
ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเกษตรศาสตร ๑/๕ 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ 

วันศุกร  ท่ี  ๑๕  กรกฎาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมสํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ช้ัน ๓ อาคาร ๓  อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช 

 
ผูมาประชุม 

๑. รศ.สุนียรัตน ศรีเปารยะ   คณบดีคณะเกษตรศาสตร               ประธาน 
๒. ผศ.จรัญ  ไชยศร    รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
๓. ผศ.ธีรวุฒิ  เลิศสุทธิชวาล   หัวหนาสาขาประมง 
๔. นายจําเลือง  เหตุทอง   หัวหนาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน 
๕. ผศ.ชวกร  มุกสาน   หัวหนาสาขาเกษตรกลวิธาน 
๖. ผศ.ศิริศักดิ์  บริรักษธนกุล  หัวหนาสาขาพัฒนาการเกษตรฯ 
๗. รศ.นพ  ศักดิเศรษฐ   ตัวแทนอาจารย 
๘. ผศ.ธรรมนูญ  งานวิสุทธิพันธ  ตัวแทนอาจารย 
๙. วาท่ี ร.ต.สัมพันธ  หมวดเมือง  ตัวแทนอาจารย 
๑๐. นายอํามาตย  คุณสวัสดิ์   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๑๑. นางธันยนรีย  โมราศิลป   ผูชวยคณบดีฝายบริหารและวางแผน  เลขานุการ 
๑๒. นางราตรี  อุบลกาญจน   ผูชวยเลขานุการ 

 
 ผูไมมาประชุม  

๑. ผศ.สมคิด  ชัยเพชร   รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน   ไปราชการ 
๒. ผศ.จรัญ  ทองเจือ   รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย  ไปราชการ 
๓. ผศ.สมคิด  อินทรชวย   หัวหนาสาขาพืชศาสตร   ไปราชการ 
๔. รศ.พิน  นวลศรีทอง   หัวหนาสาขาสัตวศาสตร   ไปราชการ 
๕. ผศ.ยืนยง  วาณิชยปกรณ   ตัวแทนอาจารย    ไปราชการ 
๖. นายดุสิต  สุทธินนท   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ   ติดภารกิจ 
๗. นายสุภาพ  จันทรศรี   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ   ติดภารกิจ 

   
ผูเขารวมประชุม   

๑. นายสุดนัย  เครือหลี            หัวหนางานบริการวิชาการ   
  

 
 
 
 
 
 
 
 



ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเกษตรศาสตร ๒/๕ 

 
เอกสารประกอบการประชุม 
 
เอกสารหมายเลข  ๑ : ระเบียบวาระการประชมุคณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร   
    ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ (๑ หนา) 
เอกสารหมายเลข  ๒ : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร   
    ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ ( ๕ หนา)     
   
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐0 น. 

รศ.สุนียรัตน  ศรีเปารยะ คณบดีคณะเกษตรศาสตร กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ  ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงทราบ 

  ๑.๑ โครงการเชิงรุก ๔ โครงการของคณะฯ ไดแก โครงการทองเท่ียวเชิงเกษตร, โครงการ

งานฟารมนักศึกษา, โครงการซอมแซมโรงเรือนเลี้ยงสัตวปกและโครงการปรับปรุงอุทยานเกษตร จะนําเสนอ

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยจะนําเขาสภามหาวิทยาลัย ในวันท่ี ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๙ นี้ 

  ๑.๒ มหาวิทยาลัยมีการปรับข้ึนคาจางงานฟารม ๔% ซ่ึงทางคณะฯขอใชงบกลาง ๑๐% แต

มหาวิทยาลัยอนุมัติให ๗% ดังนั้นกอนจะสิ้นงบประมาณจะมีการพิจารณาการใชงบฯเพ่ือการพัฒนางานตอไป 

  ๑.๓ แจงจํานวนนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙  จากระบบมีจํานวน ๒๙๒ คน 

แบงเปน พ้ืนท่ีไสใหญ จํานวน ๒๒๔ คน และ พ้ืนท่ีทุงใหญ จํานวน ๖๘ คน  

  ท้ังนี้คณะฯจะทําการปดรับนักศึกษาใหม ภายในวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นี้  

  และเก่ียวเนื่ องกับจํานวนนักศึกษาใหม  ป การศึกษาถัดไปมหาวิทยาลัยจะทําการ

ประชาสัมพันธแบบภาพรวมทุกพ้ืนท่ี ดังนั้นทางคณะฯฝากหัวหนาสาขา ไดรวมกันกําหนดรูปแบบและแผนการ

ทํากิจกรรมท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะกลุมเปาหมายในโรงเรียนระดับกลางและระดับอําเภอ  

  ๑.๔ ความกาวหนาของการจัดทําหลักสูตร  ในระดับปริญญาโท ๒ หลักสูตรและระดับ

ปริญญาตรี ๒ หลักสูตร (พืชศาสตรและสัตวศาสตร) ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

และจะนําเขาสูสภาวิชาการในลําดับตอไป  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๓/255๙  เม่ือวันท่ี ๓  มิถุนายน ๒๕๕๙   

  มติท่ีประชุม :  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/2559 โดยไมมีการแกไข  

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

- ไมมี 

 

 

 



ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเกษตรศาสตร ๓/๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ฝายวิชาการและวิจัย โดย งานประกันคุณภาพการศึกษา 

  ๔.๑.๑ ผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ (๕s Plus) ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

ตามท่ีคณะเกษตรศาสตร ไดดําเนินตรวจติดตามกิจกรรม 5ส plus ประจําปการศึกษา 
2558  โดยตรวจ (ภายใน) เม่ือวันท่ี 15 – 16 มิถุนายน 2559 และตรวจ (ภายนอก) เม่ือวันท่ี 20 
และ  22  มิถุนายน2559  แลวนั้น งานประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจงผลการตรวจติดตาม
กิจกรรม 5ส plus ประจําปการศึกษา 2558  ดังนี้ 

ผลคะแนน ๕s plus (ภายใน) 
พ้ืนท่ีไสใหญ     รอยละ  84.74 
พ้ืนท่ีทุงใหญ  รอยละ  91.85 

ผลคะแนน ๕s plus (ภายนอก) 
พ้ืนท่ีไสใหญ  รอยละ  93.42 
พ้ืนท่ีทุงใหญ  รอยละ  93.72 

  ประธานย้ํา แมวาคะแนนโดยภาพรวมอยูในเกณฑท่ีดีแตเรื่องสภาพแวดลอม คะแนนภาพรวม

ท้ัง ๒ พ้ืนท่ี มีคะแนนอยูในเกณฑต่ํา ดังนั้นฝากใหเห็นความสําคัญและรวมกันหาแนวทางในการพัฒนา 

ปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดความสวยงาม เสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการและการเรียนการสอน 

  ผศ.ศิริศักดิ์  บริรักษธนกุล เสนอวาควรระบุความรับผิดชอบในพ้ืนท่ีใหชัดเจน เชน สัญญาจาง

ของลูกจาง ควรมีการระบุเปนขอตกลงในการประเมินผล และเสนอใหมีฝายอาคารสถานท่ี ในการดูแล

รับผิดชอบงานในภาพรวม สอดคลองกับความคิดเห็นของ คุณอํามาตย  คุณสวัสดิ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึง

เสนอใหมีหัวหนาผูรับผิดชอบ ซ่ึงมีศักยภาพในการดูแลภาพรวมและสามารถควบคุมคนงานได 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ และเห็นชอบดังเสนอ 

        ๔.๑.๒ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะฯ 

  ตามแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 กําหนดการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 

   ระดับหลักสูตร  ในเดือนสิงหาคม 2559  (อยางชาภายใน 7 กันยายน 2559)   
   ระดับคณะ   ในเดือนตุลาคม 2559    

และเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนการดําเนินงาน งานประกันคุณภาพกําลัง 
ดําเนินการติดตอประสาน คณะกรรมการตรวจประเมิน  และจะแจงความคืบหนาใหกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด   

มติท่ีประชุม  รับทราบ และเห็นชอบดังเสนอ 

   

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑ ฝายบริหารและวางแผน โดย นางธันยนรีย โมราศิลป ผูชวยคณบดีฝายบริหารและวางแผน 

๕.๑.๑ รายงานผลการบริหารความเสี่ยง คณะเกษตรศาสตร ประจําป ๒๕๕๘  ทางฝายฯได 
ดําเนินการวิเคราะหและสรุปผลการบริหารความเสี่ยง (รอบ 9 เดือน)  จากประเด็นความเสี่ยงท้ัง ๔ ดาน  
พบวาระดับความเสี่ยงสูงยังอยูท่ี ๒ ดาน คือ การผลิตบัณฑิตและการบริหารจัดการ  ในสวนของการวิจัยและ 
 



ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเกษตรศาสตร ๔/๕ 

 
บริการวิชาการ มีความเสี่ยงลดลงในระดับนอย โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต เรื่อง การประชาสัมพันธยังไม
ครอบคลุมกลุมเปาหมาย และจํานวนนักศึกษายังไมเปนไปตามเปาท่ีตั้งไว 

ผศ.ชวกร  มุกสาน เสนอวา ควรมีการวางแผนการทํากิจกรรมท่ีชัดเจน โดยอาจจะรวมกับ
การปกครองสวนทองถ่ินในการรวมทํากิจกรรม 

คุณอํามาตย  คุณสวัสดิ์ เสนอวาตองสรางความเชื่อม่ันโดยการรวมทํากิจกรรม ไมเพียงแค
การออกแนะแนวประชาสัมพันธ 

ผศ.ศิริศักดิ์  บริรักษธนกุล เสนอวาควรมีการจัดตั้งศูนยแนะแนว และมีผูรับผิดชอบโดยตรง 
ให เกิดเปนแนวทางท่ีเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน และเสริมวาควรมีการจัดประชุมวิชาการทางดาน
เกษตรศาสตร เพ่ือสนับสนุนการตอบตัวชี้วัด ประธานกลาวเสริมวา ควรมีการวางแผนลวงหนาและ
อาจจะรวมกับ สวพ. ในการจัดงาน 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ และเห็นชอบดังเสนอ ประธานมอบเลขานุการ ตรวจสอบวัน เวลาท่ี 

เหมาะสมในการจะหารือถึงแนวทางการแนะแนว ดังกลาว 

๕.๒ งานบริการวิชาการ โดย นายสุดนัย เครือหลี หัวหนางานบริการวิชาการ  

 - รายงานความสําเร็จตามตัวชี้วัดระดับแผนและความสําเร็จของแตละโครงการ ประจําป

งบประมาณ ๒๕๕๙ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙) 

 - รายงานโครงการบริการวิชาการท่ีนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือวิจัย 

ปงบประมาณ ๒๕๕๙ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙) 

 - รายงานสรุปขอมูลการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนหรือ

การวิจัย ปงบประมาณ ๒๕๕๙ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ และเห็นชอบดังเสนอ 

 

๕.๓ งานประกันคุณภาพการศึกษา โดย นางธันยนรีย โมราศิลป หัวหนางานประกันคุณภาพ 

  ตามท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร ติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

(SAR) ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2558 (รอบ 9 เดือน)  ชวงเวลาตั้งแตวันท่ี 1 

สิงหาคม 2558 –30 เมษายน 2559 และหนวยงานสงผลถึงงานประกันฯ เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2559  

แลวนั้น งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตรไดดําเนินการวิเคราะหสรุปผลการดําเนินงาน (SAR) 

ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2558 (รอบ 9 เดือน) จึงขอเสนอผลการดําเนินงานการ

ประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ปการศึกษา 2558  (รอบ 9 เดือน) ตอคณะกรรมการ

ประจําคณะ   เพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานระดับหลักสูตรและ

ระดับคณะ ปการศึกษา 2558 ใหดีข้ึน   

ท้ังนี้ใหฝาย/สาขา  ผูรับผิดชอบแตละตัวชี้วัดจัดทํารายงานขอมูลผลการดําเนินงาน รอบ 12 เดือน                  

ประจําปการศึกษา 2558 (ชวงเวลาตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559)  ในการเตรียม

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตอไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ และเห็นชอบดังเสนอ 
 



ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเกษตรศาสตร ๕/๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ 

 ประธานแจงทราบ สืบเนื่องจากการประชุมสภาวิชาการ  มหาวิทยาลัย ให ค ณ ะฯ ทํ าแ ผ น ร าย งาน

มหาวิทยาลัย เรื่องการสําเร็จการศึกษาใหทันตามระยะเวลา ฝากใหทุกสาขาดําเนินการทําแผนสงใหกับคณะฯ

เพ่ือรวบรวมเปนขอมูลและเสนอตอมหาวิทยาลัยในลําดับตอไป  

 

ปดประชุม เวลา 1๒.30 น. 

 

 

นางธันยนรีย  โมราศิลป 

ผูบันทึกและตรวจบันทึกการประชุม 
       


