ศรีเปารยะ  ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.สมคิด  ชัยเพชร   รองประธานกรรมการ 
๓. ผศ.จรัญ  ทองเจือ   รองประธานกรรมการ 
๔. ผศ.จรัญ  ไชยศร   รองประธานกรรมการ 
๕. ผศ.สมคิด  อินทร์ช่วย   กรรมการ 
๖. ผศ.วุฒิชัย  สีเผือก   กรรมการ 
๗. นายจ าเลือง  เหตุทอง  กรรมการ 
๘. ผศ.ชวกร  มุกสาน   กรรมการ 
๙. ผศ.ศิริศักดิ์  บริรักษ์ธนกุล  กรรมการ 
๑๐. ผศ.ยืนยง  วาณิชย์ปกรณ์  กรรมการ 
๑๑. รศ.เกียรติศักดิ์  สร้อยสุวรรณ  กรรมการ 
๑๒. นางธันย์นรีย์  โมราศิลป์  กรรมการ 
๑๓. นางสาวพิมล  เที่ยงธรรม  กรรมการ 
๑๔. นายประยงค์  คงนคร   กรรมการ 
๑๕. ผศ.มุจลินท์  ติณสิริสุข  กรรมการ 
๑๖. ผศ.สมศักดิ์  เลี่ยมนิมิตร  กรรมการและเลขานุการ 

 

 ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผศ.สารคาม  แก้วทาสี  กรรมการ   
๒. นางสาววรรณภา  แซ่โล่  กรรมการ 
๓. ผศ.ธีรวุฒิ  เลิศสุทธิชวาล  กรรมการ 
๔. นายสมยศ  ศรีเพิ่ม   กรรมการ 

    
 
ผู้เข้าร่วมประชุม   

- 
 
 
 
 



 
ประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะเกษตรศาสตร ์๒/๖ 

เอกสารประกอบการประชุม 
 

เอกสารหมายเลข ๑ :   ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์  
   ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ๑ เล่ม (๒๓ หน้า)  

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

 รองศาสตราจารย์สุนีย์รัตน์  ศรี เปารยะ คณบดีเป็นประธานการประชุมด าเนินการประชุม              
ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้  
 
ระเบียบวาระที่ ๑ :  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบ  ๓  เรื่อง 
 ๑.๑ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปี  ๒๕๕๗  ก าหนดวันที่  ๒๓  กันยายน  
๒๕๕๘   
 ๑.๒  มหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการประจ าคณะ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) เพิ่มเติม ๑ ท่าน คือ         
นายอ ามาตย์  คุณสวัสดิ์ 
 ๑.๓  โครงการงบกระตุ้นเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัยรวมงบประมาณทั้งหมด  ๑๒๗  ล้านบาท 
 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ :  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์  
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๘ 
 

 มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไขเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  ๒.๑.๑  ให้ระบุต าแหน่งคณะกรรมการ ประธานกรรมการ  กรรมการ  กรรมการและ
เลขานุการ  ของผู้เข้าร่วมประชุม  ผู้ไม่มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม  ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมให้ระบุว่า
ประชุมแทน 
  ๒.๑.๒  ข้อ ๖.๒  โดยแยกครุภัณฑ์ของแผนกยางพาราก่อน  แก้เป็น โดยแยกครุภัณฑ์ของ
แผนกยางพาราและจัดเก็บไว้เป็นสัดส่วน 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ :  เรื่องสืบเนื่อง 
 เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่  ๓/๒๕๕๘ เมื่อ     
วันอังคาร ที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๘  มี  ๔  เรื่อง  
 ๓.๑  โครงการประหยัดพลังงาน 
 จากรายงานการประชุม  ข้อ ๔.๒.๑ (๒) ที่ประชุมมอบหมายฝ่ายบริหารและวางแผนเป็นผู้ดูแล และ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนรายงานต่อที่ประชุมครั้งนี้ว่า มาตราประหยัดพลังงานฝ่ายได้น าเสนอในวัน
จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  ซึ่งจัดเมื่อวันที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๘  
 ๓.๒  (ร่าง) ประกาศรับนักศึกษาเข้าอยู่ฟาร์มและข้อก าหนดของนักศึกษาที่เข้าพักในฟาร์ม จาก
รายงานการประชุม ข้อ ๔.๔.๑ และ ๔.๔.๒  ประธานมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารไปศึกษา (ร่าง) 
ดังกล่าว  เพื่อพิจารณาแก้ไขและน าเข้าพิจารณาในการประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณา  ก่อนการพิจารณา (ร่าง) 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานฟาร์มนักศึกษาแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีนักศึกษาสมัครร่วมกิจกรรม  จ านวน ๒๐ คน  ส่วน
ใหญ่เป็นช้ันปีที่  ๑  หลังจากนั้นจึงมีการพิจารณา (ร่าง) 
   



ประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะเกษตรศาสตร ์๓/๖ 

 
 มติท่ีประชุม : ให้แก้ไขตามความเห็นที่ประชุมและให้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
พิจารณาเห็นชอบเพื่อประกาศใช้ต่อไป 
 ๓.๓  การจัดรถบริการในการจัดการเรียนการสอนระหว่างพื้นที่ 
 จากรายงานการประชุมข้อ ๖.๑  ที่ประชุมมอบหมายให้สาขาแจ้งรายช่ือและตารางสอนของอาจารย์
สองพื้นที่เพื่อแจ้งส านักงานวิทยาเขตฯจัดรถบริการในภาคเรียนที่  ๑/๒๕๕๘  ปรากฏว่ามีการจัดรถบริการ  
ดังนี้ 

- วันจันทร์ นายสมชาย  เรืองสว่าง 
- วันอังคาร รศ.สุนีย์รัตน์  ศรีเปารยะ ,นายสมชาย  เรืองสว่าง 
- วันพุธ  ผศ.เยาวดี  ติณสิริสุข 
- วันพฤหัสบดี นายสัตวแพทย์ชุมพลไชย  ปิยะมิตรไชยะ 
- วันศุกร์            ผศ.เยาวดี  ติณสิริสุข,นายสมชาย เรืองสว่าง,ผศ.น.สพ.ชุมพลไชย ปิยะมิตรไชยะ 
๓.๔  ผลการขอใช้งบกลางงานฟาร์มและรายได้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  

 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนแจ้งต่อที่ประชุมว่า  คณะฯจะขอใช้งบกลางเงินรายได้และ        
งานฟาร์ม  เพื่อใช้เป็นงบด าเนินงานและซื้อครุภัณฑ์  คาดว่าที่ไสใหญ่งบประมาณด าเนินงานน่าจะขาด
ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท และจ าเป็นต้องซื้อครุภัณฑ์ให้กับสาขาเกษตรกลวิธานและแผนกโคนม  ส่วน      
งบกลางงานฟาร์มทุ่งใหญ่จะขอใช้จัดซื้อครุภัณฑ์  ประมาณ  ๙๙๐,๐๐๐  บาท  ส่วนของไสใหญ่ใช้เป็นงบ
ด าเนินงาน 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ :  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 ไม่มี 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ :  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
๕.๑. ฝ่ายบริหารและวางแผน 
 ๕.๑.๑  แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ 
  รองคณบดีฝ่ายบริหารแจ้งและให้ที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ เงินรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดินและให้แก้ไขปรับปรุงตามแนวทางปฏิบัติตาม
เอกสารแนบ 

๑) ผลผลิต : การจัดการศึกษาและผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมใหป้รบัปรุงโครงการโดยจัดท าตาม
แบบฟอร์มใหม่ 

๒) ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
 โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชด าริเศรษฐกจิพอเพียงในพื้นที่ลุม่น้ าปากพนัง (โครงการท่าซอม) 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ท าไม่ได้  ๒  โครงการย่อย  แต่ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  ยังคงได้อีก ฝ่ายจึงขอหารือที่
ประชุมว่าจะด าเนินการอย่างไร  โครงการย่อยที่ว่านี้ คือ (๑) โครงการผักปลอดสารพิษ (๒) โครงการการ
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และแปรรูปผลผลิตจากสัตว์ ประธานให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นพร้อมเ พิ่มเติมว่า
โครงการจะยกเลิกหรือเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้แต่ปรับโครงการได้  โดยส่งโครงการภายในวันที่  ๑๑  
กันยายน  ๒๕๕๘   



 
ประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะเกษตรศาสตร ์๔/๖ 

 
ส่วนอีกโครงการย่อยที่  ๕  ซึ่งเป็นโครงการของสาขาเกษตรกลวิธาน  ไม่ได้ระบุช่ือผู้รับผิดชอบ เนื่องจาก     
ผศ.พิทยา  อ าพนพนารัตน์ เกษียณอายุราชการ 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบและมอบหมายดังนี้ 
  -  โครงการย่อยที่  (๑) มอบหมายให้นายสุดนัย เครือหลี ไปปรับปรุง/ด าเนินการ 
  -  โครงการย่อยที่ (๒) มอบหมายให้ ผศ.สมคิด  ชัยเพชร  ไปปรับปรุง/ด าเนินการ 
 
 ๕.๑.๒  แนวทางการด าเนินงานเพื่อใช้ประกอบการด าเนินงาน SAR 
 รองคณบดีฝ่ายบริหารกล่าวถึงแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) ระดับคณะ 
(เอกสารแนบ) ที่เกี่ยวกับฝ่ายบริหาร (ข้อ ๑ - ๙) 
 ประธานฝากให้งานประกันเช็คกิจกรรมว่ามีกิจกรรมใดบ้างไม่อยู่ในแผน เพื่อก าหนดไว้ในแผน          
ปี  ๒๕๕๙ 
 ๕.๑.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่  ๒  (เม.ย. - ก.ย. ๒๕๕๘) 
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ช้ีแจงว่าให้หัวหน้าสาขาประเมินเบื้องต้น  และคณบดีเป็นผู้ประเมินข้ันสุดท้าย ส่วนการประเมินลูกจ้างช่ัวคราว  
จะเน้นเรื่องผลการปฏิบัติงานโดยรองคณบดีฝ่ายบริหารจะเป็นประธานการประเมินร่วมกับกรรมการที่คณะฯ
แต่งตั้ง หากมีผลการประเมินไม่ผ่านหรือมีความจ าเป็นต้องเลิกจ้างก็ต้องเลิก 
 ๕.๒  ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  ๔  เรื่อง  
 ๕.๒.๑  แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
 จ านวนนักศึกษาใหม่ ช้ันปีที่ ๑ (หลักสูตร ๔ ปี) และช้ันปีที่  ๓  (หลักสูตรเทียบโอน) 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบตามแผนที่เสนอ 
 
๕.๒.๒  การฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของผู้ส าเร็จการศึกษา  ๒๕๕๗ 
 ๑.) สถานที่รวมบัณฑิต  ใช้อุทยานเกษตร (พื้นที่ไสใหญ่) ซึ่งมีซุ้มคณะ ซุ้มสาขา เพื่อใช้เป็น

ที่ถ่ายภาพและกิจกรรมต่างๆ คณบดีเน้นเรื่องสถานที่ว่าขอให้ผู้รับผิดชอบให้ความส าคัญเพื่อเป็นความ
ภาคภูมิใจของบัณฑิต 

 

มติท่ีประชุม : ทราบและเห็นชอบ 
 
 ๒.) การเคลื่อนย้ายบัณฑิตในวันซ้อมย่อยใหญ่ (๑๙  กันยายน  ๒๕๕๘) ซึ่งปกติในตอนเช้า

หลังถ่ายภาพหมู่เสร็จจะมีการเคลื่อนย้ายบัณฑิตจากทุ่งใหญ่เพื่อซ้อมใหญ่ ณ พื้นที่ไสใหญ่ รวมกัน ๓ คณะ      
มีการแสดงความเห็นจากกรรมการว่าการจัดซุ้มและสถานที่มีค่าใช้จ่ายสูง  จึงควรให้บัณฑิตอยู่ในพื้นที่ให้นาน  
คณบดีมีความเห็นสอดคล้องและกล่าวว่าไม่ต้องมีการเคลื่อนย้ายบัณฑิตเช่นผ่านมา  แต่ได้รับการแสดง
ความเห็นแย้งจากฝ่ายวิชาการว่าอาจสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดความผิดพลาดในวันซ้อมใหญ่  วันที่  ๒๑  กันยายน  
๒๕๕๘  และวันพิธีจริง มีการแสดงความเห็นเรื่องนี้เพิ่มเติมหลากหลายจากที่ประชุม  สุดท้ายประธานสรุปว่า
ลองดูสถานการณ์  หากจ าเป็นต้องเคลื่อนย้ายก็จะเป็นช่วงบ่ายวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๕๘ 

 

มติท่ีประชุม : ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธาน 
 



ประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะเกษตรศาสตร ์๕/๖ 

 
๕.๒.๓  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจ าหลักสูตร 
เนื่องจากมีอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ/ประจ าหลกัสตูร  ลาออก  ลาศึกษาต่อ  เกษียณอายุราชการและมีการ

ปรับหลักสูตร  จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจ าหลักสูตรสาขาเกษตรวิธาน  
 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  สาขาสัตวศาสตร์  โดยจะเสนอที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย  วันที่     

๕  ตุลาคม  ๒๕๕๘  ดังนี ้
-  สาขาสัตวศาสตร์ 

นายสมศักดิ์  เลี่ยมนิมิตร  เปลี่ยนเป็น  นายองอาจ  อินทร์สังข์ 
-  สาขาเกษตรกลวิธาน 

นายพิทยา  อ าพนพนารัตน์  เปลี่ยนเป็น  นายเสน่ห์  รักเกื้อ 
นางสาวสิริพร  เรืองสุข  เปลี่ยนเป็น  นายชโลธร  ศักดิ์มาศ 
นายกนก  ธิตานันท์  เปลี่ยนเป็น  นายสุทธิพร  เนียมหอม 

- สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
เปลี่ยนทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  คือ 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
       นางวัฒนา  ณ  นคร  เปลี่ยนเป็น  นายจรัญ  ไชยศร 
       นางธันย์นรีย์  โมราศิลป์  เปลี่ยนเป็น  นายชลชาสน์  ช่วยเมือง 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
       นางวัฒนา  ณ นคร  เปลี่ยนเป็น  นายมุจลินท์  ติณสิริสุข 
       นางธันย์นรีย์  โมราศิลป์  เปลี่ยนเป็น  นายชลชาสน์  ช่วยเมือง 
       นายวีระ  หน๊องมา  เปลี่ยนเป็น  นางธันย์กิตต์ิ  จันทร์เกิด 
 

                     มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 
  ๕.๒.๔  แนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการน าเสนอแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในที่ต้องท าระดับคณะ 
เพื่อใช้ประกอบผลการด าเนินงาน SAR ประกอบด้วยแผนการด าเนินงานด้านต่างๆ  ๑๒  แผน (ตามเอกสารแนบ) 
  มติท่ีประชุม : ทราบและเห็นชอบ 
   
  ๕.๒.๕  การจัดงานมุทิตาจิตแก่ข้าราชการเกษียณ 
  มีการเสนอจากที่ประชุมให้จดัร่วมกับวิทยาเขตฯและมอบหมายใหฝ้่ายบริหารประสานกับวิทยาเขต 
  มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 

 

  ๕.๒.๖  การจัดงานไสใหญ่  ๘๐  ปี  และการแสดงผลงานวิชาการและการแข่งขันทักษะวิชาการ  
ปี ๒๕๕๙  เนื่องจากไสใหญ่จะมีอายุการก่อตั้งครบ  ๘๐ ปี ในวันที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๘  จึงควรมีการจัดงาน
แสดงผลงานวิชาการในโอกาสนี้  ที่ประชุมเห็นชอบและเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นที่ประชุมมีความคิดเห็น
หลากหลาย เช่น (๑) ผศ.ศิริศักดิ์  บริรักษ์ธนกุล  เสนอให้มีการสัมมนาทางวิชาการ  เพื่อให้ศิษย์เก่าที่อยู่ในภาคราชการ
ได้มาราชการเพื่อร่วมงาน (๒) คณบดีเสนอให้มีค าสั่งงาน ๘๐ ปี พร้อมให้สรุปปัญหาโครงการงานสัปดาห์วิชาการที่ผ่าน
มาเพื่อแก้ไขปรับปรุงงานไสใหญ่  ๘๐  ปี  เนื่องจากรูปแบบงานคล้ายกัน 
  คณบดีมอบหมาย ให้สาขาไปคิดกิจกรรมที่จะจัดและการใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
 



ประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะเกษตรศาสตร ์๖/๖ 

 
  มติท่ีประชุม : เห็นชอบ (๑) ให้ใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ โครงการแสดงผลงาน

วิชาการและการประกวดแข่งขัน  วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐  บาท (๒) กิจกรรมให้มีการแสดงผลงานวิชาการและการประกวด
แข่งขันวิชาการ (๓) การสัมมนาวิชาการ 

  
ระเบียบวาระที่ ๖ :  ระเบียบวาระอ่ืนๆ  
 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ 
 ๖.๑  การพบผู้ปกครองเพื่อเป็นเครือข่ายผู้ปกครองนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย  
 ๖.๒  กิจกรรมรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ได้ขอความร่วมมือนักศึกษาและสาขาให้ช่วยก าชับดูแล 
 ๖.๓  อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาสัปดาห์ที่ ๑ ของเดือน และคณบดีพบนักศึกษาทุกช้ันปีสัปดาห์
สุดท้ายของเดือน 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น.  
 

  ผศ.สมศักดิ์  เลี่ยมนมิิตร  ผู้บันทกึรายงานการประชุม 
  ผศ.สมคิด  ชัยเพชร  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 

         
 
 
 
 
 


