รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ หน้าที่ ๑/๑๐

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดี ที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม AB ๒๐๙ ชั้น ๒ สานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
*****************************************
ผู้มาประชุม
๑. รศ.สุนีย์รัตน์
๒. ผศ.จรัญ
๓. ผศ.จรัญ
๔. นายสมยศ
๕. ผศ.สารอง
๖. ผศ.สมศักดิ์
๗. นางธันย์นรีย์
๘. นางสาวพิมล
๙. ผศ.ยืนยง
๑๐. ผศ.สารคาม
๑๑. รศ.พิน
๑๒. รศ.เกียรติศักดิ์
๑๓. นายจาเลือง
๑๔. ผศ.วรรณิณี
๑๕. ผศ.ชวกร

ศรีเปารยะ
ทองเจือ
ไชยศร
ศรีเพิ่ม
ใส่ละม้าย
กาญจนนันทวงศ์
โมราศิลป์
เที่ยงธรรม
วาณิชย์ปกรณ์
แก้วทาสี
นวลศรีทอง
สร้อยสุวรรณ
เหตุทอง
จันทร์แก้ว
มุกสาน

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายฤกษ์ชัย
๒. นางสาววรรณภา
๓. ผศ.ชัยสิทธิ์

ช่วยมั่ง
แซ่โล่
ปรีชา

หัวหน้าสาขาพัฒนาการเกษตรฯ
หัวหน้างานวิจัยและฝึกอบรมชุมพร
หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผศ.ทิพาวรรณ
๒. ผศ.ประพจน์
๓. นางอภิชญา
๔. นางอณงค์ทิพย์

ทองเจือ
มลิวัลย์
หงษ์ทอง
วงศ์กูล

แทน หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์
หัวหน้างานนโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ประธาน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานฟาร์มนักศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานฟาร์ม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์
รองหัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์
หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
หัวหน้าสาขาประมง
หัวหน้าสาขาเกษตรกลวิธาน
ติดภารกิจ
ลาป่วย
ไปราชการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ หน้าที่ ๒/๑๐

เอกสารประกอบการประชุม
เอกสารหมายเลข ๑ :
เอกสารหมายเลข ๒ :
เอกสารหมายเลข ๓ :
เอกสารหมายเลข ๔ :
เอกสารหมายเลข ๕ :

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย ว่ า ด้ ว ยการให้ ร างวั ล แก่
นักศึกษาที่มีผลการเรียนหรือผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องยกเลิก ชนิดกีฬา
ประเภทกีฬาและรุ่น ที่จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑๑ “แสงแรก
เกมส์”
ข้อมูลจานวนการสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน
๒๕๖๑
เอกสารคาเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๑๐ น.
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม เมื่อคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ครบ
องค์ประชุมแล้ว ประธานเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑: เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และขอหารือที่ประชุม ดังนี้
๑.๑ การบริหารงบประมาณ งบดาเนินงาน ในไตรมาส ๓ ต้องดาเนินการใช้จ่ายให้เป็นไปตาม
แผนฯ ๘๐% โดยมหาวิทยาลัยฯ จะตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายของคณะฯ ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ มอบฝ่าย
บริหารและวางแผนติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนอย่างเร่งด่วน
๑.๒ การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ ในปีต่อไปต้องส่งรายละเอียดเหตุผลความ
จาเป็นในการจ้างถึงมหาวิทยาลัยฯ เพื่อได้ดาเนินการขออนุมัติต่อสานักงบประมาณ มอบฝ่ายบริหารฯและสาขา
เตรียมรายละเอียดประกอบการจ้างส่งมหาวิทยาลัยฯ
๑.๓ ตามที่ค ณะฯ ได้ ทาข้อตกลงความร่ ว มมือ (MOA) กับ ภาครัฐ และเอกชนไปแล้ ว นั้ น
ผู้อานวยการโรงเรี ยนละอายพิทยานุสรณ์ ได้ขอหารือ คณะฯ ในการพัฒนาการเรียนการสอนในกลุ่มรายวิชาการ
งานอาชีพร่วมกับคณะฯ เพื่อให้นักเรียนที่จบมัธยมแล้วสามารถมาเรียนกับคณะฯ ได้
ประธาน ขอหารื อการเสนอชื่อบุคลากรของคณะฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการปฏิบัติ
หน้าที่ไปพูดคุยรายละเอียดกับทางโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สนใจและเกี่ยวข้อง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอ ควรเสนอชื่อให้ครอบคลุมทุกสาขา และจากที่ประชุมเสนอชื่อ
ดังต่อไปนี้
สาขาพืชศาสตร์ เสนอ ผศ.ดร.พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์ และ ผศ.ทิพาวรรณ ทองเจือ
สาขาสัตวศาสตร์ เสนอ ดร.ณปภัช ช่วยชูหนู และ ผศ.ดร.ประพจน์ มลิวัลย์
สาขาประมง เสนอ ผศ.ธรรมนูญ ง่านวิสุทธิพันธ์
สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ เสนอ ดร.สุรศักดิ์ ชูทอง
สาขาเกษตรกลวิธาน เสนอ ผศ.ดร.สเน่ห์ รักเกื้อ
สาขาพัฒนาการเกษตรฯ เสนอ ดร.จรีวรรณ จันทร์คง

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ หน้าที่ ๓/๑๐

โดยให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นเลขานุการ มอบ
ฝ่ายวิชาการร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
๓.๑.๑ การให้รางวัลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนหรือผลงานด้านกิจกรรมดีเด่นในปี ๒๕๖๒
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการให้
รางวัลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนหรือผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่คณะฯ จาเป็นต้องตั้งงบประมาณ
ไว้เพื่อการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ จานวน ๖ ตาแหน่ง ๒ ภาคการศึกษา (๑๒,๐๐๐ บาท x ๖ ตาแหน่ง x
๒ ภาคการศึกษา) งบประมาณ ๑๔๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ดังนี้
- ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ข้อ ๕ (๕.๒) นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ที่ มีคุณสมบัติสามารถได้รับ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ๓ ลาดับแรก (ตาแหน่ง)
- ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ข้อ ๖ (๖.๑) นักศึกษาที่มีผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น ที่สามารถได้รับยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของคณะฯ ที่มีคุณสมบัติ
ได้รับแต่งตั้งเป็น อุปนายกองค์การนักศึกษา เนื่องจากคณะฯ มีสองพื้นที่ จาเป็นต้องตั้งงบประมาณ
ไว้ ๒ ตาแหน่ง และที่ได้รับการแต่งตั้งนายกสโมสรนักศึกษา จานวน ๑ ตาแหน่ง
ประธาน มอบฝ่ายบริหารและวางแผน ดาเนินการตามระเบียบ
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ฝ่ายวิชาการ
๔.๔.๑ จานวนผู้สมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งในที่ประชุม ตามที่คณะฯ ได้ปรับแผนการรับนักศึกษา จากเดิม
แผนการรับ ๓๕๐ คน ปรับแผนการรับลง เหลือ ๒๖๐ คน และ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะฯ มีจานวน
นักศึกษาที่มารายงานตัวทั้งหมด ดังนี้
พื้นที่ไสใหญ่
สาขาประมง แผนรับ ๒๕ คน ผ่านการคัดเลือก ๓๑ คน
มารายงานตัว ๒๖ คน
สาขาประมง เทียบโอน แผนรับ ๑๕ คน ผ่านการคัดเลือก ๑๖ คน
มารายงานตัว ๑๖ คน
สาขาพัฒนาการเกษตรฯ แผนรับ ๓๐ คน ผ่านการคัดเลือก ๔๖ คน
มารายงานตัว ๔๐ คน
สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ แผนรับ ๑๕ คน ผ่านการคัดเลือก ๑๖ คน
มารายงานตัว ๑๓ คน
สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร แผนรับ ๒๐ คน ผ่านการคัดเลือก ๒๕ คน มารายงานตัว ๒๑ คน

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ หน้าที่ ๔/๑๐

สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร(เทียบโอน) แผนรับ ๒๕ คน ผ่านการคัดเลือก ๓๑ คน มารายงาน ๒๕ คน

สาขาพืชศาสตร์ แผนรับ ๒๕ คน ผ่านการคัดเลือก ๓๐ คน
มารายงานตัว ๒๕ คน
สาขาพืชศาสตร์(เทียบโอน) แผนรับ ๑๕ คน ผ่านการคัดเลือก ๒๐ คน
มารายงานตัว ๑๖ คน
สาขาสัตวศาสตร์ แผนรับ ๒๕ คน ผ่านการคัดเลือก ๑๖ คน
มารายงานตัว ๑๔ คน
สาขาสัตวศาสตร์(เทียบโอน) แผนรับ ๑๕ คน ผ่านการคัดเลือก ๑๕ คน
มารายงานตัว ๑๒ คน
พื้นที่ไสใหญ่ จากแผนรับ ๒๑๐ คน ผ่านการคัดเลือก ๒๔๓ คน มารายงานตัวทั้งหมด ๒๐๘ คน
พื้นที่ทุ่งใหญ่
สาขาพืชศาสตร์ แผนรับ ๑๕ คน ผ่านการคัดเลือก ๗ คน
มารายงานตัว ๗ คน
สาขาพืชศาสตร์(เทียบโอน) แผนรับ ๑๐ คน ผ่านการคัดเลือก ๔ คน
มารายงานตัว ๔ คน
สาขาสัตวศาสตร์ แผนรับ ๑๕ คน ผ่านการคัดเลือก ๑๔ คน
มารายงานตัว ๑๒ คน
สาขาสัตวศาสตร์(เทียบโอน) แผนรับ ๑๐ คน ผ่านการคัดเลือก ๘ คน
มารายงานตัว ๗ คน
พื้นที่ทุ่งใหญ่ จากแผนรับ ๕๐ คน ผ่านการคัดเลือก ๓๓ คน มารายงานตัวทั้งหมด ๓๐ คน
รวมคณะเกษตรศาสตร์ จากแผนรับ ๒๖๐ คน จานวนผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด ๒๗๖ คน และจานวนผู้
มารายงานตัวทั้งหมด ๒๓๘ คน
ประธาน ขอความร่วมมือทุกฝ่าย ทุกสาขา ติดตามนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด เพื่อให้ใกล้เคียง
ตามแผนการรับนักศึกษา และช่วยกันประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาด้วย
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
๔.๒.๑ เปลี่ยนแปลงวันดาเนินโครงการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งเปลี่ยนแปลงวันดาเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้
- โครงการค่ายคุณธรรม เดิม กาหนดจัดโครงการวันที่ ๒๙ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ กองกากับ การฝึ กพิเศษ ๘ ค่ายศรี น คริ น ทรา เนื่องจากทางเจ้าของพื้นที่ แจ้ง ทราบว่าช่ว งเวลาดังกล่ าวมี
กิจกรรมของทางค่ายฯ จึงเปลี่ยนแปลงวันดาเนินโครงการค่ายคุณธรรม เป็น วันที่ ๑๓ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
- การแข่ง ขั น กีฬ ามหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรีวิ ชั ย ครั้ งที่ ๑๑ “แสงแรกเกมส์ ” เดิ ม
กาหนดการแข่งขัน กีฬา วัน ที่ ๒๘ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๔ สิ งหาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลั ยฯ แจ้งเปลี่ ยนแปลง
กาหนดการแข่งขันกีฬา เป็น วันที่ ๔ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
๔.๒.๒ การเปลี่ยนแปลงชนิดกีฬา
ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการจัดการแข่งขัน กีฬา มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๑ “แสงแรกเกมส์ ”
โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา ซึ่งทางเจ้าภาพแจ้งให้คณะฯ ดาเนินการส่ง
ชนิดกีฬา ประเภทกีฬา นั้น ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยฯ ยกเลิกชนิดกีฬา ประเภทกีฬาและ
รุ่น ที่จัดการแข่งขัน จานวน ๖ ชนิดกีฬา ดังนี้
เซปักตะกร้อ ประเภท ทีมชุดหญิง
เทเบิลเทนนิส ประเภท ทีมชาย และทีมหญิง
แบดมินตัน
ประเภท ทีมชาย และทีมหญิง
ตะกร้อลอดห่วง ประเภท ทีมหญิง

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ หน้าที่ ๕/๑๐

บริดจ์
เทนนิส

ประเภท ทีมชาย ทีมหญิง และทีมผสม
ประเภท ทีมชาย ทีมหญิง และทีมผสม ทีมคู่ชาย ทีมคู่หญิง และทีมผสม

มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓ ฝ่ายงานฟาร์มนักศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานฟาร์มนักศึกษา แจ้งในที่ประชุมถึงผลการดาเนินงานฟาร์มนักศึกษา ขณะนี้มี
ฟาร์มนักศึกษา จานวน ๑๐ ฟาร์ม (ฟาร์ม ๑๑ – ฟาร์ม ๒๐) จานวนนักศึกษา ๒๒ คน และทางมูลนิธิครูฯ มีความ
ต้องการให้คณะฯ มีฟาร์มตัวอย่างที่สามารถให้นักศึกษา เกษตรกร หรือบุคคลทั่วไปมาศึกษาดูงาน และศึกษาเป็น
ฟาร์มตัวอย่าง โดยให้การสนับสนุนฟาร์ม ๑๓ เป็นฟาร์มสาธิต และสนับสนุนงบประมาณในการสร้างคอกวัว คอก
เป็ด สร้างเรือนเพาะชา และจ้างคนงานมาช่วยดูแล โดยให้ดาเนินการ เลี้ยงโคเนื้อ โคขุน เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ปลูก
พืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ที่ป ลอดสารพิษ จึง ขอความร่วมมืออาจารย์ที่ปรึกษาฟาร์มช่วยดูแลให้คาปรึกษากับ
นักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาปัจจุบันไม่ค่อยมีความอดทน ฝ่ายงานฟาร์มนักศึกษาจะกาหนดนัดประชุมนักศึกษา
ฟาร์ม เดือนละ ๑ ครั้ง ทุกวันพุธที่สองของเดือน และในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ จะนัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา
ฟาร์มหารือแนวทางการทางานฟาร์มนักศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป
ประธาน กล่าว โครงการฟาร์มนักศึกษา มีความพร้ อมทั้งด้านพื้นที่และงบประมาณสนับสนุนให้
นักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างแท้จริง ผลิตได้ขายเป็น ทั้งจากมูลนิธิครูฯ และกองทุนฝึ กทักษะก่อให้เกิด
รายได้ ให้ ยืมงบประมาณเพื่อ การลงทุน ทาฟาร์ม ขอความร่วมมือสาขาช่วยผลั กดั นนักศึกษาในการทาฟาร์ม
นักศึกษาด้วย
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๔ ฝ่ายงานฟาร์ม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานฟาร์ม แจ้งสถานะการดาเนินการงานฟาร์มของฟาร์ม ๑ ทุ่งใหญ่ ถึงรายรับ และ
รายจ่าย ของสาขาพืชศาสตร์ และสาขาสัตวศาสตร์ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ จากรายรับจริง ๑๐๐% เมื่อหัก
ค่าสมทบ ๑๕% คงเหลือใช้ได้ ๘๕% ดังรายละเอียด
สถานะงานฟาร์มภาพรวมของคณะฯ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
รายรับ
สาขาพืชศาสตร์
สาขาสัตวศาสตร์
รวม

4,518,340.45
3,161,758.00
7,680,098.45

หัก 10% สมทบงบกลาง
หัก 5% สมทบ วข./ค่าไฟ

768,009.85
384,004.92

รวมหัก 15%
คงเหลือจ่ายได้ 85%

1,152,014.77
6,528,083.68

รายจ่ายทั้งหมด
สถานะงานฟาร์มคณะ -

7,346,030.59

817,946.91

อนุมัติรอจ่าย
523,415.00
989,330.00
1,512,745.00

จ่าย

รวมจ่าย

3,357,164.02
2,476,121.57
5,833,285.59

3,880,579.02
3,465,451.57
7,346,030.59

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ หน้าที่ ๖/๑๐

ประธาน กล่าว ในไตรมาส ๓ คณะฯ ได้ขอใช้งบกลางงานฟาร์ม จานวน ๖๓๐,๐๐๐ บาท (หกแสนสาม
หมื่นบาทถ้ว น) เพื่ อเป็นค่าใช้จ่ ายงานฟาร์ม ซึ่ง พิจารณาจากสถานะแล้ว คงไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ขอความ
ร่วมมือสาขาสัตวศาสตร์ จาหน่ายสัตว์ที่สามารถจาหน่ายได้ออกไป เพราะมีผลกับ ค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารสัตว์
และขอความร่ว มมือ ช่วยกันดาเนิ น โครงการงานฟาร์ม ให้ เป็นไปตามแผนรายรับรายจ่าย หากพิจารณาจาก
สถานะการดาเนินการโครงการงานฟาร์มประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ก็สามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับโครงการงาน
ฟาร์มในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เป็นไปตามเป้าหมายรายรับรายจ่ายจริงให้มากที่สุด
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ฝ่ายบริหารและวางแผน
๕.๑.๑ พิจารณาคาเสนองบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รองคณบดีฝ่ ายบริ ห ารและวางแผน แจ้งรายละเอียดสรุปประมาณการรายรับ – วงเงินเพื่อตั้ง
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และขอหารือที่ประชุมพิจารณารายละเอียด
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
หัวหน้างานนโยบายและแผน หารือในที่ประชุมในการพิจารณาโครงการงบรายจ่ายอื่น เพื่อปรับลด
งบประมาณและปรับโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งคณะฯ ต้องดาเนินการบันทึกผลการดาเนินโครงการทุกโครงการเข้าในระบบ EMENSCR จึงขอ
ความร่วมมือให้ผู้เสนอโครงการปรับโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดตามที่ เวปไซต์
งานนโยบายและแผน
ประธาน ให้ที่ประชุมพิจารณาหารือและตัดงบประมาณที่สามารถตัดออกได้ ตามความจาเป็น และ
เหมาะสมโดยดูจากรายละเอียด ทั้งในส่วนค่าจ้างชั่วคราว ค่าจ้างเหมาบริการ ให้ปรับลด และเปลี่ยนตาแหน่งให้
ตรงกับตาแหน่งหน้าที่ และจากข้อเสนอแนะที่ประชุมเห็นชอบ ดังนี้
สรุปประมาณการรายรับ - วงเงินเพือ่ ตัง้ งบประมาณรายจ่าย ระดับ ป.ตรี ภาคปกติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วงเงินเพื่อตั้งงบประมาณรายจ่าย ระดับ ป.ตรี ภาคปกติ

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย
แบบ ป.03

เงินสนับสนุน
การบริการ
การศึกษา
กิจกรรมและ
สวัสดิการ นศ.

ประมาณการรายรับ
ระดับ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
เทอม
2/2561

ระดับ ปริญญาตรี
- ด้านวิทย์ฯ
- ด้านสังคมฯ
รวมทั้งสิ้ น

ภาคฤดู รอ้ น

2561

เทอม
1/2562

รวม

วงเงินตัง้ งบประมาณรายจ่าย

สมทบกองทุน สมทบกองทุน วงงินพัฒนา สมทบกองทุน วงเงินที่
งบกลาง
สมทบ
รวม
ส่งเสริมและ ส่งเสริมและ งานวิจยั พัฒนาบุคลากร สามารถตั้ง
คณะ/วิทยาลัย
ส่วนกลาง
พัฒนา
พัฒนา
งบประมาณ งบประมาณ
อย่างน้อย
สงขลา/ วิทยา
งานวิจยั
งานวิจยั
รายจ่
ายไม่เกิน รายจ่ายทัง้ สิน้
เขต
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน
20%
1%
1%
1%
1%
35.20%
10%

สมทบมหาวิทยาลัยฯ (23%)
จัดการศึกษา

ค่าไฟฟ้า

7.80%

13%

10%

รวม

8,926,440

-

7,854,680 16,781,120

1,308,930

2,181,550

1,678,110

3,859,660

3,356,220

167,810

167,810

167,810

167,810

5,906,950 15,103,000

1,678,120

8,926,440

-

7,854,680 16,781,120

1,308,930

2,181,550

1,678,110

3,859,660

3,356,220

167,810

167,810

167,810

167,810

5,906,950 15,103,000

1,678,120

-

-

-

-

8,926,440

-

-

-

7,854,680 16,781,120

1,308,930

2,181,550

1,678,110

3,859,660

3,356,220

167,810

167,810

167,810

167,810

-

-

5,906,950 15,103,000

1,678,120

1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

1,701,040 บาท

1.1 ค่าตอบแทน

60,000 บาท
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
หน้าที่ ๗/๑๐
1.2 ค่าใช้สอย
639,940 บาท
1) ค่าตรวจสุขภาพนักศึกษา 0.30%
50,340
วงเงิน2)ตั้งค่จ่าาจ้ยระดั
บบัณ
างเหมาบริ
การฑิตศึกษา (ป.โท) ภาคปกติ
189,600
ที่ประชุมยืนยันตามรายละเอียด ประธานแจ้งเพิ่มเติมในส่วนเงินสมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
3) ค่าใช้สอยอื่นๆ
400,000
งานวิ
จ
ย
ั
และเงิ
น
สมทบกองทุ
น
พั
ฒ
นาบุ
ค
ลากร
ให้
ส
าขาที
ม
่
ี
ก
ารเรี
ย
นการสอนระดั
ญญาโท
ดูช่องทางในการน
า
สรุปประมาณการรายรับ - วงเงิ นเพือ่ ตัง้ งบประมาณรายจ่าย ระดับบัณฑิตศึกบษาปริภาคปกติ
1.3 ค่าวัสดุ
1,001,100
บาท

เงินส่วนนี้มาพัฒนานักศึกษาของคณะฯ
2. ค่าสาธารณูปโภค

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

55,000
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย

1) ค่าโทรศัพท์
2) ค่าไปรษณีย์

ประมาณการรายรับ

งบลงทุน

เทอม
2/2561

ภาคฤดู รอ้ น

2561

เทอม
1/2562

รวม

แบบ ป.03
45,000 บาท

วงเงินตัง้ งบประมาณรายจ่าย
สมทบมหาวิทยาลั ยฯ (20%)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระดับ

บาท

ค่าธรรมเนียม รวมทั้งสิ้ น จัดการศึกษา
อืน่ *
10%

ค่าไฟฟ้า

รวม

10,000 บาท

วงเงินที่
รวม
งบกลางคณะ
สมทบกองทุน สมทบกองทุน
สามารถตั้ งง
อย่างน้อย
งบประมาณ
ส่ งเสริม และ
พัฒนา สมทบคณะ
ปม.รายจ่าย ไม่
พัฒนางานวิจยั
บุคลากร
รายจ่ายทัง้ สิน้
เกิน

10%

ระดับ ปริญญาโท

-

64%

งบอุดหนุน 116,600 - 111,600 228,200 13,000 241,200 24,120 24,120 48,240 154,370
- ด้านวิทย์ฯ
116,600
111,600 228,200
13,000 241,200
24,120
24,120 48,240
154,370
1.
สมทบกองทุ
น
ส่
ง
เสริ
ม
และพั
ฒ
นางานวิ
จ
ั
ย
หน่
ว
ยงาน
1%
- ด้านสังคมฯ
2.
เงิ
น
สนั
บ
สนุ
น
สโมสรนั
ก
ศึ
ก
ษา
2.20%
รวมทั้งสิ้ น
116,600
111,600 228,200
13,000 241,200
24,120
24,120 48,240
154,370
3. ค่าสมาชิกสภาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์แห่งประเทศไทย
4. ค่าสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมวิชาการ (RUCA)
5. ค่าสนับสนุานยอื
การเป็
นเจ้าภาพร่
วมในการประชุ
มวิชมาการด้
นสัตวศาสตร์
โครงการงบรายจ่
่น จากข้
อเสนอแนะที
่ประชุ
เห็นาชอบให้
ปรับลด ดังนี้
6. ค่าสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาการราชมงคล
งบรายจ่ายอืน่
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
3. โครงการสร้างสรรค์ขบวนพาเหรด
4. โครงการกีฬาเสริมสร้างสุขภาพและต่อต้านสารเสพติด เสริมสร้างระเบียบวินัย
5. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
6. โครงการกิจกรรม 5ส plus ประจาปีการศึกษา 2561
7. โครงการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับหลักสูตร
และระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2561

5%

1%

12,060

บาท

5%

5%

2,410
12,060
647,000
บาท

12,060

2,410

12,060

-

-

-

12,060

2,410

12,060

229,140

12,060

167,810
369,190
229,140
20,000
20,000
20,000
50,000

229,140

บาท
บาท12,060
บาท
บาท
บาท
บาท

54,000
65,000
100,000
25,000
50,000
22,400
116,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

12,060

432,600 บาท

มติที่ประชุม : เห็นชอบ
วงเงินตั้งจ่ายงานฟาร์ม
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน แจ้งรายละเอียดตามแบบแสดงงบประมาณรายรับ – รายจ่าย
ตามเกณฑ์งานฟาร์มประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประธาน หารือในที่ประชุม ในการตั้งงบประมาณรายรับ – รายจ่ายตามเกณฑ์งานฟาร์ม และให้ที่
ประชุมทราบถึงการตั้งงบประมาณรายรับงานฟาร์ม มหาวิทยาลัยฯ จะหักค่าสมทบตามประมาณการรายรับ ไม่ได้
หักค่าสมทบจากรายรับจริงของคณะฯ ฉะนั้นในแต่ละโครงการงานฟาร์ม จาเป็นต้องดูรายรับจริงในปีที่ผ่านมา
เพื่อนามาประกอบการพิจารณาในการประมาณการรายรับ – รายจ่ายในปี ๒๕๖๒

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ หน้าที่ ๘/๑๐

จากข้อเสนอแนะที่ประชุมเห็นชอบ ดังต่อนี้
งานฟาร์ม ๑ (ทุ่งใหญ่)
สาขาสัตวศาสตร์ ๑ ปรับประมาณการรายรับ เหลือ ๔,๕๙๐,๐๐๐ บาท
สาขาพืชศาสตร์ ๑ ปรับประมาณการรายรับ เหลือ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
งานฟาร์ม ๒ (ไสใหญ่)
สาขาสัตวศาสตร์ ๒ ปรับประมาณการรายรับ เหลือ ๖๙๙,๐๐๐ บาท
สาขาพืชศาสตร์ ๒ ปรับประมาณการรายรับ เหลือ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
สาขาประมง ๒ ตัด ให้ดแบบแสดงงบประมาณรายรั
าเนินการเป็นโครงการฝึกทับก-รายจ่
ษะก่อายให้ตามเกณฑ์
เกิดรายได้ ขอใช้เงินกองทุนฝึกทักษะฯ
สาขาเกษตรกลวิธาน ๒ ตัด ให้ดาเนินการเป็นโครงการฝึกทักษะก่อให้เกิดรายได้ ขอใช้เงินกองทุน
งานฟาร์ม
ฝึกทักษะฯ และให้ตัดตาแหน่งนักวิชาการเกษตร (สาขาประมง) งานฟาร์ม ๒ ออก ๑ ตาแหน่ง
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

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

ประมาณการ
รายรับ
งานฟาร์ม
(1)

11,590,000
4,590,000
7,000,000
899,000
699,000
200,000
12,489,000

สมทบ
ค่าไฟฟ้า
3%
(2)

347,700
137,700
210,000
26,970
20,970
6,000
374,670

สมทบ
วิทยาเขต
2%
(3)

231,800
91,800
140,000
17,980
13,980
4,000
249,780

งบกลาง
ไม่น้อยกว่า
10%
(4)

1,159,000
459,000
700,000
89,900
69,900
20,000
1,248,900

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

9,851,500
3,901,500
5,950,000
764,150
594,150
170,000
10,615,650

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ หน้าที่ ๙/๑๐

งานวิจัยและฝึกอบรมชุมพร
งานฟาร์มพืช (ปะทิว) ยืนยันประมาณการรายรับ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
งานฟาร์มสัตว์ (สลุย) ยืนยันประมาณการรายรับ ๗๐๐,๐๐๐ บาท

รายการ

รายได้จากการจาหน่ายผลิตผลจากงานฟาร์ม
งานฟาร์มพืช (ปะทิว)
งานฟาร์มสัตว์ (สลุย)
รวม

ประมาณการ
รายรับ
งานฟาร์ ม
(1)
1,200,000
700,000
1,900,000

สมทบ
ค่ าไฟฟ้า
3%
(2)
36,000
21,000
57,000

สมทบ
วิทยาเขต
2%
(3)
24,000
14,000
38,000

งบกลาง
ไม่ น้อยกว่ า
10%
(4)
120,000
70,000
190,000

เหลื อวงเงิน
ตั้งจ่ ายไม่ เกิน
85%
(1)-(2)-(3)-(4)
1,020,000
595,000
1,615,000

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบฝ่ายบริหารฯ ดาเนินการนาเสนอมหาวิทยาลัยฯ ภายในระยะเวลาที่
กาหนด
๕.๒ ฝ่ายวิชาการ
๕.๒.๑ การส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ ๔
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้ง
ที่ ๔ ณ มทร.ล้านนา กาหนดจั ด ๓๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งจะใกล้กับการจัดงานวันเกษตรแห่ งชาติ ใน
ระหว่างวันที่ ๑ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จึงขอหารือที่ประชุมในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตร
ราชมงคล ครั้งที่ ๔ หากเข้าร่วมต้องสมทบค่าสนับสนุนการแข่งขันทักษะในครั้งนี้ และในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะฯ
รับเป็น เจ้ าภาพ ซึ่งหากไม่ได้เข้าร่ว มก็จาเป็ นต้องมอบหมายให้ บุคลากรของคณะฯ ไปดูงานเพื่อได้นามาเป็น
แนวทางเตรี ย มความพร้ อมของคณะฯ ในปี ๒๕๖๓ ต่ อไป ทั้ ง นี้ท างฝ่ า ยวิ ช าการ ได้แ จ้ง หนั ง สื อ ถึง สาขาใน
รายละเอียดของกติกาในการแข่งขันทักษะแล้ว
ประธาน แจ้ง จะหารือกับคณบดี มทร.ล้านนา ในการกาหนดวันจัดงาน เพื่อไม่ให้กระทบกับการจัด
งานวันเกษตรแห่งชาติ และขอความร่วมมือให้ทุกสาขาส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะในครั้งนี้
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ : เรื่องอื่นๆ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาแจ้งเรื่องอื่นๆ ๒ เรื่อง ดังนี้
๑. การใช้พื้นที่เพื่อเป็นศูนย์วัฒนธรรมตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ เดิมขอใช้พื้นที่บ้านพักคณบดี
เก่าเป็นศูนย์วัฒนธรรม แต่วิทยาเขตฯ เข้าใช้พื้นที่ จึงจาเป็นต้องเปลี่ยนเป็นพื้นที่ในการตั้งศูนย์วัฒนธรรม เป็น
อาคาร ๖ (อาคารสีนวล) ห้องสโมสรนักศึกษา แทน
๒. จานวนนักศึกษาไม่ถึง ๑๕ คน สาขานั้นจะถูกปิดหรือไม่
ประธาน แจ้ง จานวนนักศึกษาสาขาไหน ไม่ถึง ๑๕ คน น่าจะถูกปิด แต่หากนักศึกษาในสาขานั้นไม่ถึง
๑๕ คน แต่คณะฯ มีอาจารย์ มีทรัพยากรและปัจจัยที่เกี่ยวข้องแล้วไม่น่าจะถูกปิด แต่หากสาขาไหนนักศึกษาไม่ถึง
๑๕ คนแล้ว คณะฯ ยังต้องจ้างคนเพิ่ม มีการเบิกภาระงานสอน ก็น่าจะถูกปิด

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ หน้าที่ ๑๐/๑๐

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หารือ ถึงการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๒
๑. คาสั่งการแต่งตั้งบุคลากรฝ่ายต่างๆ
๒. แนวทางการจัดงาน มีรูปแบบในการจัดงานอย่างไร
ประธาน แจ้ง ในส่วนคาสั่งวิทยาเขตฯ มาจาก ๒ ส่วน จากคณะฯ ส่ง รายชื่อ และวิทยาเขตฯ เพิ่มเติม
รายชื่อ อาจทาให้รายชื่อไม่ครอบคลุม วิทยาเขตฯ จึงให้ทุกคณะฯ ส่งรายชื่อเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยยกเลิกคาสั่งฉบับ
เดิ ม ส่ ว นแนวทางการจั ด งานขอบเขตหน้ า ที่ คณะฯ ได้ ห ารื อ วิ ท ยาเขตฯ ในการนั ด ประชุ มคณะกรรมการ
อานวยการ ซึ่งประกอบด้วยคณบดีทุกคณะฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ทราบบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายอีกครั้ง
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวเสริม หากคณะฯ ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยฯ ให้อธิการบดี
รองอธิการบดี ผู้ช่ว ยอธิการบดี และผู้ บริ ห ารระดับมหาวิทยาลั ยฯ เข้ามามีบทบาทในการจัดงานวันเกษตร
แห่งชาติ เพราะเป็นงานระดับชาติ ระดับมหาวิทยาลัยฯ น่าจะบรรลุวัตถุประสงค์มากกว่านี้
๓. รองหั วหน้าสาขาพืชศาสตร์ หารือ ถึงการเบิกจ่ายค่าตาแหน่งหัว หน้าสาขาพืชศาสตร์ และสาขา
สัตวศาสตร์ ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่และสลับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าสาขา
ประธาน แจ้ง คณะฯ จะดาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๔. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา หารือ ตามคาเสนองบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้ตั้งกรอบรายจ่ายสาหรับหัวหน้างาน ๓ ตาแหน่ง ควรเบิกค่าตอบแทนให้ ตามกรอบรายจ่าย
หรือไม่
ประธานแจ้ง หากดูจากภาระงานของแต่ละงานแล้ว ยังไม่ครอบคลุมกับงานฝ่ายนั้นๆ หากเมื่อใดทุกคนมี
คุณสมบัติครบสามารถเป็นหัวหน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็สามารถเบิกค่าตอบแทนให้ในตาแหน่งนั้นๆ ได้
สาหรับตาแหน่งหัวหน้าสานักงาน คณะฯ จะดาเนินการให้มหาวิทยาลัยฯ ประกาศเปิดรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติเป็น
หัวหน้าสานักงานอีกครั้ง
มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.
นางอภิชญา หงษ์ทอง ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นางธันย์นรีย์ โมราศิลป์ ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

