รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้าที่ ๑/๑๙

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ 1/2562
วันพุธ ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม AB 201 ชั้น 2 สานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
*****************************************
ผู้มาประชุม
1. ผศ.สมคิด
2. ผศ.ประพจน์
3. นางธันย์นรีย์
4. นายฤกษ์ชัย
5. นางสาวพิมล
6. ผศ.เสน่ห์
7. ผศ.สารคาม
8. นายสุดนัย
9. ผศ.ยืนยง
10. ผศ.สกุลรัตน์
11. ผศ.เผด็จ
12. ผศ.วุฒิชัย
13. นางสาวรัตนา
14. นายสุรศักดิ์
15. ผศ.ชวกร
16. ผศ.ธรรมนูญ

ชัยเพชร
มลิวัลย์
โมราศิลป์
ช่วยมั่ง
เที่ยงธรรม
รักเกื้อ
แก้วทาสี
เครือหลี
วาณิชย์ปกรณ์
หาญศึก
สังขไพฑูรย์
สีเผือก
อุ่นจันทร์
ชูทอง
มุกสาน
ง่านวิสุทธิพันธ์

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ประธาน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์
รองหัวหน้าสาขาพืชศาสตร์
หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์
รองหัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์
หัวหน้าสาขาพัฒนาการเกษตรฯ
หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
หัวหน้าสาขาเกษตรกลวิธาน
หัวหน้าสาขาประมง

1. นางอภิชญา
2. นางอณงค์ทิพย์

หงษ์ทอง
วงศ์กูล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้เข้าร่วมประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้าที่ ๒/๑๙

เริ่มประชุมเวลา 09.15 น.
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม เมื่อคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์
มาครบองค์ป ระชุมแล้ ว ประธานกล่ าวเปิ ดการประชุม และดาเนิน การประชุมตามระเบียบวาระการประชุ ม
ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 3 เรื่อง
1.1 แนะนาหัวหน้าสาขา ทีม่ าดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 3 ราย ดังนี้
1. ผศ.ธรรมนูญ ง่านวิสุทธิพันธ์ หัวหน้าสาขาประมง
2. ดร.รัตนา อุ่นจันทร์
หัวหน้าสาขาพัฒนาการเกษตรฯ
3. ดร.สุรศักดิ์ ชูทอง
หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
ส่วนของคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลง และจะแจ้งให้ทราบ
ต่อไป
1.2 หลังเลิกการประชุมขอเชิญผู้บริหารทุกท่าน ร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่พลเอกเปรม
ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารสานักงาน
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่
1.3 ขอบคุ ณ ทุก ฝ่ าย ทุกสาขาและบุคลากรทุ กท่าน ที่ได้ ร่ว มกั นจัดกิ จกรรมต่ างๆ และ
ร่ว มงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว
รัชการที่ 10
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
แก้ไขเป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร และการจัดทาธุรกิจการเกษตร
แก้ไขเป็น สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร และการจัดการธุรกิจเกษตร
หน้าที่ 9 ลาดับที่ 8 ลาดับที่ 12 จนถึงลาดับที่ 18 จาก ที่ประชุมเห็บชอบ
แก้ไขเป็น ที่ประชุมเห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่ม-ี

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้าที่ ๓/๑๙

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 ฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 4 เรื่อง ดังนี้
4.1.1 จานวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ประธาน แจ้ง จานวนนักศึกษายังไม่เป็นไปตามแผนรับที่คณะฯ ได้ส่งมหาวิทยาลัยฯ และการหักค่า
สมทบมหาวิทยาลัย ฯ หั กตามแผนการรับนั กศึกษา ไม่ได้หั กค่าสมทบตามยอดนักศึกษาที่รับจริง จึง ขอความ
ร่วมมือสาขาช่วยกันประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการรับด้วย

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้าที่ ๔/๑๙

4.1.2 การสอบวัดความรู้พื้นฐานและการเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้าที่ ๕/๑๙

ประธาน หารือ ในรายวิชาการเรียนปรับพื้นฐาน ในส่วนของคณะฯ หากดาเนินการเองได้ก็ให้บริหาร
จัดการภายในคณะฯ ในการเขียนรหัสรายวิชา โดยไม่ต้องอิงคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มอบหัวหน้าสาขา
สัตวศาสตร์ และฝ่ายวิชาการและวิจัยดาเนินการในปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอแนะของที่ประชุม การเรียนปรับพื้นฐาน ควรเพิ่มระยะเวลาในการเรียนปรับพื้นฐาน และให้
ต่อเนื่อง ควรมีการสอบวัดความรู้และการเรียนปรับพื้นฐานสาหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ช่วงก่อนสอบกลางภาค และ
ปลายภาคการศึกษา จะมีประสิทธิภาพมากกว่านักศึกษาสอบตอนเข้าเรียน
4.1.3 การเตรียมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 5
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้ง คณะเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 5 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ ขอหารือ กาหนดช่วงระยะเวลาที่จัด และหารือถึงรายละเอียดการแข่งขัน
ตามที่ฝ่ายวิชาการฯ ได้เสนอรายเอียด กาหนดทักษะการแข่งขัน ไว้ 8 ทักษะ ดังนี้
1. ทักษะส่วนกลาง
2. ทักษะสาขาวิชาพืชศาสตร์

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้าที่ ๖/๑๙

3.
4.
5.
6.
7.

ทักษะสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
ทักษะสาขาวิชาสัตวศาสตร์
ทักษะสาขาวิชาประมง
ทักษะสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร
ทั ก ษะสาขาวิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และศาสตร์ ด้ า น
คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
8. ทักษะสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ข้อเสนอแนะของที่ประชุม
- เห็นชอบกาหนดช่วงระยะเวลาจัดการแข่งขันฯ เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2563
- สาขาพืชศาสตร์ เสนอกิจกรรมรายการแข่งขัน จากที่ได้เข้าร่วมในการแข่งขันทักษะทางวิชาการที่
ผ่านมา พบปัญหา การแข่งขันหนึ่งรายการแต่แยกเป็นสามทักษะ เช่น ด้านการแข่งขันอารักขาพืช ซึ่งแยกเป็น
ทักษะ 3 ทักษะ วัชพืช โรคพืช กีฏวิทยา ควรแยกให้ชัดเจนเฉพาะทาง เพื่อ ให้การแข่งขันมีประสิท ธิภาพได้ผู้
ควบคุมนักศึกษา กรรมการตัดสิน มีความรู้ตรงศาสตร์เฉพาะทางของทักษะในการแข่งขันนั้น ๆ และควรลด
ทักษะการแข่งขันที่ต้องใช้บุคลากรของคณะอื่น
- ควรให้สาขาประชุมตกลงเบื้องต้น แล้วนาเสนอทักษะของแต่ละสาขา
ประธาน มอบสาขาส่งรายละเอียดกิจกรรมการแข่งขันทักษะ ฝ่ายวิชาการและวิจัย รวบรวมและ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จัดทาปฏิทินกาหนดการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล
ครั้งที่ 5 แจ้งผู้เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วม
4.1.4 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2561
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้ง การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี
การศึกษา 2561 ดังนี้
- ระดับหลักสูตร ช่วงวันที่ 1 – 20 กรกฎาคม 2562
- ระดับคณะ ช่วงวันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 2562
ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบ ดาเนินการจัดทารายงาน (SAR) ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ส่งผล
การดาเนินงานให้ฝ่ายวิชาการและวิจัย ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2562
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.2 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
รองคณบดีฝ่ ายพัฒ นานั กศึกษา แจ้ง ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายพัฒ นานักศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2562 รายละเอียดดังต่อไปนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้าที่ ๗/๑๙

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้าที่ ๘/๑๙

กิจกรรมที่ดาเนินการ
4.2.1 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พื้นที่ไสใหญ่ กาหนดวันที่ 21 มิถุนายน 2562 โดยจัดร่วมกัน ทั้ง
วิทยาเขตฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ กาหนดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 27 มิถุนายน 2562
4.2.2 การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้าที่ ๙/๑๙

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ กาหนดช่วงบ่าย วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ในพื้นที่ไสใหญ่
พื้นที่ทุ่งใหญ่ กาหนดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ วันที่ 20 มิถุนายน 2562
4.2.3 กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่
กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ กาหนดวันที่ 1 – 13 กรกฎาคม 2562 ให้ปฏิบัติตามประกาศ
มหาวิทยาลั ย ฯ เรื่ อ งมาตรการการจั ดกิ จ กรรมต้อนรับ น้องใหม่ และประชุม เชีย ร์ข องนั กศึก ษามหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจาปีการศึกษา 2562 อย่างเคร่งครัด
4.2.4 โครงการค่ายคุณธรรม
โครงการค่ายคุณธรรม พื้นที่ไสใหญ่ กาหนดวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ส่วนที่พัก นักศึกษาชายพักที่อาคาร 70 ปี นักศึกษาหญิงพักที่อาคารสมาคม
ศิษย์เก่าไสใหญ่ ซึ่งมีความพร้อมสามารถรองรับนักศึกษาได้ พื้นที่ทุ่งใหญ่ กาหนดวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2562
ณ วัดภูเขาดิน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
จากที่ประชุมเสนอ
- ปฏิทินควรเป็นภาพรวมของคณะฯ ของวิทยาเขตฯ
- ควรให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ทั้งสองพื้นที่มีกิจกรรมร่วมกัน
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ฝ่ายบริหารและวางแผน
5.1.1 คาเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน แจ้งคณะฯ ต้องดาเนินการส่งคาเสนอของบประมาณเงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมอบให้หัวหน้างานบริหารและวางแผนชี้แจงรายละเอียด
หัวหน้างานบริหารและวางแผน แจ้ง จากรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยคิดจากประมาณการ
รายรั บ ค่าธรรมเนี ย มการศึกษา จากจ านวนนักศึกษา 750 คน ขอหารือวงเงินตั้งจ่า ยเพื่อจัดทาคาเสนอขอ
งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยแยกเป็น
วงเงินตั้งจ่ายระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
- ผลผลิตที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐฯ
จากรายละเอียดวงเงินตั้งจ่ายที่เสนอ ซึง่ ที่ประชุมเห็นชอบตามทีเ่ สนอ รายละเอียดดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้าที่ ๑๐/๑๙
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2563
หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์
แบบ ปผ.1

งบประมาณทัง้ หมด
ประมาณการรายรับจากการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา
วงเงินตัง้ จ่าย
งบกลาง

16,681,120
16,681,120
15,030,950
1,650,170

บาท
บาท
บาท
บาท

วงเงินตัง้ จ่ายระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

14,690,090 บาท

ผลผลิต ที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐฯ

3,336,180 บาท

งบบุคลากร

2,773,200 บาท

1. ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน 16 อัตรา

2,773,200 บาท

1.1 อัตราเดิม 16 อัตรา

2,773,200 บาท

1) อาจารย์

วุฒิ

ปริญญาโท

3

อัตรา ค่าจ้าง

614,160 บาท

2) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วุฒิ

ปริญญาตรี

7

อัตรา ค่าจ้าง

1,162,560 บาท

3) นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วุฒิ

ปริญญาตรี

1

อัตรา ค่าจ้าง

166,080 บาท

4) นักวิชาการศึกษา

วุฒิ

ปริญญาตรี

2

อัตรา ค่าจ้าง

332,160 บาท

5) นักวิทยาศาสตร์

วุฒิ

ปริญญาตรี

3

อัตรา ค่าจ้าง

498,240 บาท

งบดาเนินงาน

562,980 บาท

1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

562,980 บาท

1.1 ค่าตอบแทน (ค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่ง)
1) หัวหน้าสานักงานคณบดี
2) หัวหน้าสาขา
3) หัวหน้างาน

422,400 บาท
1
6
4

อัตรา ค่าจ้าง
อัตรา ค่าจ้าง
อัตรา ค่าจ้าง

1.2 ค่าใช้สอย

140,580 บาท

1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

135,030 บาท
ค่าจ้างต่อเดือน

อัตราเดิม 16 อัตรา
1. นายชโลธร ศักดิม์ าศ
2. นายสาธิต บัวขาว
3. นางสาวจารีพร เพชรชิต
4. นางสาวอุมาพร ขุนรัง
5. นางชุตมิ ณฑน์ ชานาญกิจ
6. นางสาวกัญญา บัวสุวรรณ์
7. นางปุญญิศา คงจ้อย
8. นายศรราม แก้วตาทิพย์
9. นางสาวเพชรารัตน์ หนูเพชร
10. นางสาวอรพรรณ พงศ์สว่าง
11. นายเอกศักดิ์ คมคาย
12. นายอนุวัฒน์ รัตนรัตน์
13. นางพจนีย์ กันภัย
14. นางสาววรรณดี อ่อนน้อม
15. นางกรวรรณ ไตรรัตน์
16. นางสาวนิภาพร วงศ์กูล
2) เงินกองทุนทดแทน
- อัตราเดิม 16 อัตรา

134,400 บาท
216,000 บาท
72,000 บาท

17,060
17,060
17,060
13,840
13,840
13,840
13,840
13,840
13,840
13,840
13,840
13,840
13,840
13,840
13,840
13,840

ประกันสังคม(ต่อเดือน) 5%

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

750
750
750
692
692
692
692
692
692
692
692
692
692
692
692
692

ประกันสังคม (12 เดือน) 5%

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

9,000
9,000
9,000
8,310
8,310
8,310
8,310
8,310
8,310
8,310
8,310
8,310
8,310
8,310
8,310
8,310

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5,550

บาท

5,550 บาท
ค่าจ้าง

2,773,200 บาท

เงินกองทุนทดแทน (0.2%)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้าที่ ๑๑/๑๙

- ผลผลิตที่ 4 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งบดาเนินงาน
ผลผลิ ต ที่ 4 : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2,980,570 บาท

งบดาเนินงาน

1,835,260 บาท

1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

1,793,260 บาท

1.1 ค่าตอบแทน

176,200 บาท

1.2 ค่าใช้สอย
1) ค่าตรวจสุขภาพนักศึกษา 0.30%
2) ค่าจ้างเหมาบริการ
3) ค่าใช้สอยอื่นๆ
1.3 ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุการศึกษา
2) ค่าวัสดุอื่นๆ

713,480 บาท

2. ค่าสาธารณูปโภค
1) ค่าโทรศัพท์
2) ค่าไปรษณีย์

48,970 บาท
260,880 บาท
403,630 บาท
903,580 บาท
500,000 บาท
403,580 บาท
42,000 บาท
40,000 บาท
2,000 บาท

งบอุ ด หนุ น ที่ ป ระชุ ม เสนอให้ ป รั บ งบประมาณและชื่ อ โครงการ งบอุ ด หนุ น ล าดั บ ที่ 6 ค่ า
สนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาการราชมงคล งบประมาณ 50,000 บาท เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 คณะ
เกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทักษะฯ จึงไม่จาเป็นต้องจ่ายค่าสนับสนุน ให้ปรับชื่อโครงการ และ
เปลี่ยนเป็นงบรายจ่ายอื่นในการจัดโครงการแข่งขันทักษะฯ แทน งบประมาณเท่าเดิม
งบรายจ่ ายอื่น ที่ ป ระชุ มเสนอ โครงการล าดั บที่ 1 ปรับ งบประมาณเพิ่ มเป็น 57,000 บาท
โครงการลาดับที่ 2 ปรับงบประมาณลดเหลือ 60,000 บาท โครงการลาดับที่ 5 ปรับชื่อโครงการเป็นโครงการ
พัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ งบประมาณเพิ่มเป็น 60,000 บาท โดยปรับลดงบประมาณจากรายการค่าวัสดุ
อื่น ๆ นามาใช้ในงบอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นที่แก้ไข เพิ่มเติม ตามรายละเอียดดังนี้
งบอุดหนุน
1. สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน 1%
2. เงินสนับสนุนสโมสรนักศึกษา 2.20%
3. ค่าสมาชิกสภาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์แห่งประเทศไทย
4. ค่าสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมวิชาการ (RUCA)
5. ค่าสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมวิชาการด้านสัตวศาสตร์
6. ทุนศึกษาสาหรับนักศึกษา

678,310 บาท

งบรายจ่ายอืน่
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
3. โครงการสร้างสรรค์ขบวนพาเหรดศรีวิชัยเกมส์ ครั้งที่ 13
4. โครงการกีฬาเสริมสร้างสุขภาพและต่อต้านสารเสพติด เสริมสร้างระเบียบวินัย
5. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
6. โครงการกิจกรรม 5ส plus ประจาปีการศึกษา 2562
7. โครงการเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาการราชมงคล
8. โครงการเข้าค่ายคุณธรรม

467,000 บาท

163,220
359,090
20,000
20,000
20,000
96,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

57,000
60,000
50,000
20,000
60,000
20,000
50,000
150,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้าที่ ๑๒/๑๙

ทีป่ ระชุมเห็นชอบตามที่เสนอ และให้คณะฯ ช่วยสะท้อนการหักค่าสมทบมหาวิทยาลัยฯ (23%) และ
สมทบวิทยาเขต (20%) ด้วย เพราะการสมทบตามประมาณการรายรับ ไม่ได้ตามรายรับจริง ซึ่งไม่เป็นธรรมกับ
คณะฯ
สมทบมหาวิทยาลัย

3,754,130 บาท

1. การจัดการศึกษา 13%

2,121,900 บาท

2. ค่าไฟฟ้าสมทบมหาวิทยาลัย 10%

1,632,230 บาท

สมทบวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 20%

3,264,470 บาท

สมทบเงินสนับสนุนการบริการการศึกษากิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา (มหาวิทยาลัยฯ) 4%

652,890 บาท

สมทบค่าบารุงห้องสมุด 1.30%

212,190 บาท

สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

81,610 บาท

1. สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย 0.50%

81,610 บาท

สมทบวงเงินพัฒนางานวิจัย 1%

163,220 บาท

สมทบทุนพัฒนาบุคลากร 1.50%

244,830 บาท

งบกลางภาคปกติ (อย่างน้อย 10%)

1,632,230 บาท

สรุ ป ประมาณการรายรั บ – วงเงิน เพื่อตั้งงบประมาณรายจ่าย ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 คณะเกษตรศาสตร์ ดังนี้
วงเงินตัง้ งบประมาณรายจ่าย

ประมาณการรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระดับ

ระดับ ปริญญาตรี
- ด้านวิทย์ฯ
- ด้านสังคมฯ
รวมทัง้ สิ้น

เงินสนับสนุนการ
สมทบมหาวิทยาลัยฯ (23%)
บริการการศึกษา
กิจกรรมและ
สวัสดิการ นศ. จัดการศึกษา ค่าไฟฟ้า
รวม

เทอม

ภาคฤดู รอ้ น

เทอม

2/2562

2562

1/2563

รวม

7.80%

13%

สมทบ
ส่วนกลาง
สงขลา/
วิทยาเขต

10%

20%

สมทบกองทุน สมทบกองทุน
ส่งเสริมและ
ส่งเสริมและ
พัฒนางานวิจยั พัฒนางานวิจยั
มหาวิทยาลัย
หน่วยงาน
0.50%

วงงินพัฒนา
งานวิจยั

สมทบ
กองทุน
พัฒนา
บุคลากร

1%

1%

1.50%

วงเงินทีส่ ามารถ
งบกลาง
รวม
ตั้งงบประมาณ
คณะ/วิทยาลัย
รายจ่ายไม่เกิน งบประมาณ อย่างน้อย

รายจ่ายทัง้ สิน้

35.20%

10%

8,254,400

-

8,067,920

16,322,320

1,273,140

2,121,900

1,632,230 3,754,130

3,264,470

81,610

163,220

163,220

244,830

5,745,470

14,690,090

1,632,230

8,254,400

-

8,067,920

16,322,320

1,273,140

2,121,900

1,632,230 3,754,130

3,264,470

81,610

163,220

163,220

244,830

5,745,470

14,690,090

1,632,230

8,254,400

-

8,067,920

16,322,320

1,273,140

2,121,900

-

-

1,632,230 3,754,130

3,264,470

-

-

-

81,610

163,220

163,220

244,830

5,745,470

14,690,090

1,632,230

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้าที่ ๑๓/๑๙

วงเงินตั้งจ่ายระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) ภาคปกติ โดยคิดจากประมาณการรายรับค่าธรรมเนียม
การศึกษา จานวนนักศึกษา 9 คน ตามรายละเอียดดังนี้
วงเงิ นตัง้ จ่ายระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) ภาคปกติ

340,860 บาท

ผลผลิ ต ที่ 4 : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

215,990 บาท

งบดาเนินงาน

215,990 บาท

1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

215,990 บาท

1.1 ค่าตอบแทน

30,000 บาท

1.2 ค่าใช้สอย
1.3 ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุการศึกษา
2) ค่าวัสดุอื่นๆ

40,000 บาท
145,990 บาท
100,000 บาท
45,990 บาท

สมทบมหาวิทยาลัย

71,760 บาท

1. การจัดการศึกษา 10%

35,880 บาท

2. ค่าไฟฟ้าสมทบมหาวิทยาลัย 10%

35,880 บาท

สมทบค่าบารุงห้องสมุด 1.80%

6,460 บาท

สมทบค่าบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมหาวิทยาลัย 2%

7,180 บาท

สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

17,940 บาท

1. สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย 5%

17,940 บาท

สมทบทุนพัฒนาบุคลากร 1%

3,590 บาท

สมทบคณะ 5%

17,940 บาท

งบกลางระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (อย่างน้อย 5%)

17,940 บาท

ที่ประชุมเห็นชอบตามรายละเอียด และสอบถามสาขาที่มีการเรียนการสอนระดับปริญญาโทในหมวด
งบดาเนินงาน ค่าวัสดุ สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน แจ้ง สามารถดาเนินการได้ ให้สาขาบันทึก ให้เหตุผลความจาเป็น
รายละเอียดส่งคณะฯ ได้
สรุปประมาณการรายรับ – วงเงินเพื่อตั้งงบประมาณรายจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 คณะเกษตรศาสตร์ ดังนี้
แบบ ป.03
วงเงินตัง้ งบประมาณรายจ่าย

ประมาณการรายรับ

ค่าธรรมเนียม
เทอม
2/2562

- ด้านวิทย์ฯ
- ด้านสังคมฯ
รวมทั้งสิ้ น

สมทบกองทุน
สมทบกองทุน
ส่งเสริม และ
สมทบคณะ
พัฒนาบุคลากร
พัฒนางานวิจยั

#NAME?

ระดับ

ระดับ ปริญญาโท

สมทบมหาวิทยาลัยฯ (20%)

ภาคฤดู รอ้ น

2562

เทอม
1/2563

รวม

รวมทั้งสิ้ น

จัดการศึกษา

ค่าไฟฟ้า

อืน่ *
10%

รวม

10%

5%

1%

5%

รวม
งบกลางคณะ
วงเงินที่สามารถ
อย่างน้อย
ตั้งงบประมาณ งบประมาณ
รายจ่ายไม่เกิน รายจ่ายทัง้ สิน้
64%

5%

154,200

-

185,600

339,800

19,000

358,800

35,880

35,880

71,760

17,940

3,590

17,940

229,630

340,860

17,940

154,200

-

185,600

339,800

19,000

358,800

35,880

35,880

71,760

17,940

3,590

17,940

229,630

340,860

17,940

-

-

-

-

-

-

35,880

35,880

71,760

17,940

3,590

17,940

154,200

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมอืน่ คือ

-

185,600

339,800

19,000

358,800

- ค่าบารุงห้องสมุด 400 บาท/คน/เทอม
- ค่าบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 600 บาท/คน/เทอม

229,630

340,860

17,940

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้าที่ ๑๔/๑๙

วงเงินตั้งจ่ายงานฟาร์ม
หัวหน้างานบริหารและวางแผน แจ้ง รายละเอียดตามแบบแสดงงบประมาณรายรับ – รายจ่ายตาม
เกณฑ์งานฟาร์มประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประธาน แจ้งที่ประชุม ในการตั้งงบประมาณรายรับ – รายจ่ายตามเกณฑ์งานฟาร์ม ให้ที่ประชุม
ทราบด้วยถึงการตั้งงบประมาณการรายรับงานฟาร์ม มหาวิทยาลัยฯ จะหักค่าสมทบตามประมาณการรายรับ ไม่ได้
หักค่าสมทบจากรายรับจริงของคณะฯ ฉะนั้นในแต่ละโครงการงานฟาร์ม ต้องดูรายรับจริงของท่านในปีที่ผ่านมา
เพื่อนามาประกอบการพิจารณาในการประมาณการรายรับ – รายจ่ายในปี 2563
จากที่ประชุมสรุปได้ดังต่อไปนี้
งานฟาร์ม 1 (ทุ่งใหญ่)
สาขาสัตวศาสตร์ 1 ปรับประมาณการรายรับ เหลือ 3,500,000 บาท
สาขาพืชศาสตร์ 1 ปรับประมาณการรายรับ เหลือ 6,236,000 บาท
งานฟาร์ม 2 (ไสใหญ่)
สาขาสัตวศาสตร์ 2 ปรับประมาณการรายรับ เหลือ 500,000 บาท
สาขาพืชศาสตร์ 2 ปรับประมาณการรายรับ เหลือ 189,000 บาท
แบบแสดงงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ตามเกณฑ์
งานฟาร์ม
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25623
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายการ
รายได้จากการจาหน่ายผลิตผล
จากงานฟาร์ม
งานฟาร์ม 1 (ทุง่ ใหญ่)
สาขาสัตวศาสตร์ 1
สาขาพืชศาสตร์ 1
งานฟาร์ม 2 (ไสใหญ่)
สาขาสัตวศาสตร์ 2
สาขาพืชศาสตร์ 2
รวม

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ประมาณการ
รายรับ
งานฟาร์ม
(1)

10,136,000
3,500,000
6,636,000
689,000
500,000
189,000
10,825,000

สมทบ
ค่าไฟฟ้า
3%
(2)

304,080
105,000
199,080
20,670
15,000
5,670
324,750

สมทบ
วิทยาเขต
2%
(3)

202,720
70,000
132,720
13,780
10,000
3,780
216,500

งบกลาง
ไม่น้อยกว่า
10%
(4)

1,013,600
350,000
663,600
68,900
50,000
18,900
1,082,500

ฟ.1
เหลือวงเงิน
ตัง้ จ่ายไม่เกิน
85%
(1)-(2)-(3)-(4)

8,615,600
2,975,000
5,640,600
585,650
425,000
160,650
9,201,250

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้าที่ ๑๕/๑๙

5.1.2 โครงสร้างคณะเกษตรศาสตร์
ประธาน แจ้ง มหาวิทยาลัยฯ ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาบุคลากรและการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่ งสงและพื้นที่ทุ่งใหญ่ โดยมหาวิทยาลัยฯ มองว่าในการ
บริหารจัดการสองพื้นที่ของคณะเกษตรศาสตร์ สิ้นเปลือง ดูแลยาก อัตราการเกษียณอายุราชการของบุคลากร
คณะเกษตรศาสตร์มีจานวนมาก ซึ่งอาจจะไม่มีอัตรามาทดแทน และจากที่ประชุมกับมหาวิทยาลัยฯ เบื้องต้นมี 2
แนวทาง คือ คณะเกษตรศาสตร์รวมกับคณะวิทยาศาสตร์ฯ หรือ คณะเกษตรศาสตร์รวมเป็นพื้นที่เดียว ขอความ
ร่วมมือสาขาในการประชุมและหารือแนวทางการปรับโครงสร้างของคณะเกษตรศาสตร์ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยฯ
เพื่อจะนาเข้าที่ประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ สั่งการถือเป็นการสิ้นสุด
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมสรุปได้ดังนี้
- แนวทางในการปรับโครงสร้างคณะเกษตรศาสตร์ ว่าจะ ยืนยันจัดการเรียนการสอนเหมือนเดิม
หรือ คณะเกษตรศาสตร์พื้นที่ไสใหญ่จะโอนไปรวมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- การรวมกับคณะวิทยาศาสตร์จะมีความยุ่งยากหรือไม่ นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์พื้นที่ไสใหญ่
มากกว่านักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ ควรให้แต่ละพื้นที่บริหารจัดการเอาจุดเด่นของพื้นที่ ทรัพยากร มาบริหาร
จัดการเป็นคณะเกษตรศาสตร์ร่วมกันสองพื้นที่ ดีกว่ารวมกับคณะอื่น
- คณะเกษตรศาสตร์ ควรมีจุดยืนที่ชัดเจน แม้มหาวิทยาลัยฯ สั่งการหากบุคลากรของคณะฯ รวมตัว
กันไม่ป ฏิบั ติตามยื นยั นการจัดการเรี ยนการสอนเหมือนเดิม การจะยุบ รวม ย้าย ควรมองเสียงสะท้อนของ
บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และศิษย์เก่าของคณะฯ ด้วย
- ควรอยู่แบบเดิม ให้เอื้อกัน เป็นคณะเกษตรศาสตร์หนึ่งเดียว มีการบริหารจัดการเรียนการสอนสอง
พื้นที่
ประธาน หารือ หากคณะเกษตรศาสตร์ ยืนยันการจัดการเรียนการสอนสองพื้นที่เหมือนเดิม ต้องมา
ปรับการเรียนการสอน เช่น นักศึกษาไปเรียนทฤษฎีที่ไสใหญ่ และมาฝึกปฏิบัติที่ทุ่งใหญ่ การบริหารพื้นที่ให้โดด
เด่น บริหารจัดการฟาร์มให้เป็น เชิงสมาร์ทฟาร์ม ให้บริการวิชาการ ซึ่งนักศึกษาบางกลุ่มชอบและรักที่จะเรียน
เกษตรแบบเกษตรติดดินอยู่กับธรรมชาติ บางกลุ่มชอบเกษตรแบบคนเมือง คณะฯ ก็สามารถดาเนินการได้
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.2 ฝ่ายวิชาการและวิจัย
5.2.1 กรอบวงเงินวัสดุโครงการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้ง รายละเอียดการอนุมัติวงเงินวัสดุโครงการสอนที่ผ่านมา และ
กรอบการอนุมัติวงเงินวัสดุโครงการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตามรายเอียดดังต่อไปนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้าที่ ๑๖/๑๙

ประธาน แจ้ง ให้สาขาพิจารณาทบทวน ใช้ดุลพินิจตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับรายวิชาใน
การจัดการเรียนการสอน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้ง จัดสรรตามกรอบเดิมไปก่อน
มติที่ประชุม : เห็นชอบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้าที่ ๑๗/๑๙

5.3 สาขาสัตวศาสตร์
5.3.1 ทบทวนแผนการเรียน และเทียบโอนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์ หารือ ตามแผนการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 4 โดยให้นักศึกษาเรียนรายวิชาในภาคเรียนที่ 1 และ
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาละ 20 – 21 หน่วยกิต จากการกาหนด ทาให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในภาคเรียน นักศึกษาเทียบโอนไม่สามารถฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ ขอให้คณะฯ พิจารณาการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพภาคฤดูร้อน แทน
ที่ประชุม เสนอ หลักสูตรของคณะฯ ยังไม่ครบปีควรดาเนินการตามแผนการเรียนไปก่อน
มองปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาแล้วนาเข้าวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยฯ แล้วค่อยปรับปรุงหลักสูตร
ของคณะฯ
ประธาน มอบฝ่ ายวิ ช าการและวิ จัย ศึ ก ษาระเบี ยบการให้ นั ก ศึ ก ษาบั น ทึ ก ขออนุ ญ าตดู
ช่องทางในการแก้ปัญหาภายในคณะฯ
มติที่ประชุม : เห็นชอบ
5.4 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
รองคณบดี ฝ่ า ยพัฒ นานั ก ศึก ษา แจ้ ง ได้ จัดท าร่ างรูป เล่ ม แบบรายงานผลการพบนัก ศึก ษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา หากเห็นชอบ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบแบบรายงานผลการพบนักศึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษา ได้ที่เว็บไซต์ คณะเกษตรศาสตร์ เมื่อสิ้ นภาคการศึกษาก็รวบรวมส่งแบบรายงานผลฯ ได้ที่ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา ตามรอบการประเมินอย่างน้อย 4 ครั้ง โดยจะดาเนินการแยกให้เป็น 2 ส่วน แบบนักศึกษาพบอาจารย์ที่
ปรึกษาเป็นกลุ่ม และแบบนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นรายบุคคล ตามรายละเอียด

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้าที่ ๑๘/๑๙

มติที่ประชุม : เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 6 : เรื่องอื่นๆ
6.1 รองหั วหน้าสาขาพืชศาสตร์ แจ้ง น้าประปาเข้าไม่ถึงสาขาพืชศาสตร์ การซ่อมแซม
โรงเรือนพืชไร่ และเอกสารของสาขาหาย ขอทราบรายละเอียด
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน แจ้ง เรื่องน้าประปา สานักงานได้ทาหนังสือขอความ
อนุเคราะห์บุคลากรวิทยาเขตฯ ดาเนินการแล้ว เรื่องการซ่อมแซมโรงเรือนพืชไร่ เนื่องจากงบประมาณมาก และ
คณะฯไม่มีงบประมาณจึงจาเป็นต้องชะลอไว้ก่อนและให้แยกประเภทการซ่อมแซมมาใหม่ ส่วนเรื่องเอกสารที่
หาย ต้องขอความร่วมมือจากสาขาในการจัดส่งเอกสารและทางฝ่ายฯ จะนัดประชุมและแจ้งแนวทางในการส่ง
หนังสือเพื่อให้รวดเร็วและสืบค้นได้สะดวกขึ้น
6.2 ประธาน แจ้ง วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยฯ กาหนดประชุมสภาวิชาการ
ให้เตรียมการต้อนรับด้วย มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนดาเนินการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ หน้าที่ ๑๙/๑๙

6.3 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้ง การจัดหารายได้ กิจกรรมเดิน วิ่ง การกุศล มทร.
ศรีวิชัย มินิ-ฟันรัน 2019 วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 โดยภาพรวมทั้งวิทยาเขตฯ รายได้ที่ได้จากการจาหน่าย
เสื้อ ค่าสมัคร สปอนเซอร์ที่สนับสนุน หักค่าใช้จ่ายแล้วแบ่งเป็น 4 กอง ( 3 คณะ และ 1 วิทยาเขตฯ) เป้าหมายใน
การจาหน่ายเสื้อคือ ให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วม รายละเอียด รูปแบบเสื้อจะแจ้งทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม : รับทราบ
ปิดประชุมเวลา 14. 40 น.
นางอภิชญา หงษ์ทอง ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นางธันย์นรีย์ โมราศิลป์ ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

