
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ หน้าที่ ๑/๑๓ 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

วันจันทร์ ที่ ๒๔  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุม AB ๒๐๑ ชั้น ๒ ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 

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

 
ผู้มาประชุม 

๑. ผศ.จรัญ    ทองเจือ   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ประธาน 
๒. ผศ.จรัญ    ไชยศร   รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
๓. นายสมยศ    ศรีเพ่ิม   รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
๔. นางสาวพิมล   เที่ยงธรรม  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
๕. ผศ.สารคาม  แก้วทาสี   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
๖. ผศ.มุจลินท์   ติณสิริสุข  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานฟาร์มนักศึกษา 
๗. ผศ.สมศักดิ์  กาญจนนันทวงศ ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานฟาร์ม 
๘. นางธันย์นรีย์   โมราศิลป์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
๙.  รศ.พิน  นวลศรีทอง  หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์ 
๑๐.  รศ.เกียรติศักดิ์   สร้อยสุวรรณ  รองหัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์ 
๑๑.  ผศ.ชัยสิทธิ์  ปรีชา   หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ 
๑๒.  ผศ.ยืนยง  วาณิชย์ปกรณ ์  รองหัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ 
๑๓.  ผศ.ชวกร  มุกสาน   หัวหน้าสาขาเกษตรกลวิธาน 
๑๔.  นายจ าเลือง  เหตุทอง   หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
๑๕.  นายฤกษ์ชัย  ช่วยมั่ง   หัวหน้าสาขาพัฒนาการเกษตรฯ 
๑๖.  ผศ.วรรณิณี  จันทร์แก้ว  หัวหน้าสาขาประมง 
๑๗.  นางสาววรรณภา  แซ่โล่   หัวหน้างานวิจัยและฝึกอบรมชุมพร 

 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รศ.สุนีย์รัตน์  ศรีเปารยะ    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์   ลาป่วย 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางอภิชญา   หงษ์ทอง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

   
   
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ หน้าที่ ๒/๑๓ 

 

เอกสารประกอบการประชุม 
 

เอกสารหมายเลข ๑ :   ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์  
   ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
เอกสารหมายเลข ๒ : รายงานการเบิกจ่าย ไตรมาส ๑ – ๒ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
เอกสารหมายเลข ๓ :   เอกสาร ก าหนดการกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
เอกสารหมายเลข ๔ : คู่มือผู้ขอรับการประเมินผ่านระบบประเมิน Online 
เอกสารหมายเลข ๕ :   รายงานผลการด าเนินงานงบลงทุน และรายงานผลการด าเนินโครงการ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ –         
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 

เอกสารหมายเลข ๖ : เอกสารฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
เอกสารหมายเลข ๗ : สรุปการด าเนินงานโครงการฟาร์มนักศึกษา 

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐  น. 
 

 ผศ.จรัญ ทองเจือ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการประชุม เมื่อผู้บริหาร           
คณะเกษตรศาสตร์มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้เปิดการประชุมโดยด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุมดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑:  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ :  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ 
   
 มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข 
   หน้าที่ ๑/๑๗   ขาดชื่อ  รองหัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ ให้ตรวจสอบและเพ่ิมเติม 

 หน้าที่ ๓/๑๗   ข้อ ๓.๑  การจัดงานเกษตรแห่งชาติพืชวงศ์ถ่ัว  
                        แก้ไขเป็น การจัดงานวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติ 
  หน้าที่ ๕/๑๗   ข้อ ๔.๑.๗ ตัดค าว่า Central Luzon State University  
 หน้าที่ ๗/๑๗   ข้อ ๒ ค าว่า ชันปี แก้ไขเป็น ชั้นปี 

    
ระเบียบวาระท่ี ๓ :  เรื่องสืบเนื่อง  
 ๓.๑ รองหัวหน้าสาขาพืชศาสตร์แจ้ง  ด้วยคณะฯ รับเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานวิชาการพืชวงศ์ถั่ว
แห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทางผู้รับผิดชอบจะมาส ารวจพ้ืนที่ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ ณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พ้ืนที่ไสใหญ่ คณะฯ ควรแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและเตรียมการ
ต้อนรับ ณ ส านักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์  

๓.๒ ประธานแจ้ง ตามที่คณะฯ ได้มอบหมายให้ นายอุทัย เลื่อนธรรม เป็นผู้รับผิดชอบอุทยานเกษตร 
นั้น บัดนี้ นายอุทัย เลื่อนธรรม ได้ลาออกไปประกอบอาชีพส่วนตัว ดังนั้นทางคณะฯ จะด าเนินการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบต่อไป  



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ หน้าที่ ๓/๑๓ 

 

๓.๓ คณะฯ รับนักศึกษาประเทศฟิลิปปินส์ เข้ารับการฝึกงานระหว่างวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ – ๒๐ มีนาคม 
๒๕๖๐  สาขาควรเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการไปฝึกงาน ณ  ประเทศฟิลิปปินส์ด้วย 

  มติที่ประชุม : รับทราบ 

 ๓.๔ ปฏิทินการศึกษา ๒๕๖๐ ที่มีการเปลี่ยนแปลง คณะฯ ได้ด าเนินการแจ้งไปยังสาขา โดยก าหนดเปิด
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐  และจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติอนุมัติการ
เลื่อนเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จะส่งผลกระทบกับการฝึกงานของนักศึกษาในภาคฤดูร้อน ชั้นปีที่ ๓ 
วิชาฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ภาคฤดูร้อน/๒๕๕๙ นักศึกษาไม่ได้ฝึกงาน ต้องไปฝึกงาน ภาคฤดูร้อน/ ๒๕๖๐ 
นักศึกษาต้องลงทะเบียนซ้ า 
 ประธาน หารือ ให้สาขาส ารวจนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายให้ลงทะเบียนเรียนให้ครบหลักสูตร ในภาคการศึกษา 
๑/๒๕๖๐  ให้เหลือเฉพาะวิชาฝึกงานเพ่ือจะลงทะเบียนและออกไปฝึกงานในภาคการศึกษา ที่ ๒/๒๕๖๐  ส่วน
นักศึกษาที่ไม่สามารถลงทะเบียนครบหลักสูตร  เนื่องจากมีรายวิชาตกค้างหรือสอบไม่ผ่าน (F) ในบางรายวิชา  ให้
สาขาเลือกสถานที่ฝึกงานให้ใกล้กับวิทยาเขตฯ  เพ่ือนักศึกษาได้ไปฝึกงานได้ในช่วงวันจันทร์–ศุกร์ ของแต่ละ
สัปดาห์  โดยเรียนรายวิชาที่ตกค้างที่คณะฯ เป็นบางวัน (อาจจะ ๑-๒ วัน อีก ๓-๔ วัน ได้ไปฝึกงานในสถาน
ประกอบการตลอดภาคการศึกษา) 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้ง การวัดผลของรายวิชาฝึกงานคิดเสมือนรายวิชาทั่วไป คือหาก
นักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) นักศึกษาจะต้องแก้ I ภายใน ๒ สัปดาห์ของภาคการศึกษาถัดไป  
มิฉะนั้นนักศึกษาจะได้ระดับค่าคะแนน F หรือตก  ดังนั้น  นักศึกษาจึงไม่สามารถลงทะเบียนวิชาฝึกงานในภาค
การศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ ได้  หากจะต้องไปฝึกงานในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐  และนักศึกษาจะต้องช าระ
ค่าลงทะเบียนเป็นจ านวน ๑๒,๐๐๐ บาท  ตามระเบียบฯ ของมหาวิทยาลัยฯ แม้ว่าจะลงทะเบียนรายวิชาฝึกงาน
วิชาเดียว  (นักศึกษาท่ีใช้เวลาเรียนเกินกว่าแผนการเรียนจึงจะสามารถช าระเงินได้ครึ่งหนึ่ง หรือ ๖,๐๐๐ บาท) 

มติที่ประชุม : มอบ ผศ.สารคาม แก้วทาสี แจ้งแนวทางการลงทะเบียนในวิชาฝึกงานของนักศึกษาให้
เป็นไปตามระเบียบ  

 ๓.๕ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รายงานการเบิกจ่าย ไตรมาส ๑ และไตรมาส ๒ คณะฯ มีการ
เบิกจ่าย ๕๙.๙๑% และคงเหลือ ๔๐.๐๙% ที่คณะฯ จะต้องเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นในไตรมาส ๓ – ๔ ขอความร่วมมือ
ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการเบิกจ่ายโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนด้วย 
 ประธาน หารือ งบเงินอุดหนุน งานวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ที่ยัง
ค้างส่ง ๒ โครงการ คือ โครงการของนายประยงค์ คงนคร และโครงการของนางธันย์ญากิตติ์ จันทร์เกิด  คณะฯ 
ได้ท าบันทึกทวงรูปเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ไปแล้วนั้นเป็นเรื่องส าคัญ จะส่งผลกระทบต่อคณะฯ ฝากสาขาช่วย
ด าเนินการติดตามโดยเร่งด่วน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก าหนดส่งภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้ง งานวิจัย เป็นนโยบายของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในเรื่อง
ของการ blacklist โดย วช. จะท าฐานข้อมูลของผู้ที่รับทุนอุดหนุนการวิจัยในแต่ละปี ซึ่งสามารถตรวจสอบโดย
ผ่านระบบ NRMS และสามารถทราบได้ว่าหน่วยงานใดค้างส่งงานวิจัย  วช. จะด าเนินการแจ้งมหาวิทยาลัยฯ 
หากมหาวิทยาลัยฯ หรือคณะฯ ไม่จัดการ ก็จะมีผลกับการของบประมาณในปีต่อไป   
 รองหัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ แจ้ง นายประยงค์ คงนคร ได้เกษียณอายุราชการไปแล้ว สาขาไม่สามารถ
ติดตามได ้
 ประธาน แจ้ง ฝากสาขาช่วยดูงานวิจัยของอาจารย์ในสังกัด เพ่ือให้งานวิจัยทุกโครงการเป็นไปตามแผนฯ   

มติที่ประชุม : รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ :  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งในที่ประชุม ดังนี้ 
  ๔.๑.๑  การเทียบโอนผลการเรียน ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนชุดเดียวทั้ง     
๒ พ้ืนที่  
  ๔.๑.๒  การประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) ระดับหลักสูตร ฝากสาขาติดตามในการประชุมของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ในภาคการศึกษาต้องมีการประชุมอย่างน้อย ๓ ครั้ง  
  รองหัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ เสนอ เพิ่ม ดร.พิมล เที่ยงธรรม เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาโท
สาขาพืชศาสตร์   
  หัวหน้าสาขาพัฒนาการเกษตร เสริมว่าการประชุมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามระเบียบวาระ
ของงานประกันฯ ไม่สอดคล้องกับการด าเนินการ ขอหารือต้องเป็นไปตามวาระของงานประกันฯ ที่แจ้งแนว
ทางการด าเนินงานให้ทราบหรือไม่ 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้ง ไม่จ าเป็นต้องเป็นไปตามวาระของงานประกันฯ สามารถยืดหยุ่นแก้ไข
เปลี่ยนแปลงได้ 
  ๔.๑.๓ การจัดงานวิชาการและการประกวดแข่งขันวิชาการเกษตรศาสตร์ พ้ืนที่ไสใหญ่ ระหว่าง
วันที่ ๒๓ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ มอบสาขาส่งกิจกรรมโครงการพร้อมผู้รับผิดชอบส่งฝ่ายวิชาการ เพ่ือได้
ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องและขออนุมัติวิทยาเขตฯ ต่อไป 
  ๔.๑.๔ จ านวนนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
   จ านวนนักศึกษา พ้ืนที่ไสใหญ่ ๑๗๕ คน แยกเป็นสาขาดังนี้ 

   สาขาพืชศาสตร์ หลักสูตร ๔ ปี  จ านวน ๑๖ คน 
   สาขาพืชศาสตร์ หลักสูตรเทียบโอน จ านวน ๓๕ คน 
     สาขาสัตวศาสตร์ หลักสูตร ๔ ปี  จ านวน ๑๓ คน 
   สาขาสัตวศาสตร์ หลักสูตรเทียบโอน จ านวน ๑๗ คน 
   สาขาประมง หลักสูตร ๔ ปี   จ านวน ๑๕ คน  
   สาขาประมง หลักสูตรเทียบโอน    จ านวน ๑๓ คน   
   สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ หลักสูตร ๔ ปี  จ านวน   ๘ คน   
   สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร หลักสูตร ๔ ปี   จ านวน   ๙ คน   
   สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรหลักสูตร เทียบโอน  จ านวน ๑๙ คน   

    สาขาพัฒนาการเกษตรฯ หลักสูตร ๔ ปี    จ านวน ๓๐ คน  
   จ านวนนักศึกษา พ้ืนที่ทุ่งใหญ่ ๒๕ คน แยกเป็นสาขาดังนี้  

   สาขาพืชศาสตร์ หลักสูตร ๔ ปี  จ านวน   ๓ คน 
   สาขาพืชศาสตร์ หลักสูตรเทียบโอน จ านวน   ๓ คน 
     สาขาสัตวศาสตร์ หลักสูตร ๔ ปี  จ านวน ๑๒ คน 
   สาขาสัตวศาสตร์ หลักสูตรเทียบโอน จ านวน   ๖ คน 

  เนื่องจากสาขาพืชศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์  รับวุฒิปวช. เกษตรกรรม และ ม.๖ (วิทย์-คณิต,     
ศิลป์-ค านวณ) จึงมีผลให้คณะฯ ได้นักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามแผน คณะฯ ต้องมาบริหารจัดการในการจัดการ
เรียนการสอนต่อไป 
  ๔.๑.๕ คณะฯ เปิดรับสมัครอาจารย์ สาขาพืชศาสตร์ วุฒิปริญญาเอก ๒ ต าแหน่ง สาขาสัตวศาสตร์ 
วุฒิปริญญาเอก ๓ ต าแหน่ง (พ้ืนที่ทุ่งใหญ่ ๑ ต าแหน่ง พ้ืนที่ไสใหญ่ ๒ ต าแหน่ง) สาขาพัฒนาการเกษตรฯ      



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ หน้าที่ ๕/๑๓ 

 

วุฒิปริญญาโท/เอก  ๒ ต าแหน่ง คาดว่าภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ จะได้อาจารย์เพ่ิมทดแทนอาจารย์ที่
เกษียณอายุราชการ 
  ๔.๑.๖ ก าหนดกิจกรรมของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
   วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐  การสอบวัดความรู้พื้นฐาน  
   วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐  สอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 
   วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ / ประชุมผู้ปกครอง /ประกาศผล      
              ผู้ผ่านการสอบวัดความรู้พ้ืนฐาน  
        วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐  สอบสมรรถนะพ้ืนฐานวิชาชีพ 
   วันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ 
   วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐   ลงทะเบียนเรียนปรับรายวิชาปรับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์       
           และคณิตศาสตร์ 
   วันที่ ๕ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐  เรียนปรับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
   วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐  เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 
  

มติที่ประชุม : รับทราบ 

 ๔.๒ ฝ่ายบริหารและวางแผน 
 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ขอหารือในที่ประชุม ดังนี้ 
  ๔.๒.๑ การจัดท าข้อตกลงประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมิน ๒/๒๕๖๐ ด้วยวิธี
ออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน แจ้งขั้นตอนผู้ขอรับการประเมินผลระบบประเมิน Online 
ดังนี้  

๑. เข้าสู่หน้าเวปไซต์คณะเกษตรศาสตร์ http://agr.rmutsv.ac.th เข้าสู่หน้าจอของคณะ
เกษตรศาสตร์ 

๒. เข้าสู่ระบบ E-service ของมหาวิทยาลัยฯ 
๓. Log-in เข้าสู่ระบบ E-service โดยกรอก User และ Password ของตนเองและเข้าสู่ระบบ 
๔. เลือก “แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ” 
๕. เลือก “รอบการประเมิน ๒/๒๕๖๐” 

 ระบบจะให้ด าเนินการเลือกตามขั้นตอน และอาจารย์ทุกคนต้องด าเนินการกรอกให้แล้วเสร็จภายในวันที่  
๒๔ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ นี้  
 ขอหารือข้อตกลงในส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานที่หน่วยงานก าหนด ๑๐๐% ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
๗๐% ในส่วน ๓๐% ที่คณะฯ ก าหนดตามข้อตกลงของอาจารย์ซึ่งก าหนดเองตามภาระงาน ๔ ด้าน คือ งาน
ทั่วไป งานฟาร์ม งานวิจัยและงานเชิงรุกตามนโยบาย ขอหารือการก าหนดค่าคะแนน 
 จากข้อเสนอแนะในที่ประชุม สรุปได้คือ ข้อ ๑ ด้านทั่วไปของคณะฯ บังคับขอก าหนดไว้ ๔๐% ไม่
สามารถแก้ไขได้  ข้อ ๒ งานฟาร์ม ข้อ ๓ งานวิจัย/งานพิเศษอ่ืนๆ/โครงการเชิงรุก/งานอ่ืนๆ ที่ท าตามข้อตกลง 
สามารถก าหนดค่าคะแนนเป็น% ได้เองตามความถนัดของอาจารย์ ให้ครบ ๖๐% รวมกับข้อ ๑ ด้านทั่วไปของ
คณะฯ ๔๐% เป็น ๑๐๐% กรณีงานวิจัยและฝึกอบรมชุมพร ให้หารือกับผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและ
กิจการพิเศษท าข้อตกลงกับคณบดีเป็นกรณีไป 

  มติที่ประชุม :  เห็นชอบ  

http://agr.rmutsv.ac.th/


รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ หน้าที่ ๖/๑๓ 

 

  ๔.๒.๒ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน แจ้ง รายงานผลการด าเนินงานงบลงทุน รายการครุภัณฑ์  และ
รายการสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รายการครุภัณฑ์ จ านวน ๖ รายการ ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนรายการสิ่งก่อสร้าง จ านวน 
๓ รายการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย ๒ รายการ คือ ล าดับที่ ๑ อ่างเก็บน้ า ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร เป็น
งบประมาณประจ าปี ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง ส่วนล าดับที่ ๓ อาคารแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
เกษตร ซึ่งเป็นงบกระตุ้นเศรษฐกิจปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีการด าเนินการก่อสร้างล่าช้ามาก และยังไม่ได้เบิกจ่าย 
ตามมติของคณะรัฐมนตรีงบกระตุ้นเศรษฐกิจต้องเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา แต่ยัง
ไม่ได้มีการเบิกจ่ายภายในก าหนด ดังนั้นงบประมาณดังกล่าวจะถูกดึงกลับทั้งหมด ๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้าน
แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามมติคณะรัฐมนตรี ฉะนั้น วิทยาเขตฯ/คณะฯ ต้องปรึกษามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือหา
แนวทางแก้ไขงบประมาณสิ่งก่อสร้างล าดับที่ ๓ อาคารแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร   

 รายงานผลการด าเนินโครงการ  ณ สิ้นไตรมาส ๒ มีทั้งหมด ๒๐ โครงการ ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร สถานะ    
การด าเนิน
โครงการ  

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  
แผ่นดิน รายได้ งปม.อื่น 

1 โครงการงานฟารม์โคเนื้อ ชุมพร 1,000,000 - - ต่อเนื่อง ผศ.สมบัติ ศรจีันทร ์

2 โครงการเสรมิสร้างสมรรถนะพื้นฐานการ
ผลิตบัณฑตินักปฏิบตัิ : กิจกรรมยอ่ยท่ี 2 
การเสริมสร้างสมรรถนะพื้นฐานการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัตสิาขาเทคโนโลยภีูมิทัศน์ 
(การก่อสร้างงานภมูิทัศน์) 

31,300 - - รอระหว่าง
เคลียร์เอกสาร 

นายจ าเลือง เหตุทอง 
089-169-6364 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ หน้าที่ ๗/๑๓ 

 

3 โครงการเสรมิสร้างสมรรถนะพื้นฐานการ
ผลิตบัณฑตินักปฏิบตัิ : กิจกรรมยอ่ยท่ี 8 
การเสริมสร้างสมรรถนะพื้นฐานการผลิต
โคขุน 

31,200 - - รอระหว่าง
เคลียร์เอกสาร 

นายราชศักดิ ์ช่วยชูวงศ์ 
081-978-6283 

4 โครงการปลูกป่าต้นน้้าเพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

34,000 - - รอระหว่าง
เคลียร์เอกสาร 

ผศ.ดร.สารคาม แก้วทาสี 
089-212-2615 
 
 

5 โครงการเสรมิสร้างสมรรถนะพื้นฐานการ
ผลิตบัณฑตินักปฏิบตั ิ: กิจกรรมยอ่ยท่ี 7 
กิจกรรมการเสริมสรา้งสมรรถนะพื้นฐาน
การผลิตพืชผักอินทรีย์วิถีแห่งภมูิปญัญา
ไทย 

31,200 - - อยูร่ะหว่าง
ด้าเนิน

โครงการ  

นางสาวสกุลรัตน์  
แสนปุตะวงษ์  
087-009-3652 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอันพึง
ประสงค์ในรูปแบบกิจกรรมเสรมินอก
หลักสตูร : กิจกรรมที่ 1 โครงการศึกษาดู
งานเพิ่มพูนประสบการณ์นักศึกษา (เดิม : 
โครงการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย 
ครั้งท่ี 11) 

147,250 - - อยูร่ะหว่าง
ด้าเนิน

โครงการ  

นางสาวนศพร ธรรมโชติ 
088-7840587 

7 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้
ค้าปรึกษาแก่นักศึกษา 

20,000 - - รอระหว่าง
เคลียร์เอกสาร 

นายช านาญ ขวัญสกลุ 
086-207-7697 

8 โครงการเสรมิสร้างทักษะวิชาชีพ และ
ประสบการณ์สู่การเป็นผู้ประกอบการ
ใหม ่

70,000 - - รอระหว่าง
เคลียร์เอกสาร 

นางสาวจารีพร เพชรชิต 
085 573-5901 

9 โครงการเสรมิสร้างสมรรถนะพื้นฐานการ
ผลิตบัณฑตินักปฏิบตั ิ: กิจกรรมยอ่ยท่ี 6 
การเสริมสร้างสมรรถนะพื้นฐานสาขา
ประมง วิทยสัประยุทธ์ 

31,200 - - รอระหว่าง
เคลียร์เอกสาร 

ผศ.ดร.ธีรวุฒิ  
เลิศสุทธิชวาล  
081-892-4931 

10 โครงการพัฒนาอาชีพตามแนว
พระราชด้าริเศรษฐกิจพอเพียงในลุ่มน้้า
ปากพนัง : กิจกรรมย่อยที่ 1 โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 

21,000 - -   นายสุดนยั เครือหลี  
086-7815670 

11 โครงการพัฒนาอาชีพตามแนว
พระราชด้าริเศรษฐกิจพอเพียงในลุ่มน้้า
ปากพนัง : กิจกรรมย่อยที่ 2 โครงการ
จัดการกระบวนการการผลิตปลาดกุ
ต้นทุนต่้าและพึ่งพาตนเอง 

28,400 - - รอระหว่าง
เคลียร์เอกสาร 

นายกิตติชนม ์อุเทนะพันธ์ 
081-5990778 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ หน้าที่ ๘/๑๓ 

 

12 โครงการพัฒนาอาชีพตามแนว
พระราชด้าริเศรษฐกิจพอเพียงในลุ่มน้้า
ปากพนัง : กิจกรรมย่อยที่ 4 โครงการ
ปลูกเลีย้งพรรณไม้ท้องถิ่นและการจัด
ตกแต่งสถานท่ีกลุม่รักษ์พัฒนาลุม่น้้า 
กลุ่มไม้ประดับจดัสวน 

29,900 - - รอระหว่าง
เคลียร์เอกสาร 

  

13 โครงการพัฒนาอาชีพตามแนว
พระราชด้าริเศรษฐกิจพอเพียงในลุ่มน้้า
ปากพนัง : กิจกรรมย่อยที่ 6 โครงการ
การออกแบบและพัฒนาบรรจภุัณฑ์และ
การจัดท้าบัญชีครัวเรือนชุมชนสินค้า 
เกษตรบ้านท่าซอม 

24,000 - - รอระหว่าง
เคลียร์เอกสาร 

  

14 โครงการพัฒนาอาชีพตามแนว
พระราชด้าริเศรษฐกิจพอเพียงในลุ่มน้้า
ปากพนัง : กิจกรรมย่อยที่ 8 โครงการขุน
ไก่พ้ืนเมือง 

22,400 - -     

15 โครงการเสรมิสร้างสุนทรยีภาพในมิติทาง
ศิลปวัฒนธรรมประจ้าชาต ิ

27,000 - - รอระหว่าง
เคลียร์เอกสาร 

นายสมใจ ช่วยทุกข์  
081-968-7066 

16 โครงการเสรมิสร้างคุณลักษณะบณัฑิตที่
พึงประสงค ์

50,000 - -   นายฤกษ์ชัย ช่วยมั่ง  
096-159-5997 

17 โครงการเสรมิสร้างสมรรถนะพื้นฐานการ
ผลิตบัณฑตินักปฏิบตัิ : กิจกรรมยอ่ยท่ี 1 
การแสดพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อ
การปลูกผักในสารละลาย 

31,300 - -   ผศ.ดร.ยืนยง  
วาณิชย์ปกรณ์  
083-656-6530 

18 โครงการเพิม่พูนความรู้และประสบการณ์
ส้าหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า 

30,000 - -   ผศ.ดร.สารคาม แก้วทาสี 
089-212-2615 

19 โครงการเสรมิสร้างทักษะงานใบตอง 30,000 - - รอระหว่าง
เคลียร์เอกสาร 

ผศ.ทิวา รักนิ่ม  
081-878-4236 

20 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ
จัดการความรู้ (Knowledge 
Management) เพื่อพัฒนาความรู้และ
พัฒนาทักษะด้านการผลิตบัณฑติและ
ด้านการวิจัย ประจ้าปีการศึกษา 2559 

- - 19,200 รอระหว่าง
เคลียร์เอกสาร 

ผศ.จรญั ทองเจือ 
 087-2761618 

 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ ๖ โครงการ ก าลังด าเนินการและเคลียร์เงิน ๑๒ โครงการ ไม่ได้ด าเนินโครงการ    
๒ โครงการ (สถานะการด าเนินโครงการ สีส้ม ด าเนินการตลอดปี สีเขียว ด าเนินการแล้วเสร็จ สีเหลืองอยู่
ระหว่างเคลียร์เงิน/ก าลังด าเนินการ สีแดง ไม่ได้ด าเนินการ)  



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ หน้าที่ ๙/๑๓ 

 

  ประธานแจ้ง  ๒ โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ให้เร่งด าเนินการโครงการตามแผนด้วย หากไม่
ด าเนินการมหาวิทยาลัยฯ จะดึงงบประมาณกลับ และมีผลกับคณะฯ ในการของบประมาณปีต่อไป 
 
 มติที่ประชุม : รับทราบ ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนด้วย 
 
 ๔.๓ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา  
 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งในที่ประชุม ดังนี้ 
  ๔.๓.๑  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ แบบประเมินด้านท านุศิลปวัฒนธรรม ตามตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ได้มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาดูเอกสารเบื้องต้นในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ มี ๒ ข้อ คือ 
  ข้อ ๔ การท านุ บ ารุง อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๓ ข้อย่อย  
       ๔.๑ การมีส่วนร่วมในโครงการ  
       ๔.๒ การเป็นที่ปรึกษา/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร  
       ๔.๓ การบูรณาการการท านุ บ ารุง อนุรักษ์ฯ กับการเรียนการสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา  
  ข้อ ๕ งานพัฒนานักศึกษา งานที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมายอ่ืนๆ 
ประกอบด้วย ๓ ข้อย่อย  
       ๕.๑ งานพัฒนานักศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษา  
       ๕.๒ งานที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งของหน่วยงาน/วิทยาเขต/มหาวิทยาลัย  
       ๕.๓ บทบาทการเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพการใช้ชีวิตเฉลี่ย
ต่อเดือน   
 ซึ่งทั้ง ๒ ข้อนั้น ขอให้สาขาตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นด้วย เนื่องจากอาจารย์บางท่านเอากิจกรรม
อ่ืนๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท านุ บ ารุง อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมมาใส่ ในการประเมินซึ่งไม่ถูกต้อง 
ในข้อ ๕.๓ มีแบบฟอร์มรายงานผลการพบนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา ขอให้สาขารายงานผลบทบาทการเป็น
ทีป่รึกษาฯ ตามแบบฟอร์มดังกล่าวส่งมายังฝ่ายฯ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ในรอบการประเมิน ๖ เดือนก็จะได้
ค่าคะแนนระดับ ๕ ตามเป้าหมาย  และแบบฟอร์มส ารวจการดูแลนักศึกษาและให้ค าปรึกษาปัญหา เรื่องสาร 
เสพติด ขอให้ด าเนินการทั้ง ๒ พ้ืนทีด่้วย   
  ๔.๓.๒ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๐ ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้  
 

ล ำดบั วัน เดอืน ป ี ชื่อโครงกำร / กิจกรรม 
1 23 ตุลาคม 2559 กิจกรรมวันปิยะมหาราชร้าลกึ  
2 23 ตุลาคม 2559 วันปิยะมหาราช (พื้นที่ทุ่งใหญ่) 
3 23 ตุลาคม 2559 ทอดกฐินวัดใหม่ (พื้นทีทุ่่งใหญ่) 
4 29 ตุลาคม 2559 ทอดกฐินวัดควนอโุบสถ (พื้นที่ทุ่งใหญ่) 
5 21 – 24 ตุลาคม 2559 ร่วมออกค่ายโครงการของมูลนิธิรากแก้ว (พื้นทีทุ่่งใหญ่) 
6 10 - 21 ตุลาคม 2559 สอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2559 
7 5 พฤศจิกายน 2559 ทอดกฐินวัดหนองคลา้ (พื้นทีทุ่่งใหญ่) 
8 13 – 19 พฤศจิกายน 2559 โครงการแข่งขันกีฬา มทร.ศรีวิชัย คร้ังที่ 11 (ยกเลิก) 
9 13 – 19 พฤศจิกายน 2559 โครงการสร้างสรรค์ขบวนพาเหรด ศรีวิชัยเกมส์ (ยกเลิก) 

10 13 – 19 พฤศจิกายน 2559 โครงการส่งทีมเข้าประกวดดาว – เดือน การแข่งขันกีฬา มทร.ศรีวิชัย  คร้ังที่ 11  
สโมสรนักศึกษา (ยกเลกิ) 

11 5 ธันวาคม 2559 ถวายพระพรวันพ่อ  
12 6 - 18  ธันวาคม 2559 สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2559 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ หน้าที่ ๑๐/๑๓ 

 

13 14 ธันวาคม 2559 โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าเกษตรศาสตร์  
14 2 ธันวาคม 2559 ถวายพระพรวันพ่อ (พื้นทีทุ่่งใหญ่) 
15 9 มกราคม 2560 วันเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2559  
16 14 มกราคม 2560 วันเด็กแห่งชาติ (พื้นทีทุ่่งใหญ่) 
17 มกราคม 2560 ออกค่ายปลูกป่าต้นน้้าเพือ่อนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม (พื้นทีทุ่่งใหญ่) 
18  24 – 26 มกราคม 2560 งานวิชาการและสืบสานวัฒนธรรม (พื้นที่ทุ่งใหญ่) 
19 11 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการแห่ผา้ขึ้นธาตุ (สโมสรนักศึกษา) 
20 11 กุมภาพันธ์ 2560 แห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติเมอืงนคร (พื้นทีทุ่่งใหญ่) 
21 22 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 2560 (สโมสรนักศึกษา) 

22 25 กุมภาพันธ์ 2560 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้ค้าปรึกษาแก่นักศึกษา 

23 6 – 19 มีนาคม 2560 สอบกลางภาคการศึกษาที่ 2/2560 

24 22 มีนาคม 2560 โครงการเสริมสร้างสุนทรียภาพในมติิทางศิลปวัฒนธรรมประจ้าชาต ิ
25 27 – 30 มีนาคม 2560 โครงการศึกษาดูงานเพิ่มพูนประสบการณ์นักศึกษา 
26 11 เมษายน 2560 โครงการรดน้้าด้าหัว “ประเพณีวันสงกรานต์”  
27 21 เมษายน 2560 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ้าปีการศึกษา 2560 
28 22 – 23 เมษายน 2560 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพือ่เตรียมความพร้อมสา้หรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
29 26 – 27 เมษายน 2560 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาสู่นกัศึกษา (สโมสรนักศึกษา) 
30 9 พฤษภาคม 2560 โครงการแคโรย คณะเกษตรศาสตร ์(สโมสรนักศึกษา) 
31 11 พฤษภาคม 2560 โครงการประกวดกิจกรรมชมรมดีเด่น (สโมสรนักศึกษา) 
32 15 – 28 พฤษภาคม 2560 สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2559 
33 30 พฤษภาคม 2560 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง คณะเกษตรศาสตร์ 
34 30 พฤษภาคม 2560 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจ้าปีการศึกษา  2560 
35 31 พฤษภาคม  – 2 มิถุนายน 

2560 
โครงการเขา้ค่ายคุณธรรม 

 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม (สโมสรนักศึกษา) 
36 พฤษภาคม 2560 โครงการกิจกรรม 5 ส. สโมสรนักศึกษา (สโมสรนักศึกษา) 
37 12 มิถุนายน 2560 เปิดภาคการศึกษาที่ 1/ 2560  
38  12 มิถุนายน – 24 มิถุนายน 

2560 
โครงการสัมพันธ์น้องพี่ คณะเกษตรศาสตร์ (สโมสรนักศึกษา) 

39 14 มิถุนายน 2560 โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจ้าปีการศึกษา 2560 (สโมสรนักศึกษา) 
40 กรกฎาคม 2560 โครงการประกวดดาว – เดือน คณะเกษตรศาสตร์ (สโมสรนักศึกษา) 
41 กรกฎาคม 2560 โครงการประกวดเนคไท คณะเกษตรศาสตร์ ประจ้าปีการศึกษา 2560 (สโมสรนักศึกษา) 
42 กรกฎาคม 2560 โครงการสายโยงสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ (สโมสรนักศึกษา) 
43 กรกฎาคม 2560 โครงการวันไหว้ครู (สโมสรนักศึกษา) 
44 28 กรกฎาคม 2560 วันพระราชสมภพในรัชกาลปัจจุบัน (สโมสรนักศึกษา) 
45 9 กรกฎาคม 2560 โครงการวันเขา้พรรษา (สโมสรนักศึกษา) 
46 สิงหาคม 2560 โครงการประกวดร้องเพลงสถาบันและประชุมเชียร์ (สโมสรนักศึกษา) 
47 12 สิงหาคม 2560 โครงการวันแมแ่ห่งชาติ (สโมสรนักศึกษา) 
48 12 สิงหาคม 2560 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรตวิันแม่แห่งชาต ิ
49 กันยายน 2560 โครงการเกษตรอาสา (สโมสรนักศึกษา) 
50 18 – 20 กันยายน 2560 โครงการประเพณีบุญสารทเดอืนสบิ (สโมสรนักศึกษา) 
51 5 ตุลาคม 2560 กิจกรรมวันออกพรรษา (สโมสรนักศึกษา) 
52 5 ตุลาคม 2560 โครงการประเพณีชกัพระ (สโมสรนักศึกษา) 
53 23 ตุลาคม 2560 โครงการวันปิยมหาราชร้าลึก (สโมสรนักศึกษา) 
54 3 พฤศจิกายน 2560 โครงการประเพณีลอยกระทง (สโมสรนักศึกษา) 
55 5 ธันวาคม 2560 กิจกรรมวันพอ่แห่งชาติ (สโมสรนักศึกษา) 
56 23 ธันวาคม 2560 วันสถาปนาเกษตรไสใหญ ่



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ หน้าที่ ๑๑/๑๓ 

 

 
 ตามปฏิทินกิจกรรม ล าดับที่  ๓๔ โครงการปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่  เดิม นโยบายคณบดี               
คณะเกษตรศาสตร์ ให้ด าเนินการร่วมกันทั้งสองพ้ืนที่ แต่เนื่องจากต้องด าเนินการทั้งวิทยาเขตฯ  ในการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ครั้งนี้จะแยกกันด าเนินการ ซึ่งวิทยาเขตฯ ก าหนดจัดพร้อมกันทั้งสองพ้ืนที่ ในวันที่ ๓๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ส่วนล าดับที่ ๓๕ โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม –        
๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ต้องรวมกันทั้งสองพ้ืนที่ และกิจกรรมอื่นๆ ก็เป็นไปตามล าดับ และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม 
  
 ชมรมนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีทั้งหมด ๘ ชมรม ตามรายละเอียด 
  

ล ำดับที่ ชื่อชมรม 
1 ชมรมโลกสีเขียว (พืชศาสตร์พ้ืนที่ทุ่งใหญ่)  
2 ชมรมคนรักษ์สัตว์ (สัตวศาสตร์พื้นที่ทุ่งใหญ่)  
3 ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรประมง (ประมง) 
4 ชมรมรักเกษตร (พัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร) 
5 ชมรมเกษตรกลวิธานพัฒนา (เกษตรกลวิธาน) 
6 ชมรมค่ายอาสา (พืชศาสตร์) 
7 ชมรมภูมิทัศน์ (เทคโนโลยีภูมิทัศน์) 
8 ชมรมพืชศาสตร์ 

 
 จะมีการประกวดชมรมในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตามปฏิทินกิจกรรมล าดับที่ ๓๑ โครงการ
ประกวดกิจกรรมชมรมดีเด่น โดยสโมสรนักศึกษา 
 
 มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 ๔.๔ ฝ่ายงานฟาร์มนักศึกษา 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานฟาร์มนักศึกษา แจ้งในที่ประชุม ดังนี้ 
  สรุปการด าเนินการโครงการฟาร์มนักศึกษา มีทั้งหมด ๙ ฟาร์ม คือ ฟาร์มที่ ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , 
๑๕ , ๑๗ , ๑๘ , ๑๙ , และ ๒๐  ฟาร์มที่ ๑๗ นักศึกษาได้ลาออกไปอยู่ประจ าแผนกสัตว์ปีก และฟาร์มที่
น่าชื่นชม คือฟาร์มที่ ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ ส่วนฟาร์มอ่ืนๆ ไม่ค่อยมุ่งมั่นในการท ากิจกรรมเท่าที่ควรต้องกระตุ้นและ
ดูแลให้ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง ฟาร์มที่ ๑๔ จะเป็นนักศึกษาชาวต่างชาติ อินโดนีเซีย ก็มีความตั้งใจที่จะท า
กิจกรรม แต่ความสะอาดต้องปรับปรุง หากนักศึกษามีความตั้งใจในการท ากิจกรรมฟาร์มนักศึกษาก็เป็นบัณฑิต
นักปฏิบัติ ผลิตได้ขายเป็น ต่อไป  
  
 มติที่ประชุม : รับทราบ 
   
 
 
 
  



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ หน้าที่ ๑๒/๑๓ 

 

 ๔.๕ ฝ่ายงานฟาร์ม 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานฟาร์ม แจ้งในที่ประชุมถึงโครงการงานฟาร์มพ้ืนที่ทุ่งใหญ่ สาขาพืชศาสตร์ จ านวน 
๑๙ โครงการ สาขาสัตวศาสตร์ จ านวน ๙ โครงการ ให้ด าเนินการเป็นไปตามแผนรายรับรายจ่าย และจากผลการ
ด าเนินงานโครงการงานฟาร์ม ณ สิ้นไตรมาส ๒ สาขาพืชศาสตร์มีรายรับ ๔,๑๒๙,๑๗๖.๒๕ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสน
สองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์)  มีรายจ่าย ๒,๘๘๕,๒๐๑.๖๗ บาท (สองล้านแปดแสน
แปดหมื่นห้าพันสองร้อยหนึ่งบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) สาขาสัตวศาสตร์ มีรายรับ ๒,๖๖๒,๕๗๕.๖๐ บาท (สองล้าน
หกแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทหกสิบสตางค์) มีรายจ่าย ๒,๗๕๒,๗๓๗.๖๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสน
ห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์)  สถานะไม่เป็นไปตามแผนในบางโครงการรายจ่ายมากกว่า
รายรับ ขอให้แต่ละโครงการตรวจสอบผลการด าเนินงานของท่านให้เป็นไปตามแผนด้วย ซึ่งบางโครงการจะมี
ผลผลิตในช่วงปลายปี  
 
 มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 ๔.๖ ฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ แจ้งในที่ประชุม เนื่องจากได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษได้ไม่นาน โดยมีหน้าที่ดูแลงานบริการวิชาการ งาน Agri-tour 
และงานวิจัยและฝึกอบรมชุมพร ก็มีกิจกรรมของฝ่ายฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 
 มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ :  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ ฝ่ายวิชาการและวิจัย การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ครั้งที่ ๙ 
 ประธานหารือในที่ประชุมในการพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ของ             
คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีการเสนอชื่อจ านวน ๒ ราย ดังนี้ โดยพิจารณาตามประวัติและผลงานเป็น
รายๆ ไป 
  ล าดับที่ ๑ นายวิรัตน์  สุขแสง  ปริญญากิตติมศักดิ์วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาพืชศาสตร์ เสนอโดย    
ผศ.ชัยสิทธิ์  ปรีชา  
  ล าดับที่ ๒ นางอวยพร คีรีวิเชียร ปริญญากิตติมศักดิ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ 
เสนอโดย รศ.ราชศักดิ์  ช่วยชูวงศ์  
    
 มติที่ประชุม : เห็นชอบ  
 
 ๕.๒ ฝ่ายบริหารและวางแผน ขอถอนวาระ ข้อ ๕.๒.๑ การบริหารจัดการอาหารกลางวันและอาหารว่าง
ของโครงการภายในคณะฯ และข้อ ๕.๒.๒ การทบทวนแผนกลยุทธ์ 
 
 มติที่ประชุม : รับทราบ ให้ถอนวาระได้เนื่องจากมีความจ าเป็นเร่งด่วน 
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ระเบียบวาระท่ี ๖ :  เรื่องอ่ืนๆ 
 รองหัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ หารือการท า มคอ.๓ ในการจัดการเรียนการสอน ๒ พ้ืนที่ การใส่ชื่อ
ผู้รับผิดชอบรายวิชาซ่ึงใส่ชื่อได้คนเดียว แต่อาจารย์ผู้สอนใส่ชื่อไดห้ลายคน ควรมีการก าหนดผู้รับผิดชอบ หัวหน้า
สาขาพืชศาสตร์ แจ้ง อาจารย์ท่านใดเป็นผู้ท า มคอ.๓ ให้ระบุชื่อผู้ท า  
 ประธาน แจ้ง ให้สาขาหารือร่วมกันเป็นเรื่องภายในของสาขาระหว่างพ้ืนที่ 

 มติที่ประชุม : รับทราบ  
  

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.   
 

นางอภิชญา หงษ์ทอง ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

      นางธันย์นรีย์  โมราศิลป์ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 


