
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑  หน้าท่ี ๑/๒๐ 
 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
วันพฤหัสบดี ที ่๒๖  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

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

***************************************** 
ผู้มาประชุม 

๑. รศ.สุนีย์รัตน์  ศรีเปารยะ  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  ประธาน 
๒. ผศ.จรัญ    ทองเจือ   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  
๓. นายสมยศ    ศรีเพ่ิม   รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
๔. ผศ.ส ารอง  ใส่ละม้าย   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานฟาร์มนักศึกษา 
๕. ผศ.สมศักดิ์  กาญจนนันทวงศ ์      ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานฟาร์ม 
๖. นางธันย์นรีย์   โมราศิลป์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
๗. นางสาวพิมล   เที่ยงธรรม       ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
๘. ผศ.ยืนยง  วาณิชย์ปกรณ ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ 
๙. รศ.พิน  นวลศรีทอง  หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์ 
๑๐.  นายจ าเลือง  เหตุทอง   หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
๑๑.  นายฤกษ์ชัย  ช่วยมั่ง   หัวหน้าสาขาพัฒนาการเกษตรฯ 
๑๒.  ผศ.วรรณิณี  จันทร์แก้ว  หัวหน้าสาขาประมง 
๑๓.  นางสาววรรณภา  แซ่โล่        หัวหน้างานวิจัยและฝึกอบรมชุมพร 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ผศ.จรัญ  ไชยศร  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ติดภารกิจ 
๒. ผศ.สารคาม  แก้วทาสี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา    ไปราชการ 
๓. รศ.เกียรติศักดิ์ สร้อยสุวรรณ   รองหัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์  ไปราชการ 
๔. ผศ.ชวกร  มุกสาน  หัวหน้าสาขาเกษตรกลวิธาน  ไปราชการ 
๕. ผศ.ชัยสิทธิ์  ปรีชา  หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์               ไปราชการ 

   
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. รศ.นพ  ศักดิเศรษฐ์       แทน หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ 
๒. ผศ.ธรรมนูญ  ง่านวิสุทธิพันธ์       แทน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
๓. นางสาวนศพร ธรรมโชต ิ       แทน หัวหน้าสาขาเกษตรกลวิธาน 
๔. ผศ.ประพจน์  มลิวัลย์        หวัหน้างานนโยบายและแผน 
๕. นางอภิชญา   หงษ์ทอง       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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เอกสารประกอบการประชุม 
 

เอกสารหมายเลข ๑ :     ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์  
   ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เอกสารหมายเลข ๒ : เอกสารประกอบการประชุมฝ่ายบริหารและวางแผน 
เอกสารหมายเลข ๓ :     เอกสารประกอบการประชุมฝ่ายวิชาการ  
เอกสารหมายเลข ๔ :     เอกสารประกอบการฝ่ายพัฒนานักศึกษา  
เอกสารหมายเลข ๕ :     (ร่าง) ค าสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน 

วันเกษตรแห่งชาติ 
 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๕  น. 
 

 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม เมื่อคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ครบองค์
ประชุมแล้ว ประธานได้เปิดการประชุมโดยด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑:  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบม ี ๔  เรื่อง ดังนี้ 
 ๑.๑ เกณฑ์การจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๑.๑.๑ เงินรายได้จากการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประมาณการรายรับ 
๑๐๐ % สมทบมหาวิทยาลัยฯ ๒๓% (จัดการศึกษา ๑๓% สมทบค่าไฟฟ้า ๑๐%) สมทบวิทยาเขต ๒๐% วงเงินคณะ
ตั้งจ่าย  ๕๗% และจากวงเงินตั้งจ่าย ๕๗%  (ต้องหักค่าสมทบกิจกรรมนักศึกษา ๘.๕% กองทุนส่งเสริมการวิจัย
มหาวิทยาลัย ๑% กองทุนส่งเสริมการวิจัยคณะ ๑% วงเงินพัฒนางานวิจัย ๑% กองทุนพัฒนาบุคลากร ๑% และงบ
กลาง ๑๐% ) วงเงินตั้งจ่ายได้เพียง ๓๔% 
  ๑.๑.๒ เงินรายได้จากการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) การจัดการศึกษาภาค
ปกติ และแบบไม่เต็มเวลา ประมาณการรายรับ ๑๐๐ % สมทบมหาวิทยาลัยฯ ๒๐% (จัดการศึกษา ๑๐% 
สมทบค่าไฟฟ้า ๑๐%) วงเงินคณะตั้งจ่าย ๘๐% และจากวงเงินตั้งจ่าย ๘๐%  (ต้องสมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัย ๕% สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร ๑% สมทบคณะ/วิทยาลัย ๕%  งบกลาง ๕%) วงเงินตั้งจ่ายได้เพียง 
๖๔% 
  ๑.๑.๓ เงินรายได้งานฟาร์มประมาณการรายรับ ๑๐๐%  สมทบค่าไฟฟ้า ๓% สมทบวิทยา
เขต ๒% งบกลางอย่างน้อย ๑๐% เหลือวงเงินตั้งจ่าย  ๘๕%  
  ๑.๑.๔ เงินรายได้อ่ืน ประมาณการรายรับ ๑๐๐%  สมทบค่าไฟฟ้า ๕% สมทบวิทยาเขต 
๑๘% งบกลางอย่างน้อย ๑๐% เหลือวงเงินตั้งจ่าย ๖๗% 
 ประธานแจ้ง การประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด เนื่องจากต้องหักค่าสมทบตาม
ประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ ไม่ได้ตามรายรับจริง และเงินรายได้อ่ืน เช่น ค่าปรับ ค่าลงทะเบียนช้า คณะฯ ไม่ตั้งจ่ายให้
เหลือเป็นเงินสะสมของคณะฯ เมื่อไม่ตั้งจ่ายก็ไม่ต้องหักค่าสมทบ  
 ๑.๒ ขอความร่วมมือสาขาเสนอโครงการงบรายจ่ายอื่น โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
เงินรายได้ เพ่ือจัดในงานวันเกษตรแห่งชาติปี ๒๕๖๒  ซึ่งคณะฯ ได้เสนอขอโครงการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ           
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ปี ๒๕๖๒ ในส่วนของงบประมาณแผ่นดิน แต่ยังไม่ทราบผลการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยฯ มอบฝ่ายบริหารและ
วางแผนติดตามความคืบหน้า 
  ๑.๓ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ              
และคณะท างาน  จาก มทร.ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ได้มาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ใน
การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑  ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการด าเนินการจัดเตรียมงานของคณะฯ  ซึ่ง
ก าหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
  ๑.๔ รายงานผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ ต่ ากว่าแผนมาก มอบฝ่ายบริหารและ
วางแผนติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนด้วย 
 
  มติที่ประชุม : รับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ :  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 
   
 มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
    หน้าที่ ๕/๒๒  ล าดับกิจกรรมที่  ๑๕  จาก วันที่ ๒๖ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑  
       แก้ไขเป็นวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ :  เรื่องสืบเนื่อง   
 ๓.๑ ฝ่ายบริหารและวางแผน หารือเรื่องสืบเนื่อง ๑ เรื่อง 
  ๓.๑.๑ แจ้งผลและทบทวนการขอใช้เงินรายได้สะสมงานฟาร์ม และเงินรายได้สะสมประจ าปี ๒๕๖๐ 
  พื้นที่ทุ่งใหญ่ ขออนุมัติใช้งบเงินรายได้สะสมงานฟาร์ม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน       
๖  รายการ ดังนี้ 
  รายการครุภัณฑ์ 
   1. เครื่องปรับอากาศแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 BTU จ านวน 6 เครื่องๆ ละ 
๓๓,๙๓๐ บาท  
   ๒. แทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,067,400 บาท (สาขาพืชศาสตร์) 
   ๓. ตู้ฟักไข่ จ านวน 1 ตู้ เป็นเงิน 220,000 บาท (สาขาสัตวศาสตร์) 
  รายการสิ่งก่อสร้าง 
   ๔. ปรับปรุงพื้นอาคารแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 140,8๑๐ บาท  
   ๕. ป้ายอาคารแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 317,7๘๐ บาท  
   ๖. งานทางเท้า คสล. รอบอาคาร จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 62,1๑๐ บาท  
 
  พื้นที่ไสใหญ่ ขออนุมัติใช้งบเงินรายได้สะสมจากการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จ านวน ๗ รายการ ดังนี้ 
  รายการครุภัณฑ์ 
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     1. เครื่องบดย่อยอเนกประสงค์ (สาขาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร) จ านวน 1 
เครื่อง เป็นเงิน 40,000 บาท  
     2. ปั๊มแช่ไดโว (สาขาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร) จ านวน 1 ชุด ราคา 8,000 
บาท  
     3. คอมพิวเตอร์ส าหรับตัดต่อภาพและเสียง (สาขาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร) 
จ านวน 10 ชุด ราคา 490,000 บาท  
  4. ชุดอุปกรณ์ขยายเสียงและภาพภาคสนาม (สาขาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร) 
จ านวน 2 ชุด ราคา 160,000 บาท 
  5. ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 850,000 บาท  
  6. เครื่องปรับอากาศ (สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์) จ านวน 6 เครื่องๆละ 44,900 บาท เป็นเงิน 
269,400 บาท 
  7. เครื่องปรับอากาศ (สาขาประมง) จ านวน 6 ชุดๆ ละ 44,900 บาท เป็นเงิน 269,400 บาท  
  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน แจ้งทราบจากที่คณะฯ ด าเนินการขออนุมัติจ านวน ๑๓ รายการ
ดังกล่าว ได้รับการแจ้งผลการพิจารณาเพียง ๕ รายการ งบประมาณ ๖๓๓,๕๐๐ บาท  ดังนี้ 
 
 
  รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับการแจ้งผลการพิจารณา ๓ รายการ  
  ๑. เครื่องปรับอากาศแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000  BTU จ านวน  6 เครื่องๆ ละ 
๓๓,๙๓๐ บาท งบประมาณ ๒๐๓,๕๘๐ บาท 
  ๒. คอมพิวเตอร์ส าหรับตัดต่อภาพและเสียง (สาขาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร) 
งบประมาณ ๑๔๗,000 บาท 
  ๓. ชุดอุปกรณ์ขยายเสียงและภาพภาคสนาม (สาขาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร) 
งบประมาณ ๘0,000 บาท 
  รายการสิ่งก่อสร้างท่ีได้รับการแจ้งผลการพิจารณา ๒ รายการ   
  ๑. ปรับปรุงพื้นอาคารแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร จ านวน 1 งาน งบประมาณ 140,8๑๐ บาท  
  ๒. งานทางเท้า คสล. รอบอาคาร จ านวน 1 งาน งบประมาณ 62,1๑๐ บาท 
    
 ซึ่งหากดูจากความจ าเป็นของคณะฯ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนางานฟาร์ม จึงขอหารือในที่ประชุม
ทบทวนรายการครุภัณฑ์เพ่ือยืนยันในการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โดยใช้เงินรายได้สะสมของคณะฯ อีกครั้งไปยัง
มหาวิทยาลัยฯ ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ และจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับการ
เห็นชอบให้ขออนุมัติให้ด าเนินการโดยใช้เงินรายได้สะสมงานฟาร์ม จ านวน ๒ รายการ คือ เครื่องวิเคราะห์ธาตุอาหาร
พืช (MP-AES) และเครื่องจักรรีดยางและตาชั่งยางแผ่น  
   
 และจากความเห็นของคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ยืนยันการขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสมอีกครั้ง 
จ านวน ๒ รายการ คือ รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,067,400 บาท (สาขาพืช
ศาสตร์) และตู้ฟักไข่ จ านวน 1 ตู้ เป็นเงิน 220 ,000 บาท (สาขาสัตวศาสตร์) และรายการเครื่องบดย่อย
อเนกประสงค์ (สาขาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร) จ านวน 1 เครื่อง ให้ใช้เงินรายได้ของคณะฯ    



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑  หน้าท่ี ๕/๒๐ 
 
 

 

ไตรมาส ๔  รายการ  ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ให้ชะลอ ส่วนเครื่องปรับอากาศ (สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์) และ
เครื่องปรับอากาศ (สาขาประมง) ประธานแจ้ง ให้สาขาบันทึกเหตุผลความจ าเป็นถึงความเดือนร้อนและผลกระทบที่มี
การจัดการเรียนการสอน มายังคณะฯ เพ่ือไดแ้จ้งหารือกับวิทยาเขตฯ ต่อไป 
 ประธาน แจ้ง ควรมองถึงความจ าเป็นจริงๆ ในด้านการเรียนการสอน ด้านงานฟาร์ม มอบสาขาแจ้งความ
จ าเป็นประกอบเพ่ิมเติมในการยืนยันการขอมหาวิทยาลัยฯ อีกครั้ง และมอบฝ่ายบริหารและวางแผนด าเนินการส่ง
มหาวิทยาลัยฯ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ 
 
   มติที่ประชุม : เห็นชอบ   

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ :  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑ ฝ่ายบริหารและวางแผน 
  ๔.๑.๑ ระเบียบและประกาศที่เก่ียวข้องกับการใช้เงินรายได้สะสม พ.ศ.๒๕๖๑ 
  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน แจ้งประเด็นส าคัญเพ่ือประกอบการขอใช้เงินรายได้สะสมของคณะฯ  
ดังนี้  
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ในข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๙ 
แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๑๙ การขอใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานให้เสนอขออนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยเป็นคราวๆ ไป ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  โดยให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การขอใช้เงินรายได้
สะสม พ.ศ. ๒๕๖๑  
  ในข้อ ๒ วัตถุประสงค์ของการใช้เงินรายได้สะสม  
  ๒.๑ เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนการจัดการศึกษา  
  ๒.๒ เพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างหนึ่งอย่างใด ในกรณีฉุกเฉิน จ าเป็น เร่งด่วน ซึ่งมิได้ตั้งงบประมาณไว้ใน
เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
  ในข้อ ๓ ระยะเวลาการขอใช้เงินรายได้สะสมต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  
  ข้อ ๓.๑ กรณีวัตถุประสงค์ ข้อ ๒.๑ มีก าหนดการขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสมต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  
ไตรมาสละ ๑ ครั้ง ได้แก่ เดือนธันวาคม เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน 
  ข้อ ๓.๒ กรณีวัตถุประสงค์ ข้อ ๒.๒ ขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสมต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุม
ประจ าเดือนได้ทันที 
  ในข้อ ๔ (๔.๑) วงเงินขั้นสูงในการขอใช้เงินรายได้สะสมต่อปีงบประมาณ ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของเงิน
รายได้สะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น 
  กรณีมีเหตุจ าเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสมเกินวงเงินร้อยละ ๕๐ ให้คณะกรรมการพิจารณาขอใช้เงินรายได้
สะสม มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเป็นกรณีพิเศษและเสนอเหตุผลต่อสภามหาวิทยาลัยฯ 
 
 มติที่ประชุม : รับทราบ 
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 ๔.๒  ฝ่ายงานฟาร์ม 
  ๔.๒.๑  แจ้งผลการเบิก-จ่ายงานฟาร์ม ไตรมาส ๒  ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานฟาร์ม แจ้งผลการด าเนินการงานฟาร์มของฟาร์ม ๑ ทุ่งใหญ่ ถึงรายรับ และรายจ่าย 
ของสาขาพืชศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ จากรายรับจริง ๑๐๐% เมื่อหักค่าสมทบ ๑๕% คงเหลือใช้ได้ ๘๕% ซึ่งไม่
เพียงพอกับรายจ่าย และได้รับแจ้งชะลอการเบิกจ่ายเงินรายได้งานฟาร์มจากงานคลังวิทยาเขตฯ แล้วดังรายละเอียด 

 
 
   
 ประธาน กล่าว เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างท าให้หลายโครงการไม่เป็นไปตามแผน เพ่ือให้คณะฯ สามารถ
ด าเนินการงานฟาร์มต่อไปได้ ให้ขอใช้งบกลางงานฟาร์มของคณะฯ และขอความร่วมมือสาขาด าเนินการโครงการงาน
ฟาร์มให้เป็นไปตามแผนรายรับรายจ่ายด้วย 
 
 มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 ๔.๓  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
  ผศ.ธรรมนูญ  ง่านวิสุทธิพันธ์  แทน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งในที่ประชุมเกี่ยวกับงานพัฒนา
นักศึกษา ๖  เรื่อง ดังนี ้
  ๔.๓.๑ ทุนการศึกษา นักศึกษาเรียนดี และกิจกรรมเด่น 
  การคืนค่าธรรมเนียมให้กับนักศึกษา ทุนการศึกษา นักศึกษาเรียนดีและกิจกรรมเด่น ในปีการศึกษา  
๒๕๖๒ ให้คณะฯ ระบุงบประมาณไว้ในค าเสนอของบประมาณเงินรายได้ จ านวน ๕ ต าแหน่ง  ๒ ภาคการศึกษา คือ 
นักศึกษาที่ผลการเรียนดีเด่น ที่สามารถได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน ๓ ล าดับ (ต าแหน่ง) และนักศึกษา
ที่มีผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น ที่สามารถได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของคณะฯ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น อุปนายก
องค์การนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษา จ านวน ๒ ประเภท (ต าแหน่ง) 
  ประธาน แจ้ง ให้ฝ่ายบริหารและวางแผน ดูระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ
ให้รางวัลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนหรือผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นแนวปฏิบัติ 

รายรับ รายจ่าย

สาขาพืชศาสตร์ 4,147,235.50           3,186,401.59   960,833.91       
สาขาสัตวศาสตร์ 2,519,083.00           2,927,457.77   408,374.77-       

รวม 6,666,318.50        6,113,859.36   

หัก 10% สมทบงบกลาง 666,631.85              
หัก 5%  สมทบ วข./ค่าไฟ 333,315.93              

รวมหัก 15% 999,947.78          
คงเหลือจ่ายได้ 85% 5,666,370.73           

รายจ่ายท้ังหมด 6,113,859.36           
สถานะงานฟาร์มคณะ 447,488.64-              

สถานะงานฟาร์มภาพรวมของคณะฯ
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 มติที่ประชุม : รับทราบ 
  ๔.๓.๒  การต้อนรับน้องใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ด้วยมหาวิทยาลัยฯ ได้ขอความร่วมมือในการก ากับดูแลการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ 
เพ่ือให้ประเพณีการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จะต้องก ากับดูแลอย่างเข้มงวด โดยมี
แนวทางตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์
ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้ส าเนาแจ้งสาขาทราบแล้ว ดังนั้น จึงขอความร่วมมือสาขาด าเนินการเขียนโครงการและ
จัดท าแผนการควบคุมการรับน้อง ซึ่งก าหนดจัดกิจกรรมรับน้องในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ และในการเขียนแผนการให้ด าเนินการจัดโครงการได้ตามปกต ิ
 
 มติที่ประชุม : รับทราบ 
  ๔.๓.๓ แผนการจัดกิจกรรมฝ่ายพัฒนานักศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๑ 
 

ล าดบัที ่ วัน เดือน ป ี กิจกรรม / โครงการ หมายเหต ุ
1 วันพุธ ที่ 3 – วันศกุร์ 12 มกราคม 2561 สอบกลางภาค 2/2560  
2 วันพุธ ที่ 17  – วันศกุรท์ี่ 19 มกราคม 2561 งานราชมงคลศรีวชิัย แฟร ์2018 วข.นครศรีธรรมราช 
3 วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2561 เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศกึษา  

ประจ าปีการศึกษา 2561 
สโมสรนักศกึษา  

4 วันพฤหัสบดี ที่ 15 –วนัศุกร์ที่ 16 กุมภาพนัธ์ 
2561 

สัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสรนกัศึกษา  
2561 

อ าเภอขนอม 

5 วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการปัจฉมินเิทศ คณะเกษตรพืน้ทีทุ่่งใหญ่  พื้นทีทุ่่งใหญ่  
6 วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการปัจฉมินเิทศ ประจ าปีการศกึษา 2560  หอประชุมใหญ ่พื้นที่ไสใหญ ่
7 วันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2561 มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ/สมโภชน์ผ้าพระบฏ/แห่ผ้า หอประชุมใหญ/่วัดไตรวิทยาราม 
8 วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561 กิจกรรมแคโรยสัมพนัธ์  ประจ าปีการศกึษา 2560  อาคาร 70 ปี ไสใหญ ่ 
9 วันจนัทร์ ที ่5 – วนัพุธที่ 14 มีนาคม 2561 สอบกลางภาคเรียน 2/2560  

10 วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 กิจกรรมวนัสงกรานต ์  
11 วันอังคาร ที่ 12- พฤหัส 14 มิถุนายน 2561 สัมมนาองค์การนกัศกึษา ล าป ารีสอรท์  พทัลุง 
12 วันพฤหัสบดี ที่ 14 มถิุนายน 2561 นักศกึษาใหม่เข้าหอพัก หอพัก (ทุ่งใหญ่) 
13 วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 สอบความรู้พืน้ฐานนักศกึษาใหม ่ ห้องเรียนสาขาสัตวศาสตร์ (ทุ่งใหญ่) 
14 วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 ประชุมผู้ปกครองนกัศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 

2561 
ห้องประชุมสาขาสัตวศาสตร์ (ทุ่งใหญ่) 

15 วันจนัทร์ ที ่18 – วนัเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 
(เว้น 20 มิ.ย.) 

เรียนปรับพืน้ฐาน AE201 (ทุ่งใหญ่) 

16 วันพุธ ที่ 20 มถิุนายน 2561 ปฐมนเิทศนักศกึษาใหม่ อาคารอเนกประสงค์ (ทุ่งใหญ่) 
17 วันจนัทร์ ที ่18 มิถนุายน 2561 ประชุมผู้ปกครองนกัศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 

2561 
ห้องประชุมราชพฤกษ์ 

18 วันพุธ ที่ 20 – วนัศกุรท์ี่ 24 มิถนุายน 2561 เรียนปรับพืน้ฐาน หอประชุมใหญ ่
19 วันพุธ ที่ 20 มถิุนายน 2561 ปฐมนเิทศนักศกึษาใหม่ ( วทิยาเขตนครศรฯี)  

2561 
ห้องประชุมใหญ่  

20 วันจนัทร์ ที ่25 มิถนุายน 2561 - เปิดภาคเรียน ที่ 1/2561  
- เริม่กจิกรรมต้อนรับนอ้งใหม่ 25 ม.ิย.- 7 ก.ค. 
2561 
- ซ้อมร้องเพลงมหาวทิยาลัย / ประชมุเชียร ์/ 
ฝึกซ้อมกีฬา 

 

21 วันอังคาร ที่ 26 – วนัศุกร์ 29 มถิุนายน 2561 กีฬาภายในคณะเกษตรศาสตร์  อาคาร 70 ปี ไสใหญ ่
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑  หน้าท่ี ๘/๒๐ 
 
 

 

ล าดบัที ่ วัน เดือน ป ี กิจกรรม / โครงการ หมายเหต ุ
22 วันจนัทร์ ที ่25 – พฤหัสบดี 28 มถิุนายน 2561 ร้องเพลงสถาบันร้องเพลงคณะและนันทนาการ สาขาพืชและสัตว์ฯ (ทุง่ใหญ่) 
23 วันศุกร์ ที่ 29- เสาร์ 30 มถิุนายน 2561 โครงการค่ายคุณธรรม 2561 วัดควนคลัง (ทุ่งใหญ่) 
24 วันศุกร์ ที่ 29 – วนัอาทิตย์ ที ่1 กรกฎาคม 2561  - ปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์ 

2561 
- โครงการค่ายคุณธรรม 2561  
 

กฝ 8 ค่ายศรนีครินทรา 
 (เฉพาะพื้นที่ไสใหญ่) 

25 วันจนัทร์ ที ่2 กรกฎาคม 2561 - ประกวดดาว-เดอืน 
-โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ (ผูกเนคไท) 
-ร้องเพลง มหาวทิยาลัย ฯ - ประชุมเชียร ์

หอประชุมใหญ ่ 

26 วันจนัทร์ ที ่2- วนัอังคาร ที่ 3 มิถนุายน 2561 สานสัมพนัธ์นอ้งพี่สืบสานประเพณีรับนอ้งใหม่ สาขาพืชและสัตว์ฯ (ทุง่ใหญ่) 
27 วันพุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2561 กีฬาภายในคณะเกษตรศาสตร์ (ประเภทลู่) สนามกีฬาสายโยง 
28 วันพฤหัสบดี ที่ 5- วันศกุร์ ที่ 6 มถิุนายน 2561 กิจกรรมนกัศกึษาสัมพันธ์ร่วมกับองค์การนกัศึกษา อเนกประสงค์ (ทุ่งใหญ่) 
29 วันเสาร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2561  งานสายโยงสัมพันธ ์(สิ้นสุดกิจกรรมรับน้อง) สนามประดู่แดง,อทุยานแห่งชาตนิ้ าตกโยง 
30 วันเสาร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2561  กิจกรรม SAVA สนามกีฬาทุ่งใหญ่และอาคารอเนกประสงค ์

(ทุ่งใหญ่) 
31  วันจนัทร์ ที ่9 กรกฎาคม 2561 วันสุดท้ายของการส่งรายชื่อนักกีฬา มทร.ศรีวิชัย 

ครั้งที่ 11 
ฝ่ายพัฒนานกัศึกษา 

32 วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2561 พิธีไหว้ครู 2561 อาคาร 70 ปี ไสใหญ ่
33 วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2561 พิธีไหว้ครู 2561 อเนกประสงค์ (ทุ่งใหญ่) 
34 วันเสาร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2561 กีฬาต้านยาเสพติด สนามกีฬาทุ่งใหญ่ (ทุ่งใหญ่) 
35 วันศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2561 วันอาสาฬหบูชา ( โครงการแห่เทียนพรรษา ) วัดไตรวทิยาราม 
36 วันเสาร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2561 -วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 10 
-วันเข้าพรรษา 

 

37 วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561 หล่อเทียนพรรษา อาคารส านักงานวทิยาเขต (ทุ่งใหญ่) 
38 วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม 2561 สมโภชนเ์ทียนพรรษา อาคารส านักงานวทิยาเขต  

(ทุ่งใหญ่) 
39  วันพฤหัสบดทีี่ 26 กรกฎาคม 2561  ถวายเทียนในวนัเข้าพรรษา วัดใน อ.ทุ่งใหญ ่(ทุ่งใหญ่) 
40 วันศุกร์ที ่27 กรกฎาคม 2561 วันคล้ายวันประสูติ ร.๑๐ อเนกประสงค์ (ทุ่งใหญ่) 
41 วันเสาร์ที ่4 สิงหาคม  – วันเสารท์ี่ 11 สิงหาคม

2561 
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ครั้งที่ 
11 

สงขลา 

42 วันอาทิตย์ ที ่12 สิงหาคม 2561 วันแม่แห่งชาต ิ  
43 วันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561 กีฬาเครือข่ายสถาบันอุดมศกึษานครศรีธรรมราช สนามกีฬาทุ่งใหญ่ (ทุ่งใหญ่) 

 20 - 31 สิงหาคม 2561 สอบกลางภาค  
44 วันเสาร์ ที่ 8 – วนัอาทิตย์ ที ่9 กนัยายน 2561 โครงการค่ายอาสาพัฒนา  โรงเรียนวัดสวุรรณคีรี อ าเภอนาบอน 
45 จันทร์ 8 ตุลาคม 2561 แห่หมรับเดอืนสิบ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (ทุ่งใหญ่) 
46 วันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2561  โครงการประเพณีบุญสารทเดือนสิบ  
47 วันเสาร์ ที่ 13 ตุลาคม 2561  วันคล้ายวันสวรรคต รชักาล ที่ 9   

 22 ต.ค. – 2 พ.ย. 2561 สอบปลายภาค  
48 วันอังคาร ที่ 23 ตุลาคม 2561 วันปิยมหาราช  
49 วันพุธ ที่ 24 ตุลาคม 2561  วันออกพรรษา / โครงการประเพณีชกัพระ วัดไตรวทิยาราม 
50 ..... ตุลาคม 2561 โครงการทอดกฐนิ วัดใหม่ (ทุ่งใหญ่) 
51 วันพฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2561 โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง  
52 วันพฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2561 โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง อาคารส านักงานวทิยาเขต (ทุ่งใหญ่) 
53 วันอังคารที ่4 ธันวาคม 2561 กิจกรรมวนัพ่อแห่งชาต ิ อเนกประสงค์ (ทุ่งใหญ่) 
54 วันพุธ ที่ 5 ธนัวาคม 2561 โครงการวนัพ่อแห่งชาต ิ  
55 วันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 โครงการวนัเดก็แห่งชาต ิ  
56     มกราคม 2562 โครงการวนัวิชาการเกษตรแฟร์   
57     มกราคม 2562 โครงการเลอืกตั้งคณะกรรมการบริหาร สโมสร

นักศกึษา  ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑  หน้าท่ี ๙/๒๐ 
 
 

 

ล าดบัที ่ วัน เดือน ป ี กิจกรรม / โครงการ หมายเหต ุ
58     กมุภาพันธ์ 2562  โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการ การจัดท าระบบการ

ประกนัคุณภาพการศกึษาสู่นกัศึกษา 
 

59     กุมภาพันธ์ 2562 มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ/สมโภชน์ผ้าพระบฏ  
60     กุมภาพันธ์ 2562 มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติเมืองคอน วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (ทุ่งใหญ่) 
61     กุมภาพันธ์ 2562 โครงการปัจฉมินเิทศนักศกึษา อเนกประสงค์ (ทุ่งใหญ่) 
62     มีนาคม    2562 โครงการแคโรย ประจ าปีการศึกษา 2561  

 
 จากตารางปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประธานแจ้งให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาด าเนินการรวบรวมการจัดกิจกรรม
ของฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกันสองพ้ืนที่ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาควรดูทั้งสองพ้ืนที่ไม่ควรแยก  ไสใหญ่ทุ่งใหญ่  
 
 มติที่ประชุม : รับทราบ 
  ๔.๓.๔.  การส่งประเภทกีฬา ชนิดกีฬา การแข่งขันกีฬา มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๑ 
   มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดการแข่งขัน กีฬา มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่  ๑๑ “แสงแรกเกมส์” โดยคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา ซึ่งทางเจ้าภาพแจ้งให้คณะฯ ด าเนินการส่งชนิดกีฬา 
ประเภทกีฬา ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ทางฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้ด าเนินการจัดส่งชนิดกีฬา และ
ประเภทกีฬา เรียบร้อยแล้ว 
  ประธาน กล่าว ขอความร่วมมือสาขาที่เก่ียวข้อง ฝึกซ้อมนักกีฬา เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาด้วย 
 
  มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
  ๔.๓.๕  แผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
  ในการจัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของ
มหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ด าเนินการตามเป้าประสงค์ โดยให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เป็นศูนย์
รวบรวมเครื่องมือทางการเกษตร ขณะนี้ได้ด าเนินการจัดหาสถานที่ส านักงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรมทางการเกษตร และ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน อีกทั้งได้ด าเนินการประสานไปยังผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรมทางการเกษตรจาก
ภายนอก เพ่ือที่จะจัดท าเป็นฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมการอนุรักษ์เครื่องมือด้านเกษตร และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบต่อไป 
หากไม่ด าเนินการจะไม่ผ่านตามแผนตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯ ตามรายละเอียด 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑  หน้าท่ี ๑๐/๒๐ 
 
 

 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑  หน้าท่ี ๑๑/๒๐ 
 
 

 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑  หน้าท่ี ๑๒/๒๐ 
 
 

 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑  หน้าท่ี ๑๓/๒๐ 
 
 

 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑  หน้าท่ี ๑๔/๒๐ 
 
 

 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
  ๔.๓.๖  ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาการผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมบังคับ
เลือกการตรวจบุคลิกด้านการแต่งกาย พ.ศ.๒๕๖๑ หลังจากได้เวียนหนังสือไปแล้ว ได้มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะเป็นที่เรียบร้อย ขอความร่วมมือสาขาถือปฏิบัติ ตามรายละเอียด 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑  หน้าท่ี ๑๕/๒๐ 
 
 

 

 
 มติที่ประชุม : รับทราบ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑  หน้าท่ี ๑๖/๒๐ 
 
 

 

 ๔.๔  ฝ่ายวิชาการ 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งในที่ประชุม ดังนี้ 
  ๔.๔.๑ จ านวนผู้สมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 พื้นที่ไสใหญ ่
 สาขาประมง แผนรับ ๓๐ คน ผ่านการคัดเลือก ๒๗ คน   มารายงานตัว ๑๙ คน 
 สาขาประมง เทียบโอน แผนรับ ๓๐ คน ผ่านการคัดเลือก ๑๒ คน    มารายงานตัว ๑๒ คน 
 สาขาพัฒนาการเกษตรฯ แผนรับ ๓๐ คน ผ่านการคัดเลือก ๓๗ คน   มารายงานตัว ๒๓ คน 
 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ แผนรับ ๒๐ คน  ผ่านการคัดเลือก ๑๐ คน   มารายงานตัว ๓ คน 
 สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร แผนรับ ๓๐ คน ผ่านการคัดเลือก ๑๙ คน  มารายงานตัว ๔ คน 
 สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร(เทียบโอน) แผนรับ ๓๐ คน ผ่านการคัดเลือก ๒๒ คน มารายงาน ๑๗ คน 
 สาขาพืชศาสตร์ แผนรับ ๓๐ คน  ผ่านการคัดเลือก ๒๗ คน    มารายงานตัว ๑๙ คน 
 สาขาพืชศาสตร์(เทียบโอน) แผนรับ ๑๕ คน ผ่านการคัดเลือก ๑๗ คน     มารายงานตัว ๑๕ คน 
 สาขาสัตวศาสตร์ แผนรับ ๓๐ คน ผ่านการคัดเลือก ๑๖ คน   มารายงานตัว ๑๒ คน 
 สาขาสัตวศาสตร์(เทียบโอน) แผนรับ ๑๕ คน ผ่านการคัดเลือก ๗ คน   มารายงานตัว  ๗ คน 
 พ้ืนที่ไสใหญ่ จากแผนรับ ๒๖๐ คน ผ่านการคัดเลือก ๑๙๔ คน มารายงานตัวทั้งหมด  ๑๓๑ คน 
 
 พื้นที่ทุ่งใหญ ่
 สาขาพืชศาสตร์ แผนรับ ๓๐ คน ผ่านการคัดเลือก ๕ คน    มารายงานตัว ๑ คน 
 สาขาพืชศาสตร์(เทียบโอน) แผนรับ ๑๕ คน ผ่านการคัดเลือก ๔ คน   มารายงานตัว ๐ คน 
 สาขาสัตวศาสตร์ แผนรับ ๓๐ คน ผ่านการคัดเลือก ๑๓ คน   มารายงานตัว ๔ คน 
 สาขาสัตวศาสตร์(เทียบโอน) แผนรับ ๑๕ คน ผ่านการคัดเลือก ๗ คน มารายงานตัว ๒ คน 
 พ้ืนที่ทุ่งใหญ่ จากแผนรับ ๙๐ คน  ผ่านการคัดเลือก ๒๙ คน มารายงานตัวทั้งหมด ๗ คน 
 รวมคณะเกษตรศาสตร์ จากแผนรับ ๓๕๐ คน  จ านวนผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด ๒๒๓ คน และจ านวนผู้มา
รายงานตัวทั้งหมด ๑๓๘ คน ขอความร่วมมือทุกฝ่าย ทุกสาขาติดตามนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด เพ่ือให้
ใกล้เคียงตามแผนการรับนักศึกษาด้วย  
 ประธาน แจ้งมหาวิทยาลัยฯ ให้คณะฯ ปรับแผนจ านวนนักศึกษาใหม่ ให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด 
มอบฝ่ายวิชาการหารือกับหัวหน้าสาขา หัวหน้าหลักสูตร ปรับแผนจ านวนนักศึกษาใหม่ ส่งมหาวิทยาลัยฯ ภายใน
ก าหนด และในส่วนของสาขาพืชศาสตร์ และสาขาสัตวศาสตร์ ปัจจัยที่มีผลต่อจ านวนนักศึกษา คือคุณสมบัติแรกเข้า
ไม่ตรง ซึ่งคณะฯ ต้องหารือกับมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป    
 
 มติที่ประชุม : รับทราบ 
  ๔.๔.๒ การสอบวัดความรู้พื้นฐานและการเรียนปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
   พ้ืนที่ทุ่งใหญ่ ก าหนดสอบวัดความรู้ พ้ืนฐานนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง วันที่ ๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ พ้ืนที่ไสใหญ่  ก าหนดสอบวัดความรู้พื้นฐานนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง วันที่ ๑๘ มิถุนายน 
๒๕๖๑  



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑  หน้าท่ี ๑๗/๒๐ 
 
 

 

   รายละเอียดการสอบวัดความรู้พ้ืนฐานและการเรียนปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม่ ตามประกาศคณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การสอบวัดความรู้พ้ืนฐานและการเรียนปรับพ้ืนฐาน
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

  ๔.๔.๓ ปฏิทินกิจกรรมฝ่ายวิชาการ  
วัน/เดือน/ป ี รายละเอียดกิจกรรม สถานที่ 

พฤษภาคม 2561   
1 พ.ค. 61 ก าหนดส่ง มคอ.3-4  ภาคการศึกษาที ่ 1/2561 คณะเกษตรศาสตร์ 

8 – 9 พ.ค. 61 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การก้าวสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพือ่การด าเนินการที่เป็น
เลิศ” (EdPEx) 
ณ โรงแรมเดอะซิงกอรา อ.เมือง จ.สงขลา 
 

มหาวิทยาลัยฯ 

15-21 พ.ค. 61 จัดตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2561 คณะเกษตรศาสตร์ 
20 พ.ค. 

 –  
8 มิ.ย. 61 

เปิดรับสมัคร (รับตรงอิสระ)  ระดับ ม.6 วข.นครศรีธรรมราช 

22 พ.ค. 61 ประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา “การด าเนินงาน (SAR)                  ประจ าปกีารศึกษา 
2560  และการจัดการความรู้ค้นหาแนวปฏิบัติที่ด ีด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจยั” 
ณ ห้องประชุม 612  อาคารสีนวล 

คณะเกษตรศาสตร์ 

23 พ.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการทดสอบวัดความรูพ้ื้นฐานและการเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปกีารศึกษา 
2561 
ณ ห้องประชุม 612  อาคารสีนวล 

คณะเกษตรศาสตร์ 

24 พ.ค. 61 ติดตามความก้าวหนา้งานวิจยั คณะเกษตรศาสตร์ 
 

31 พ.ค. 61 ก าหนดส่งรายวิชาเปิด (ฉบับสมบูรณ์) ภาคการศึกษาที ่1/2561 คณะเกษตรศาสตร์ 
 

มิถุนายน 2561  
8 มิ.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  

พิจารณาผลการเรียน ภาคการศึกษาฤดรู้อน/2560 
คณะเกษตรศาสตร์ 

11-12 มิ.ย. 61  ผู้ผ่านการสมัคร ระดับ ม.6  รายงานตวัขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ วข.นครศรีธรรมราช 

15 มิ.ย. 61 ก าหนดส่ง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 คณะเกษตรศาสตร์ 
18 มิ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม ่ปีการศึกษา 2561 

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  อาคารพืชศาสตร์ 
 

ฝ่ายพัฒนานกัศึกษา 

18 มิ.ย. 61 สอบวัดความรู้พื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปกีารศึกษา 2561  
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

คณะเกษตรศาสตร์ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑  หน้าท่ี ๑๘/๒๐ 
 
 

 

และชี้แจงการเรียนปรับพื้นฐาน 
ณ ห้องประชุมใหญ่   

20 มิ.ย. 61 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ปกีารศึกษา 2561 
และลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐาน 
ณ ห้องประชุมใหญ ่

วข.นครศรีธรรมราช 
คณะเกษตรศาสตร์ 
 

20 มิ.ย. 61 ก าหนดส่ง (SAR) ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

คณะเกษตรศาสตร์ 

วัน/เดือน/ป ี รายละเอียดกิจกรรม สถานที่ 
20 – 24 มิ.ย. 61 นักศึกษาใหม ่ปีการศึกษา 2561 

เรียนปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

คณะเกษตรศาสตร์ 

25 มิ.ย. 61 เปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2561 วข.นครศรีธรรมราช 
 

กรกฎาคม 2561  
12 ก.ค. 61 พิธีไหว้ครู 2561 วข.นครศรีธรรมราช 

12 – 19 ก.ค. 61 ตรวจประเมิน (SAR) ประจ าปกีารศึกษา 2560  
ระดับหลักสูตร  จ านวน 9 หลกัสูตร 

คณะเกษตรศาสตร์ 

26 ก.ค. 61 ตรวจประเมิน (SAR) ประจ าปกีารศึกษา 2560 ระดับคณะ คณะเกษตรศาสตร์ 

27 ก.ค. –  
3 ส.ค. 61 

กรอกข้อมูล (SAR) ประจ าปกีารศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร  
และระดับคณะ  ระบบ CHE QA ONLINE 

คณะเกษตรศาสตร์ 

 

หมายเหตุ : ปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้ง ขอเชิญคณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขา รองหัวหน้าสาขา         
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมประชุมใน วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา 
๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เพ่ือเตรียมการรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ประชุมคณะกรรมการการสอบวัดความรู้ พ้ืนฐานและการเรียนปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
รายละเอียดได้แจ้งสาขาไปแล้ว 
    
 มติที่ประชุม : รับทราบ  

  ๔.๕  ฝ่ายงานฟาร์มนักศึกษา 
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานฟาร์มนักศึกษา แจ้งในที่ประชุมถึงผลการด าเนินงานฟาร์มนักศึกษา ซึ่งเป็น
ช่วงปิดภาคการเรียน นักศึกษาบางส่วนกลับบ้าน บางส่วนไปฝึกงาน นักศึกษาที่อยู่ปฏิบัติงานฟาร์ม จ านวน ๑-๒ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑  หน้าท่ี ๑๙/๒๐ 
 
 

 

ฟาร์ม ฟาร์มสาธิตที่มีคนงานอยู่ให้ด าเนินการปลูกผัก ปลูกสับปะรด และทางมูลนิธิครูผู้สร้างคนจะเข้ามาติดตามการ
ปฏิบัติงานฟาร์มนักศึกษาในเร็วๆ นี้  และขอความร่วมมืออาจารย์ที่ปรึกษาฟาร์มช่วยดูแลให้ค าปรึกษากับนักศึกษา 
โดยก าหนดนัดประชุมนักศึกษาฟาร์ม เดือนละ ๑ ครั้ง ทุกวันพุธที่สองของเดือน  
    
 มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ :  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ ฝ่ายวิชาการ    
  ๕.๑.๑ พิจารณาเสนอผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หารือที่ประชุมในการพิจารณาเสนอผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ซึ่งมีเฉพาะ
สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ที่ส่งรายละเอียดเพ่ือเสนอชื่อจ านวน ๑ ราย คือ นายวีระพันธ์  ไพศาลนันท์ ส่วนสาขาเกษตร
กลวิธาน และสาขาพืชศาสตร์ เสนอชื่อสาขาละ ๑ ราย แต่ไม่มีรายละเอียด 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งควรตรวจสอบคุณสมบัติให้ชัดเจนและมีเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา
ให้คณะกรรมการบริหารทราบด้วย เพ่ือได้พิจารณาได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ เพราะคณะฯ ต้อง
ด าเนินการเสนอชื่อไปมหาวิทยาลัยฯ พิจารณากลั่นกรองอีกครั้ง ไม่ควรให้เกิดความผิดพลาด 
  ประธาน กล่าว ให้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของนายวีรพันธ์ ไพศาลนันท์ หากถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ข้อบังคับ และมีคุณสมบัติ ก็เสนอชื่อ นายวีระพันธ์  ไพศาลนันท์ เป็นผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตร 
ดุษฏีบัณฑิต (เทคโนโลยีภูมิทัศน์) 
     
 มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
 
 ๕.๒ ฝ่ายบริหารและวางแผน 
  ๕.๒.๑ โครงการเชิงรุกตามนโยบายของคณะฯ ประธานแจ้ง ขอหารือเฉพาะคณบดี และรองคณบดี 
  ๕.๒.๒ การขอใช้เงินรายได้สะสมเพื่อเตรียมการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ 
    รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน หารือที่ประชุม ขอใช้เงินรายได้สะสมงานฟาร์ม พื้นที่ ทุ่งใหญ่ 
จ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ในการเตรียมพ้ืนที่ การท าซุ้ม และซื้อวัสดุต่างๆ เพ่ือเตรียมการจัดงาน
วันเกษตรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ 
   ประธาน แจ้งก าหนดจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๑ – ๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ และคณะฯ ต้องเตรียมพ้ืนที่ หรือสิ่งก่อสร้าง บางอย่างต้องด าเนินการก่อนอย่างน้อย ๖ เดือน จ าเป็นต้องใช้
งบประมาณ ซึ่งหากรอโครงการที่คณะฯ ได้เสนอขอไปยังมหาวิทยาลัยฯ จะได้รับการจัดสรรในช่วงปลายปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ เกรงว่าจะด าเนินการไม่ทัน จึงขอความเห็นชอบในการขอใช้เงินรายได้สะสมงานฟาร์ม พ้ืนที่ทุ่งใหญ่ จ านวน 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)  
 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑  หน้าท่ี ๒๐/๒๐ 
 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ :  เรื่องอ่ืนๆ 
 ๖.๑ งานวันเกษตรแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ 
  ๖.๑.๑  ร่างค าสั่งคณะเกษตรศาสตร์  ประธาน แจ้ง ให้ส าเนา ร่างค าสั่งคณะเกษตรศาสตร์ ให้
คณะกรรมการบริหาร เป็นรายบุคคล เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติม เป้าหมายให้ทุกคนมามีส่วนร่วมช่วยกันด าเนินงาน 
  ๖.๑.๒  ขอสนับสนุนบุคลากรเพ่ือเตรียมสถานที่ 
    รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ขอสนับสนุนบุคลากรระดมการท างานเพ่ือเตรียมสถานที่
จากสาขาพืชศาสตร์ และสาขาสัตวศาสตร์ อย่างน้อยอาทิตย์ละ ๑ ครั้ง      
   ประธาน แจ้ง หากไม่ติดภารกิจที่สาขา ขอความร่วมมือให้คนงาน / นักวิชาการ ช่วยเตรียม
สถานที่ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ในส่วนบุคลากรของวิทยาเขตฯ มอบฝ่ายบริหารและวางแผนประสานงาน  
  
  มติที่ประชุม : รับทราบ   
  
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.   

 
 

นางอภิชญา หงษ์ทอง ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      นางธันย์นรีย์  โมราศิลป์ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 
 
 
 

 


