
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  หน้าที่ ๑/๘ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ 
วันอังคาร ท่ี  ๑๙  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห้องปรฺะชุม AB ๒๐๑ ชั้น ๒ ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 
 

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

ผู้มาประชุม 
๑. รศ.สุนีย์รัตน์  ศรีเปารยะ    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์    ประธาน 
๒. ผศ.จรัญ    ทองเจือ   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
๓. ผศ.จรัญ    ไชยศร   รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
๔. นางธันย์นรีย์   โมราศิลป์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
๕. นางสาวพิมล   เที่ยงธรรม  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
๖. ผศ.สารคาม   แก้วทาสี   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
๗. นายสมยศ    ศรีเพิ่ม   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 

และกิจการพิเศษ 
๘. นายประยงค์   คงนคร   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานฟาร์ม 
๙. ผศ.มุจลินท์   ติณสิริสุข  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานฟาร์มนักศึกษา 
๑๐. ผศ.สมคิด    อินทร์ช่วย  หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ 
๑๑. ผศ.ธีรวุฒิ    เลิศสุทธิชวาล  หัวหน้าสาขาประมง 
๑๒. นายจ าเลือง  เหตุทอง   หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
๑๓. ผศ.ชวกร    มุกสาน   หัวหน้าสาขาเกษตรกลวิธาน 
๑๔. ผศ.ศิริศักดิ์   บริรักษ์ธนกุล  หัวหน้าสาขาพัฒนาการเกษตรฯ 
๑๕. ผศ.ยืนยง    วาณิชย์ปกรณ์  รองหัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ 
๑๖. รศ.เกียรติศักดิ์   สร้อยสุวรรณ  รองหัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์ 
๑๗. ผศ.คณิต   ขอพลอยกลาง  แทน หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผศ.สมคิด    ชัยเพชร   รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
๒. ผศ.วุฒิชัย    สีเผือก   หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์ 
๓. นางสาววรรณภา  แซ่โล่   หัวหน้างานวิจัยและฝึกอบรมชุมพร 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางอภิชญา   หงษ์ทอง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
   
   
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  หน้าที่ ๒/๘ 
 

เอกสารประกอบการประชุม 
 

เอกสารหมายเลข ๑ :   ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์  
   ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  
เอกสารหมายเลข ๒ :   เอกสารประกอบการประชุม : ฝ่ายวิชาการ 
เอกสารหมายเลข ๓ : แผนเพิ่มประสิทธิภาพการลดค่าใช้จ่ายและการปรับปรุงกิจกรรม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ : ฝ่ายบริหาร 
เอกสารหมายเลข ๔ : แผนการจัดโครงการ : ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
เอกสารหมายเลข ๕ : แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์ประจ าเพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิ

ของงาน  
เอกสารหมายเลข ๖ : ข้อตกลงและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
เอกสารหมายเลข ๗ : (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุน

ส่งเสริมและพัฒนางานฟาร์ม พ.ศ. ... 
 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๕  น. 
 

 ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์มาครบองค์ประชุม ประธานเปิดการประชุมโดยด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่ ๑:  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม 
 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบมี  ๒ เรื่อง ดังนี้ 
 ๑.๑  ขอบคุณทุกสาขา ที่ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญา
บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ครั้งที่ ๓  (RUCA III)  ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ในวันที่ 
๓๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และทางคณะฯ ได้รับ ๒ รางวัล จากนักศึกษาสาขาประมงและสาขาเกษตรกลวิธาน  
โดยการจัดโครงการฯ ครั้งที่ ๔ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ฝากทุกสาขา และอาจารย์ที่ปรึกษาเตรียมความ
พร้อมปัญหาพิเศษของนักศึกษาในการเข้าร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตฯในครั้งต่อไป 
ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมเช่นกัน 

๑.๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ให้คณะเกษตรศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
เข้าร่วมประชุมยุทธศาสตร์เกษตรอาหาร กับมทร.๙ แห่ง ระหว่างวันที่  ๔ – ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดย ๙ มทร. มีความร่วมมือในการท ายุทธศาสตร์ ๙ มทร. โดยมี      
๗ โครงการหลัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการขนส่งทางทะเล ส่วน
ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อน  โดยทั้ง  
๙ มทร.มาร่วมกันท ายุทธศาสตร์เกษตรอาหาร และแต่ละมทร.ก็ท ายุทธศาสตร์เกษตรอาหาร รวมทั้ง
ยุทธศาสตร์เกษตรอาหาร ของมทร.ศรีวิชัยก็ต้องท าต่อไป 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ ๒ :  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ 
  

 มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข 
   - หน้าที่ ๑ : ควรดูรูปแบบที่ถูกต้องของการใส่ต าแหน่งผู้มาประชุม ผู้ไม่มาประชุม 

และผู้เข้าร่วมประชุม 
   - หน้าที่ ๒ : ข้อ ๑.๑ ค าว่า ชูเกียรติ ควรติดกัน 
   - หน้าที่ ๒ : มติที่ประชุม การรับรองรายการการประชุมโดยมีการแก้ไข  

บรรทัดที่ ๑ ให้แก้ไขโดยเติมค าว่า เว้น หน้าค าว่า วรรค และแก้ไขค าว่า ควรใส่ฯ 
เป็น ควรเติมฯ  

     บรรทัดที่ ๓ แก้ไขค าว่า แก้เป็น เป็น แก้ไขเป็น 
   - หน้าที่ ๓ : ข้อ ๔.๓ บรรทัดที่ ๓ แก้ไขค าว่า ปฐพี เป็น ปฐพีศาสตร์ 

 - หน้าที่ ๓ : บรรทัดที่ ๔ นับจากด้านล่าง แก้ไข โดยตัดค าว่า น้ัน ให้ใช้ค าว่า ไดม้ี    
    และตัดค าว่า ด้วย ให้ใช้ค าว่า และ  

   - หน้าที่ ๔ : บรรทัดที่ ๘ แก้ไข โดยให้ตัดค าว่า วัสด ุหน้าครุภัณฑ์ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ :  เรื่องสืบเนื่อง   
 ตามที่ฝ่ายบริหารและวางแผน หารือที่ประชุมพิจารณาโครงการค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ หมวดงบรายจ่ายอื่น  โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ได้ปรับเปลี่ยนช่ือ
เรื่องและเพิ่มเติมงบประมาณตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว จากจ านวน ๓๐ โครงการ เหลือ ๒๘ โครงการ 
โดยแยกโครงการงานฟาร์มโคเนื้อชุมพร ออกจากกลุ่มของการเสนอขอ และโครงการแสดงผลงานทางวิชาการ
เกษตรศาสตร์ได้ใส่อยู่ในล าดับที่ ๔  ในส่วนของโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ยังคงมีจ านวน ๑๒ โครงการ  โดยโครงการล าดับที่ ๘ ไปเป็นกิจกรรมย่อยของโครงการล าดับที่ ๒ และเพิ่ม
โครงการวันวิสาขบูชา เป็นกิจกรรมย่อยที่ ๓  
 
 มติท่ีประชุม :  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ :  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งในที่ประชุม จ านวน ๗ เรื่องดังนี้ 
  ๔.๑.๑ การด าเนินกิจกรรม ๕ส+ (๕s Plus)  ขอความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม ๕ส ซึ่งถือ
เป็นส่วนหนึ่งในตัวช้ีวัดของการประกันคุณภาพ และในปี ๒๕๕๘ ทางมหาวิทยาลัยฯ พัฒนากิจกรรม ๕ส เข้าสู่ 
๕ส+ (๕s Plus) โดยจากเดิม ๕ส ประกอบด้วย ส.๑ สะสาง ส.๒ สะดวก ส.๓ สะอาด ส.๔ สุขลักษณะ         
ส.๕ สร้างนิสัย เมื่อได้เข้าสู่ ๕ส+ (๕s Plus) ก็เพิ่มเป็น ๗ส ส.๖ สร้างสรรค์/นวัตกรรม ส.๗ สิ่งแวดล้อม/ความ
สวยงาม และได้มีการปรับปรุงพัฒนาเกณฑ์ แบบฟอร์มการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+  ซึ่งขณะนี้อยู่ใน       
ข้ันประชาพิจารณ์ ในส่วนก าหนดการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส ภายใน เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙  และรับการ
ตรวจจากภายนอก เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙  โดยด าเนินการตรวจเต็มทุกพื้นที่ 
  ๔.๑.๒ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ก าหนดจัดโครงการพัฒนา
บุคลากรด้านการประกันคุณภาพ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้คณาจารย์บุคลากรทุกระดับได้ท า
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ความเข้าใจและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ใช้ในปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน
คณะฯ ระดับหลักสูตร และระดับคณะ  
  ๔.๑.๓ แผนการข้ึนทะเบียนรับรองหลักสูตรในฐานข้อมูลหลักสูตร เพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ        
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๙ ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เผยแพร่หลักสูตรที่ด าเนินการได้
มาตรฐานต่อสาธารณะตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด โดยให้ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ด าเนินการเผยแพร่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุงที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม TQF เมื่อ
สถาบันอุดมศึกษาได้เปิดสอนไปแล้วอย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร 
  สกอ. ก าหนดปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นปีเริ่มต้น ฉะนั้นทุกหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ   
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ต้องมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร อยู่ในระดับดี (๓.๐๑ ข้ึนไป) 
ต่อเนื่อง ๒ ปี จากนั้นประมาณ ๒ เดือน ทางมหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งความประสงค์ไปยัง สกอ. เพื่อให้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จาก สกอ.มาประเมินหลักสตูรซ้ าและยืนยันผลที่ระดับดีข้ึนไป 
สมควรได้ข้ึนทะเบียนหลักสตูรดังกลา่ว เพื่อเผยแพร่เป็นหลกัสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification 
Register : TQR) ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  ฉะนั้น ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
ของคณะฯ ต้องอยู่ในระดับดี (๓.๐๑ ข้ึนไป) และต้องได้ ๒ ปีติดต่อกัน โดยทาง สกอ. จะมาประเมินหลักสูตร
ซ้ าและยืนยันผลที่ระดับดีข้ึนไปสมควรได้ข้ึนทะเบียนหลักสูตรต่อไป ขอความร่วมมือสาขา ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรในการจัดท าหลักสูตรให้ได้ตามเกณฑ์ของ สกอ.  
  ๔.๑.๔  หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ หลักสูตร ที่ใช้เกณฑ์ ปี ๒๕๔๘ (สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
สาขาประมง สาขาพัฒนาการเกษตร และสาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร) จะน าเข้าสู่การพิจารณา     
สภามหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙  และหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๒ หลักสูตร ที่ใช้เกณฑ์       
ปี ๒๕๕๘ (สาขาพืชศาสตร์ และสาขาสัตวศาสตร์) จะน าเข้าสู่การพิจารณาของกรรมการกลั่นกรอง
มหาวิทยาลัยฯ ภายในสัปดาห์ถัดไป ส่วนหลักสูตรระดับปริญญาโท ๓ หลักสูตร (สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
สาขาสัตวศาสตร์และสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าฯ) ได้น าเสนอมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารบัณฑิต
พิจารณากลั่นกรอง ณ ปัจจุบัน เมื่อผ่านการพิจารณาก็จะน าเข้าสู่การพิจารณาสภาวิชาการ และสภา
มหาวิทยาลัยฯ ต่อไป  
  ๔.๑.๕  จ านวนนักศึกษา ณ ปัจจุบัน พื้นที่ไสใหญ่ รวมทุกสาขา ๑๔๙ คน และสาขาที่ได้จ านวน
นักศึกษาน้อย คือ สาขาเกษตรกลวิธานและสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  พื้นที่ทุ่งใหญ่ จ านวน ๕๐ คน รวมจ านวน
นักศึกษาทั้งสองพื้นที่ ๑๙๙ คน 
   ประธานกล่าว จ านวนนักศึกษาจากแผนการรับนักศึกษาของคณะฯ จ านวน ๔๕๐ คน 
คณะฯ ได้นักศึกษา ๑๙๙ คน  ยังไม่เป็นไปตามแผน และมีสองสาขาที่ได้นักศึกษาน้อยมาก สาขาเกษตรกล
วิธานและสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ควรเอาจุดเด่นของสาขา ของคณะฯ ในการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา 
  ๔.๑.๖ การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะฯ ให้ตรวจคุณสมบัติให้ถูกต้องชัดเจนตามหลักสูตร 
หากคุณสมบัติเบื้องต้นไม่ถูกต้อง เมื่อมีการฟ้องร้องจะเกิดความเสียหายกับคณะฯ ได้ 
  ๔.๑.๗ ฝ่ายวิชาการมีโครงการน านักศึกษาไปศึกษาดูงาน ในระหว่างวันที่ ๒๑ –๒๔ เมษายน 
๒๕๕๙ แต่ยังขาดของที่ระลึกในนามของคณะฯ ขอหารือให้คณะฯ ด าเนินการเรื่องการท าของที่ระลึกด้วย 
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   รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เนื่องจากในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ ก าหนดปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และมีนักศึกษาช้ันปีที่ ๔ เข้าร่วมโครงการของฝ่ายวิชาการในการไปศึกษาดูงาน
ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ จึงขอหารือให้นักศึกษาส่วนที่ไปศึกษาดูงานเข้าร่วมปัจฉิมนิเทศที่
พื้นที่ทุ่งใหญ่ ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ด้วย และมอบให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาด าเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง  
    
 มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
 
 ๔.๒ ฝ่ายบริหารและวางแผน 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ขอหารือในที่ประชุม ๑ เรื่อง ดังนี้ 
  ๔.๒.๑ แผนเพิ่มประสิทธิภาพการลดค่าใช้จ่ายและการปรับปรุงกิจกรรมปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
  ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการลดค่าใช้จ่ายและการปรบัปรุงกจิกรรมปี พ.ศ. ๒๕๕๙  (การประหยัดทรัพยากร) ซึ่งมี
การเพิ่มประสิทธิภาพการลดค่าใช้จ่าย ๒ กิจกรรม คือ ๑. ประหยัดไฟฟ้า และ ๒. ประหยัดเช้ือเพลิง โดยมี
สถานะปัจจุบัน เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบทุกหน่วยงาน ซึ่งคณะฯ ต้องรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ ไปยังมหาวิทยาลัยฯ ต่อไปนั้น หากพิจารณาตามแผนฯแล้ว คณะฯ ไม่สามารถ
รายงานได้ทุกข้อ เช่น การประหยัดไฟฟ้า เนื่องจากเป็นภาพรวมทั้งวิทยาเขตฯ 
  ประธานแจ้ง ให้คณะฯ ด าเนินการแผนมาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายทั้ง ๒ กิจกรรม ในส่วนที่
คณะฯ ท าได้โดยให้เป็นไปตามวิธีด าเนินการของมหาวิทยาลัยฯ และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาเขตฯ หรือ
มหาวิทยาลัยฯ คณะฯ รับไปหารือในที่ประชุมผู้บริหารต่อไป      
  
 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ  
 
 ๔.๓ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งในที่ประชุม ๒ เรื่อง ดังนี้ 
  ๔.๓.๑ การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๙  โดยก าหนดวันเลือกตั้ง
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙  ให้สาขาแจ้งนักศึกษาเข้าร่วมการเลือกตั้งในวันดังกล่าวด้วย และการตั้งชมรมต่างๆ 
ของนักศึกษาแต่ละสาขาต้องครบ ๑๕ คน  และชมรมจะได้รับการพิจารณางบประมาณได้นั้นต้องไปยื่นสมัคร
จัดตั้งชมรมกับสโมสรนักศึกษา แล้วทางสโมสรนักศึกษาจะน าโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ท าแผนเสนอขอใช้
งบประมาณต่อไป  
  ๔.๓.๒ แผนการด าเนินโครงการฝ่ายพัฒนานักศึกษา มีจ านวน ๗ โครงการ ดังนี้ 
   ๔.๓.๒.๑ โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
   ๔.๓.๒.๒ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๒๓ เมษายน 
๒๕๕๙ ณ  ห้องประชุมใหญ่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
   ๔.๓.๒.๓ โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ วันที่  ๒๙ – ๓๐ 
เมษายน ๒๕๕๙ ณ ภูต้นน้ า อ.ละงู จ.สตูล 
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   ๔.๓.๒.๔ โครงการแคโรย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ 
อาคารเอนกประสงค์ ๗๐ ปี ไสใหญ่  
   ๔.๓.๒.๕ โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม วันที่ ๒๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ ณ วัดไตรวิทยารามและวัดในอ าเภอทุ่งสง 
   ๔.๓.๒.๖ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
   ๔.๓.๒.๗ โครงการเข้าค่ายคุณธรรม วันที่  ๓ – ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ กองก ากับการ
กองบังคับการฝึกพิเศษ (กฝ.๘)  
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งที่ประชุม ในพื้นที่ทุ่งใหญ่ โครงการที่ ๑ และ
โครงการที่ ๓ คณะฯ ท าร่วมกันทั้งสองพื้นที่ โครงการที่ ๒ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฯ ก าหนดวันที่ ๒๗ เมษายน 
๒๕๕๙ โดยร่วมกับวิทยาเขตฯ โครงการที่ ๕ วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาฯ จะด าเนินโครงการตามวันส าคัญ
ตามปีปฏิทิน คือ วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา  โครงการที่ ๖ และโครงการที่ ๗  จะท าร่วมกับวิทยาเขตฯ 
ยังไม่ได้ก าหนดวันด าเนินการ อาจจะประมาณก่อนเปิดภาคการศึกษา ๑ สัปดาห์ 
   รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามตัวช้ีวัดของคณะฯ จึงขอความร่วมมอื
สาขาในการให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย  
   ผศ.ศิริศักดิ์ บริรักษ์ธนกุล ขอหารือในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา โดยเฉพาะโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ควรจะจัดร่วมกันในนามคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษา
ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย รู้จักกัน 
   ผศ.จรัญ  ทองเจือ แจ้งนักศึกษาใหม่จะต้องทดสอบปรบัพื้นฐานด้วย ระยะเวลา ๔ – ๕ 
วัน อาจจะไม่สะดวกในเรื่องที่พัก  
    ประธานกล่าว โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ ถ้าเป็นไปได้ให้จัดร่วมกัน  
 
 มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ :  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ บัณฑิตกิตติมศักดิ์ของคณะเกษตรศาสตร์ ปี ๒๕๕๘ 
 ประธานหารือในที่ประชุมในการพิจารณาเสนอช่ือผู้ที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ของ             
คณะเกษตรศาสตร์ โดยมีการเสนอช่ือจ านวน ๔ ราย ดังนี ้โดยพิจารณาตามประวัติและผลงานเป็นรายๆ ไป 
  ๕.๑.๑ นายฉัตรกมล  มุ่งพยาบาล  สาขาพืชศาสตร์  เสนอโดย ผศ.สมคิด อินทร์ช่วย 
  ๕.๑.๒ นายนุกูล  แซ่เอี้ย    สาขาประมง เสนอโดย ผศ.จรัญ  ไชยศร 
  ๕.๑.๓ นายบุญทรง  มุณีแนม   สาขาประมง เสนอโดย ผศ.จรัญ  ทองเจือ 
  ๕.๑.๔ นางจ าเนียร ไชยรัตน์  สาขาพัฒนาการเกษตรฯ เสนอโดย ผศ.ศิริศักดิ์ บริรักษ์ธนกุล  
  หัวหน้าสาขาประมง หารือควรให้สาขาเป็นผู้เสนอโดยผ่านการพิจารณาจากสาขามาก่อนเป็นการ
เบื้องต้น 
 
 มติท่ีประชุม : มอบหัวหน้าสาขาพืชศาสตร์  หัวหน้าสาขาพัฒนาการเกษตรฯ ในการให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ของคณะเกษตรศาสตร์ ราย         



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  หน้าที่ ๗/๘ 
 

นายฉัตรกมล มุ่งพยาบาล และนางจ าเนียร ไชยรัตน์ และให้สาขาเตรียมการในการเสนอผู้สมควรได้รับ
ปริญญากิตติมศักด์ิของคณะฯ ในปีต่อไปด้วย   
 
 ๕.๒ ฝ่ายบริหารและวางแผน 
  ๕.๒.๑ ปรับปรุงข้อตกลงและการประเมินผลการปฏิบัติการปฏิบัติราชการสายวิชาการ 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ขอหารือที่ประชุมในการปรับปรุงข้อตกลงประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ รอบการประเมินครั้งที่ ๒  ตามแบบฟอร์มข้อตกลงและการประเมินผลการปฏิบัติราชการและ
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์ประจ าเพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน โดยสรุปได้ดังนี้ 
  - ข้อ ๖.๒ งานพิเศษตามนโยบายคณะฯ ในข้อ ๖.๒.๒.๑.๓ การเผยแพร่งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/
งานสร้างสรรค์ ในแบบข้อตกลงฯ ควรตัดออก 
  - ข้อ ๑ ด้านงานสอน ในข้อ ๑.๑.๘ การเป็นที่ปรึกษาฯ ในแบบรายงานผลฯ เกณฑ์ที่ก าหนดควร
ตัดหน่วยกิตออก 
  ผศ.จรัญ ทองเจือ เสนอควรผลักดันการท าวิจัยให้มาก เพราะหลักสูตรของคณะฯ อาจารย์ประจ า
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องมีงานวิจัย 
  ผศ.ศิริศักดิ์  บริรักษ์ธนกุล เสนออาจารย์จ้างสอน ควรใช้เกณฑ์การประเมินแบบเดียวกับอาจารย์ 
 
 มติท่ีประชุม : เห็นชอบ  มอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนส่งแบบประเมินฯ ให้อาจารย์จ้าง
สอน และส่งแบบประเมินฯ ท่ีแก้ไขแล้วให้ผู้บริหารทุกท่าน เพ่ือน าเข้าท่ีประชุมคณาจารย์ประชาพิจารณ์ ใน
วันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ อีกครั้ง  
 
 ๕.๓ ฝ่ายงานฟาร์ม 
  ๕.๓.๑ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานฟาร์ม พ.ศ. .... 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานฟาร์ม แจ้งวัตถุประสงค์ของร่างระเบียบดังกล่าว เพื่อให้มีความคล่องตัวและ
มีประสิทธิภาพงานฟาร์ม  ช่วยแก้ปัญหาในการบริหารจัดการงานฟาร์ม จึงขอหารือในที่ประชุมในการท า (ร่าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว 
  ประธานกล่าว ดูตาม (ร่าง) ระเบียบฯ ดังกล่าวแล้ววัตถุประสงค์ยังไม่ชัดเจนและใหญ่เกินไป จึง
ให้ฝ่ายงานฟาร์มไปปรับร่างระเบียบอีกครั้ง 
 
   มติท่ีประชุม : รับทราบ มอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานฟาร์มปรับร่างฯ และเข้าท่ีประชุมพิจารณาครั้ง
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖ :  เรื่องอ่ืนๆ 
 ประธานแจ้งเรื่องอื่นๆ ๒ ประเด็นที่จะต้องด าเนินการ 
 ๑. ในการท าของที่ระลึกคณะฯ มอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ ด าเนินการโดยเร่งด่วน 
 ๒. สถานะงานฟาร์ม ซึ่งได้ด าเนินการเข้าไตรมาส ๒ มอบให้หัวหน้าสาขาติดตามโครงการงานฟาร์ม
ต่างๆ ของแต่ละสาขาให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน และเมื่อสิ้นไตรมาส ๓ คณะฯ จะประชุมฝ่ายงานฟาร์ม
อีกครั้ง 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  หน้าที่ ๘/๘ 
 

 ฝ่ายวิชาการและวิจัย โดย ผศ.จรัญ  ทองเจือ แจ้งขอหารือ ๓ ประเด็น ดังนี้  
 ๑. การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ขอหารือให้ด าเนินการร่วมกัน 
 ๒. การทดสอบปรับพื้นฐานของนักศึกษาใหม่ ขอหารือกับมหาวิทยาลัยฯ ในการก าหนดระยะเวลา 
และมอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ประสานกับทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
และคณะสัตวแพทยศาสตร์ ว่าจะด าเนินการอย่างไร  
 ๓. การทดสอบสมรรถนะนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย จะนัดประชุมในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙  
  
 มติท่ีประชุม : รับทราบ 
  

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.  
 

นางอภิชญา  หงษ์ทอง ผู้บันทกึรายงานการประชุม 
 

      นางธันย์นรีย์  โมราศิลป ์ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 


