รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ หน้าที่ ๑/๓๒

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
วันพุธ ที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม AB ๒๐๑ ชั้น ๒ สานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
*****************************************
ผู้มาประชุม
๑. รศ.สุนีย์รัตน์
๒. ผศ.จรัญ
๓. นายสมยศ
๔. นายสมใจ
๕. ผศ.สารอง
๖. นางธันย์นรีย์
๗. นางสาวพิมล
๘. ผศ.ยืนยง

แก้วทาสี
มลิวัลย์
สังขไพฑูรย์
เหตุทอง
มุกสาน
ช่วยมั่ง
หาญศึก
แซ่โล่

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ประธาน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานฟาร์มนักศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ /
หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
รองหัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์
หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์
หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
หัวหน้าสาขาเกษตรกลวิธาน
หัวหน้าสาขาพัฒนาการเกษตรฯ
รองหัวหน้าสาขาพืชศาสตร์
หัวหน้างานวิจัยและฝึกอบรมชุมพร

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผศ.วรรณิณี

จันทร์แก้ว

หัวหน้าสาขาประมง

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางอภิชญา
๒. นางอณงค์ทิพย์

หงษ์ทอง
วงศ์กูล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๙. ผศ.สารคาม
๑๐. ผศ.ประพจน์
๑๑. ผศ.เผด็จ
๑๒. นายจาเลือง
๑๓. ผศ.ชวกร
๑๔. นายฤกษ์ชัย
๑๕. นางสกุลรัตน์
๑๖. นางสาววรรณภา

ศรีเปารยะ
ทองเจือ
ศรีเพิ่ม
ช่วยทุกข์
ใส่ละม้าย
โมราศิลป์
เที่ยงธรรม
วาณิชย์ปกรณ์

ไปราชการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ หน้าที่ ๒/๓๒

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

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
เอกสารประกอบการประชุมฝ่ายวิชาการและวิจัย
เอกสารประกอบการประชุมฝ่ายพัฒนานักศึกษา
เอกสารประกอบการประชุมฝ่ายบริหารและวางแผน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๑๕ น.
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม เมื่อคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ครบ
องค์ประชุมแล้ว ประธานได้เปิดการประชุมโดยดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑: เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๓ เรื่อง ดังนี้
๑.๑ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และแนะนาผู้บริหารใหม่
- ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะฯ ได้แต่งตั้ง นายสมใจ ช่วยทุกข์ เป็นรองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา เนื่องจากรองคณบดี (ผศ.จรัญ ไชยศร) ได้ลาออกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยอธิการบดี ประจาวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช
- สาขาพืชศาสตร์ คณะฯ ได้แต่งตั้ง ผศ.ยืนยง วาณิชย์ปกรณ์ เป็ นหัวสาขาพืชศาสตร์
และแต่งตั้ง ผศ.สกุลรัตน์ หาญศึก เป็นรองหัวหน้าสาขาพืชศาสตร์
- สาขาสัตวศาสตร์ คณะฯ ได้แต่งตั้ง ผศ.เผด็จ สังขไพฑูรย์ เป็นหัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์
และแต่งตั้ง ผศ.ประพจน์ มลิวัลย์ เป็นรองหัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์
๑.๒ งานวิจัยและฝึกอบรมชุมพร
คณะฯ ได้ทราบข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการในเรื่องการบริหารงานหน่วยงานวิจัยและ
ฝึกอบรมชุมพร ที่จะขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งตามโครงสร้างงานวิจัยและฝึกอบรมชุมพรเป็นส่วนหนึ่งของคณะฯ
เพื่อได้ทราบข้อมูลทีถ่ ูกต้องและชัดเจน คณะฯ จะทาหนังสือถึงมหาวิทยาลัยฯ โดยผ่านวิทยาเขตฯ ต่อไป
๑.๓ คุณสมบัติแรกเข้าในการรับนักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์
การปรับปรุงคุณสมบัติแรกเข้าในการรับนักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ และสาขาสัตวศาสตร์
ซึ่ง ที่ผ่ านมารั บเฉพาะสายวิทย์ -คณิต และศิลปคานวณ คณะฯ ได้นาเรื่องนี้เข้าวาระการประชุมสภาวิช าการ
มหาวิทยาลัยฯ และได้รับความเห็นชอบ โดยในช่วงปลายเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยฯ จะนาเข้าในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการปรับปรุงคุณสมบัติแรกเข้าทั้ง ๒ สาขาต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗
มิถุนายน ๒๕๖๑
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ หน้าที่ ๓/๓๒

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๘ เรื่อง ดังนี้
๔.๑.๑ ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการและวิจัย ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
ฝ่ายวิชาการก็ดาเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงใน
บางกรณี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ หน้าที่ ๔/๓๒

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ หน้าที่ ๕/๓๒

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ หน้าที่ ๖/๓๒

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ หน้าที่ ๗/๓๒

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบ
- การส่ง มคอ.๓ ในภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๑ สภาวิชาการมหาวิทยาลัยฯ ให้คณะกรรมการประจา
คณะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยไม่ต้องส่งมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งทางฝ่ายฯจะนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ประธาน แจ้ ง เพิ่มเติม สภาวิชาการมีมติ ในการส่ง มคอ.๓ ต่อไปไม่ต้องส่งเอกสารเข้าวาระการ
ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยฯ แต่ให้คณะฯ นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะพิจารณา และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้อง โดยนโยบายของมหาวิทยาลั ยฯ จะให้นักศึกษาเป็นผู้ตรวจสอบกับ
อาจารย์ผู้สอนเองตามรายละเอียดใน มคอ.๓
- การจัดตารางสอนตารางเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บางรายวิชากาหนดจัดตาราง
เรียนเวลา ๐๙.๐๐ น. ซึ่งกระทบกับตารางเรียนของคณะฯ ได้ดาเนินการทาหนังสือแจ้งคณะวิทยาศาสตร์ฯ ใน
เรื่องการทบทวนปรับตารางเรียน
- การจัดตารางสอนของผู้บริหาร คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขา รองหัวหน้าสาขา
ไม่ควรจะมีคาบสอน ในวันพุธช่วงบ่าย เพื่อได้นัดประชุมงานต่างๆ ของคณะฯ
- คาบกิจกรรมของนักศึกษา บางรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ฯ มีการสอนชดเชยในคาบกิจกรรม
ของนักศึกษา หากเป็นไปได้ในคาบกิจกรรมของนักศึกษาควรเป็นเรื่องกิจกรรมของนักศึกษา

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ หน้าที่ ๘/๓๒

๔.๑.๒ การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “เกษตรราชมงคล” ครั้งที่ ๔ ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เดิม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา วิทยาเขตน่าน กาหนดจัด
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “เกษตรราชมงคล” ครั้งที่ ๔ ช่วงปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งใกล้กับการ
จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๑ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะฯ ก็จะไม่สามารถเข้า
ร่วมได้ แต่ทางเจ้าภาพได้เลื่อนการแข่งขันเป็นระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งคณะฯ สามารถเข้าร่วม
ได้ และในปี ๒๕๖๓ คณะเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “เกษตรราช
มงคล” ครั้งที่ ๕ ด้วย
ขอความร่วมมือสาขา คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาส่งรายชื่อนักศึกษา และอาจารย์ผู้ควบคุมใน
การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ ๔ ในแต่ละประเภท ภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ โดยรายละเอียดมี ๗ ทักษะ ดังนี้ ๑. ทักษะส่วนกลาง ให้แต่ละสาขาส่งนักศึกษาเข้าร่วมและทาการ
แข่งขันคัดเลือกตัวแทนคณะ ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ผู้ประสานงาน อาจารย์จรีวรรณ จันทร์คง ๒. ทักษะ
สาขาวิชาพืชศาสตร์ ๓. ทักษะสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ๔. ทักษะสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ๕. ทักษะสาขาวิชา
ประมง ๖. ทักษะสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร ๗. ทักษะสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
ประธานแจ้ ง ในการรั บ สมั ค รและคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ควรมี ก าร
ประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจทุกคนมีสิทธิ์สมัครมาแข่งขันกัน ในแต่ละสาขาควรมี ๑ ทักษะใน
การเข้าร่วมและได้รับรางวัล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้ง ของบประมาณสนับสนุนในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการด้วย
ผศ.ประพจน์ มลิวัลย์ แจ้ง ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา
วิทยาเขตน่าน แจ้งเบื้องต้น ให้ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม
๒๕๖๑ เพื่อได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๔.๑.๓ การทดสอบสมรรถนะนักศึกษา ด้านสารสนเทศ IC๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การทดสอบสมรรถนะนั กศึ กษา ด้ านสารสนเทศ IC๓ ซึ่ งนักศึก ษา (เทียบโอน) ที่จะจบ
การศึ ก ษาในปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑ ต้ อ งทดสอบด้ า นไอที IC๓ คณะฯ ก าหนดทดสอบระหว่ า งวั น ที่ ๗ – ๙
พฤศจิกายน ๒๕๖๑
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสาขาวิชาประมง
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร และสาขาวิชา
พืชศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปมหาวิทยาลัยฯ แล้ว
๔.๑.๔ การฝึกงานในสถานประกอบการ (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
จากที่ประชุมฝ่ายวิชาการ กาหนดวันปฐมนิเทศนักศึกษาฝีกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท ช่วงเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ต้องไม่ต่ากว่า ๒
เดือน สาขาเกษตรกลวิธาน เริ่ม วันที่ ๑ เมษายน ถึง ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ สาขาอื่นๆ เริ่ม วันที่ ๒๒ เมษายน ถึง ๗
มิถุนายน ๒๕๖๒ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพต้องไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ชั่วโมง และ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ หน้าที่ ๙/๓๒

ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ ให้ยึดวันเป็นหลักไม่นับชั่วโมง นักศึกษาไม่ต้องจ่ายค่าลงทะเบียน ส่วนหลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๙ นักศึกษาต้องจ่ายค่าลงทะเบียน
ปั ญหาในการออกนิ เทศนัก ศึกษาฝี ก ประสบการณ์วิ ช าชีพ จะเป็น เรื่อ งของที่ ระลึ ก ที่ไ ม่
สามารถเบิกจ่ายได้
ประธาน หารื อ ในการปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาฝี ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ สองพื้ น ที่ แ ยกกั น
ดาเนินการหรือดาเนินการร่วมกัน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้ง แยกกันดาเนินการให้ผู้รับผิดชอบพื้นที่ทุ่งใหญ่ประชุมและนัดวัน
กันได้ ไม่จาเป็นต้องเป็นวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ แต่วันที่ส่งตัวนักศึกษาไปฝีกประสบการณ์วิชาชีพต้องพร้อมกัน
๔.๑.๕ การรับนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ หน้าที่ ๑๐/๓๒

๔.๑.๖ จ านวนแผนการรั บนั กศึ กษาต่ อระดับ ปริ ญญาตรี ประจาปีก ารศึก ษา ๒๕๖๒ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

มหาวิทยาลัยฯ ให้กาหนดแผนการรับ นักศึกษาตาม มคอ.๒ และในการหักค่าสมทบมหาวิทยาลัยฯ
หักตามจานวนของนักศึกษาตามที่รับจริง ไม่หักค่าสมทบตามแผนการรับนักศึกษา และขอความร่วมมือสาขา
ช่วยกันประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการรับด้วย

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ หน้าที่ ๑๑/๓๒

๔.๑.๗ ประกาศมหาวิทยาลั ยฯ เรื่ องเกณฑ์ มาตรฐานความสามารถด้า นภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนสาเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ หน้าที่ ๑๒/๓๒

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ หน้าที่ ๑๓/๓๒

โดยทางฝ่ายวิชาการ ได้หารือประธานหลักสูตรในการจัดรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่อาชีพของนักศึกษาหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
๔.๑.๘ รายงานจานวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ หน้าที่ ๑๔/๓๒

มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ ฝ่ายบริหารและวางแผน
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน แจ้งให้ที่ประชุมทราบและหารือที่ประชุม ๓ เรื่อง ดังนี้
๔.๒.๑ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประธาน ได้หารือ ให้ผู้บริหารกาหนดค่าเป้าหมายและผู้รับผิดชอบด้านต่างๆ แต่ละตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากที่ประชุมสรุปเฉพาะตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
กับคณะฯ ได้ดังนี้
ตัวชี้วัด
ด้านการจัดการศึกษา
๑ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษามีรายได้สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้น
ต่าที่กฎหมายกาหนด
๒ ร้ อ ยละของผู้ ส อนที่ ผ่ า นการพัฒ นาให้ มี คุ ณสมบัติ SMART
TEACHER
๓ ร้ อยละของนวั ตกรรมหรื องานสร้างสรรค์ข องผู้ เรียนสู่ การ
นาไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
๔ ร้อยละของหลักสูตรที่รับผู้เรียนได้ตามแผน
๕ ร้อยละของผู้สอนที่มีกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active
Learning
๖ ร้อยละของผู้สอนที่จัดการเรียนรู้ด้วยระบบ LMS เต็มรูปแบบ
๗ ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
๙ จ านวนกิ จ กรรมที่ ร่ ว มมื อ กั บ เครื อ ข่ า ย ภายนอกเพื่ อ ใช้
ประโยชน์จากระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ร่วมกัน
๑๑ ร้อยละการเพิ่มขึ้นของผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์
ของผู้เรียน
๑๒ ร้อยละการเพิ่มขึ้นของคะแนนสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ
ของผู้เรียน

ค่าเป้าหมาย
(แผน)

ผู้รับผิดชอบ

๒๕

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

๑

ฝ่ายวิชาการ

๒

ฝ่ายวิชาการ

๘๐
๘๕

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ/สาขา

๖๐
๕๐

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหาร

๕

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

๒

ฝ่ายวิชาการ

๕

ฝ่ายวิชาการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ หน้าที่ ๑๕/๓๒

ตัวชี้วัด
๑๓ ร้ อ ยละการเพิ่ ม ขึ้ น ของคะแนนสอบสมรรถนะเทคโนโลยี
ดิจิทัลของผู้เรียน
๑๔ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเป็นผู้ประกอบการ
ด้านการสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
๔ ร้ อ ยละของผลงานวิ จั ย สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ นวั ต กรรม และงาน
สร้างสรรค์ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น
อย่างน้อยอีก ๑ ด้าน
๕ ร้ อ ยละของงบประมาณจากแหล่ ง ทุ น ที่ เ ป็ น เครื อ ข่ า ยวิ จั ย
เพิ่มขึ้น
ด้านการบริการวิชาการ
๒ ร้อยละผลงานบริ การวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการ
สอนและพันธกิจอื่น อย่างน้อย ๑ ด้าน
๓ ร้อยละของรายได้จากการให้บริการวิชาการเพิ่มขึ้น
๔ ร้อยละของงบประมาณจากแหล่งทุนที่เป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้น
ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
๑ ร้ อ ยละการเพิ่ ม ขึ้ น ของนวั ต กรรมที่ ส ร้ า งคุ ณ ค่ า ต่ อ มรดก
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
๒ จานวนวิสาหกิจวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาด้วยนวัตกรรม
๓ จานวนนวัตกรรมที่นาไปพัฒนาวิสาหกิจวัฒนธรรม
ด้านการบริหารจัดการองค์กร
๑ ระดับความสาเร็จในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อขับเคลื่อน
พันธกิจ
๒ ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจาปีบรรลุเป้าหมาย
๔ จานวนนวัตกรรมในการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
๕ ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลและการสื่อสาร
๖ ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่สอบผ่านสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกาหนด

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ค่าเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
(แผน)
๕
ฝ่ายวิชาการ
๒

ฝ่ายวิชาการ

๑๐

ฝ่ายวิจัย

๕

ฝ่ายวิจัย

๑๐

ฝ่ายบริการวิชาการ

๕
๑๐

ฝ่ายบริการวิชาการ
ฝ่ายบริการวิชาการ

๐

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

๐
๐

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

๗๕

ฝ่ายบริหาร

๗๐
๑
๓๐

ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหาร

๕๐

ฝ่ายบริหาร

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ หน้าที่ ๑๖/๓๒

๔.๒.๒ มาตรการกากับติดตามผลการดาเนินโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย และ
ปฏิทินกากับติดตามการรายงานผลการดาเนินโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ หน้าที่ ๑๗/๓๒

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ หน้าที่ ๑๘/๓๒

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ หน้าที่ ๑๙/๓๒

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ หน้าที่ ๒๐/๓๒

๔.๒.๓ สรุปผลดาเนินโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ลาดับ
ที่

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ผลการเบิกจ่าย

โครงการ
แผ่นดิน

1

โครงการพัฒนางานฟาร์มโคเนื้อ
ชุมพร

2

รายได้

งปม.อืน่

แผ่นดิน

เงินรายได้

งปม.อืน่

1,000,000

-

-

963,992

-

-

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ
พืน้ ฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
คณะเกษตรศาสตร์ : กิจกรรมย่อย
ที่ 2 การเลี้ยงไก่ลกู ผสมสาม
สายเลือด

25,000

-

-

25,000

-

-

3

โครงการปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
สมุนไพรมะขามป้อมที่ได้จากการ
สารวจเก็บรวบรวมในพืน้ ที่ใหม่

-

-

150,000

-

-

149,939

4

โครงการอบรมโปรแกรม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(Computer Technology) แบบ
เข้มข้น (Intensive Course)

-

-

14,950

-

-

14,950

5

โครงการสารวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมมะขามป้อมในพืน้ ที่ จ.
นครศรีธรรมราช

-

-

60,000

-

-

27,000

6

7

โครงการการสารวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมทรัพยากรกายภาพ
ชีวภาพ ของทุเรียนเทศในจังหวัด
นครศรีธรรมราช

โครงการการใช้ประโยชน์
ทุเรียนเทศเพือ่ การป้องกันกาจัด
ศัตรูพชื (ปลวกใต้ดนิ )

บรรลุ/
ร้อยละ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ไม่บรรลุ
ความ
บุคคลภ
บุคคลภา
ระดับผลลัพธ์
ระดัลผลผลิต
พึงพอใจ
แผน
ผล
นักศึกษา บุคลากร
นักศึกษา บุคลากร
ายนอก
ยนอก
ชื่อตัวชี้วัด
แผน ผล
ชื่อตัวชี้วัด
แผน ผล
36,008 ต.ค 60-ก.ย. 2 ต.ค 60-14 30
13
17
30
13
17
86 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผ่าน ผ่าน 1. อย่างน้อยร้อยละ
80 86 บรรลุ
61
ก.ย. 61
สามารถนาความรู้ไปใช้
80 ของผู้เข้าร่วม
ประโยชน์ได้อยู่ในระดับ
โครงการได้รับความรู้
มาก
เพิม่ ขึ้น
- ต.ค 6029 ธ.ค.
20
5
0
20
5
0
89.5 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผ่าน ผ่าน 1. อย่างน้อยร้อยละ
80 89.5 บรรลุ
มี .ค. 61 60-31 มี .ค.
สามารถนาความรู้ไปใช้
80 ของผู้เข้าร่วม
61
ประโยชน์ได้อยู่ในระดับ
โครงการได้รับความรู้
มาก
เพิม่ ขึ้น

เหลือจ่าย

-

-

-

-

60,000

50,000

-

-

-

-

21,387

49,387

วัน/เดือน/ปี
ที่จดั โครงการ

61 ต.ค 60-ก.ย. 27 พ.ย
61
60-28 ก.ย.
61

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ผลการดาเนินงาน

0

0

0

0

9 พ.ย 60-11
พ.ย 60

83

6

0

83

6

33,000 ม.ค. 61- 8 ม.ค. 61-14
ก.ย. 61
ก.ย. 61

0

0

0

0

0

- พ.ย 60

38,613 ม.ค. 61- 8 ม.ค. 61-14
ก.ย. 61
ก.ย. 61

613 ม.ค. 61มิ .ย. 61

29 พ.ย
60-31 ส.ค.
61

0

0

0

0

0

0

0

0

ชื่อผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ผศ.สมบัติ ศรีจันทร์
081-9781359
รศ.พิน นวลศรีทอง
085-4788249

80

1. สมุนไพรมะขามป้อม
ทั้งสายพันธุพนื้ เมืองและ
สายพันธุเชิงการค้าได้รับ
การปลูกเก็บรวบรวม
อนุรักษ์ ปกปักรักษาใน
สภาพแปลงปลูกจริง

ผ่าน ผ่าน 1. มีสวนพันธุกรรม
มะขามป้อม

ผ่าน

ผ่าน

0

96

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อยู่ในระดับ
มาก

ผ่าน ผ่าน 1. อย่างน้อยร้อยละ
80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการสอบผ่าน
สมรรถนะด้าน
สารสนเทศ

80

88.61 บรรลุ นางสาวนศพร ธรรมโชติ -

0

80

1. พันธุ์มะขามป้อมจาก ผ่าน ผ่าน 1. จานวนตัวอย่าง
การสารวจในแปลงปกปักฯ
พันธุ์มะขามป้อมจาก
การสารวจไม่น้อยกว่า
20 โคลน

20

20

2. เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
นักศึกษาและประชาชน
ทั่วไปได้

ผ่าน ผ่าน 2. มีการขยายพันธุ์
เพิม่ จานวนเพิม่ เติมไม่
น้อยกว่า 100 ต้น

100

100

1. ตัวอย่างต้นทุเรียนเทศ
จากการสารวจในแปลง
ปกปักฯ

ผ่าน ผ่าน 1. จานวนตัวอย่าง
พันธุ์ทุเรียนเทศ จาก
การสารวจไม่น้อยกว่า
20 ตัวอย่าง

20

20

2. เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
นักศึกษาและประชาชน
ทั่วไปได้

ผ่าน ผ่าน 2. มีการขยายพันธุ์
เพิม่ จานวนเพิม่ เติม
ไม่น้อยกว่า 80 ต้น

80

80

1. ผู้เข้าชมนิทรรศการมี
ความพึงพอใจต่อ
ประโยชน์ที่ได้รับอย่าง
น้อยร้อยละ 80

80

1

1

2. ได้จัดนิทรรศการใช้
ประโยชน์ทุเรียนเทศ
เพือ่ ควบคุมปลวกใต้
ดินอย่างน้อย 1 ครั้ง

1

1

0

1

80

80

80 1. ได้ผลิตภัณฑ์ุเรียน
เทศเพือ่ การควบคุม
ปลวกใจต้อดินอย่าง
น้อย 1 ผลิตภัณฑ์

บรรลุ ผศ.ดร.ปราณี รัตนานุพงศ์
081-0892159

บรรลุ ผศ.ยืนยง วาณิชย์ปกรณ์
088-7899230

บรรลุ ผศ.ยืนยง วาณิชย์ปกรณ์
088-7899230

บรรลุ ผศ.พัชราภรณ์ วาณิชย์
ปกรณ์ 083-6566529

8

โครงการนิทรรศการวิชาการราช
มงคลศรีวชิ ัยแฟร์ 2018 :
กิจกรรมย่อยที่ 1 การแสดงผล
งานวิชาการและการประกวด
แข่งขันวิชาการ สาขาพืชศาสตร์

-

-

25,000

-

-

22,850

2,150 ม.ค.-61

17 ม.ค.
61-19 ม.ค.
61

0

0

0

160

15

17

82

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
อย่างน้อยร้อยละ 80

80

96 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความเข้าใจ
ร้อยละ 80

80

89

บรรลุ ผศ.ชัยสิทธิ์ ปรีชา
0830611031

9

โครงการนิทรรศการวิชาการราช
มงคลศรีวชิ ัยแฟร์ 2018 :
กิจกรรมย่อยที่ 2 การแสดงผล
งานทางวิชาการ สาขาสัตวศาสตร์

-

-

25,000

-

-

24,600

400 ม.ค.-61

17 ม.ค.
61-19 ม.ค.
61

0

0

0

100

13

80

90

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
อย่างน้อยร้อยละ 80

80

90 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ไปใช้
ประโยชน์อย่างน้อย
ร้อยละ 80

80

90

บรรลุ รศ.ราชศักดิ์ ช่วยชูวงศ์
0819786283

10 โครงการนิทรรศการวิชาการราช
มงคลศรีวชิ ัยแฟร์ 2018 :
กิจกรรมย่อยที่ 3 การแสดงผล
งานทางวิชการ สาขาประมง

-

-

25,000

-

-

25,000

- ม.ค.-61

17 ม.ค.
61-19 ม.ค.
61

0

0

0

25

11

114

85

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
อย่างน้อยร้อยละ 80

80

92 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ไปใช้
ประโยชน์อย่างน้อย
ร้อยละ 80

80

92

บรรลุ อ.กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์
0815990778

11 โครงการนิทรรศการวิชาการราช
มงคลศรีวชิ ัยแฟร์ 2018 :
กิจกรรมย่อยที่ 4 การแสดงผล
งานวิชาการและการประกวด
แข่งขันวิชาการ สาขาเทคโนโลยี
ภูมิทัศน์

-

-

26,000

-

-

26,000

- ม.ค.-61

17 ม.ค.
61-19 ม.ค.
61

0

0

0

10

6

20

96.8 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
อย่างน้อยร้อยละ 80

80

96 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความเข้าใจ
ร้อยละ 80

80

96

บรรลุ อ.จาเลือง เหตุทอง
0891696364

12 โครงการนิทรรศการวิชาการราช
มงคลศรีวชิ ัยแฟร์ 2018 :
กิจกรรมย่อยที่ 5 การแสดงผล
งานวิชาการ สาขาเกษตรกลวิธาน

-

-

25,000

-

-

25,000

- ม.ค.-61

17 ม.ค.
61-19 ม.ค.
61

0

0

0

80

30

100

91.25 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
อย่างน้อยร้อยละ 80

80

91 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความเข้าใจ
ร้อยละ 80

80

91.5

บรรลุ ผศ.ชวกร มุกสาน
0992355451

13 โครงการนิทรรศการวิชาการราช
มงคลศรีวชิ ัยแฟร์ 2018 :
กิจกรรมย่อยที่ 6 การแสดงผล
งานทางวิชาการ สาขาพัฒนาการ
เกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร
14 โครงการนิทรรศการวิชาการราช
มงคลศรีวชิ ัยแฟร์ 2018 :
กิจกรรมย่อยที่ 7 ศูนย์
ประสานงานและประชาสัมพันธ์
การจัดนิทรรศการวิชาการราช
มงคลศรีวชิ ัยแฟร์ 2018 คณะ
เกษตรศาสตร์

-

-

25,000

-

-

25,000

- ม.ค.-61

17 ม.ค.
61-19 ม.ค.
61

0

0

0

40

6

0

97.6 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
อย่างน้อยร้อยละ 80

80

96 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความเข้าใจ
ร้อยละ 80

80

96

บรรลุ อ.ฤกษ์ชัย ช่วยมั่ ง
0961595997

-

-

99,000

-

-

99,000

- ม.ค.-61

17 ม.ค.
61-19 ม.ค.
61

0

0

0

262

92

1154

83.94 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
อย่างน้อยร้อยละ 80

80 80.8 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความเข้าใจ
ร้อยละ 80

80

88.8

บรรลุ อ.ธันย์นรีย์ โมราศิลป์
0813262944

15 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ
พืน้ ฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
คณะเกษตรศาสตร์ : กิจกรรมย่อย
ที่ 3 การเสริมสร้างสมรรถนะ
พืน้ ฐานการผลิตพืชผักอินทรีย์วถิ ี
แห่งภูมิปัญญาไทย

25,000

-

-

24,390

-

-

610 ม.ค.-61

31-ม.ค.-61

45

5

0

45

5

0

ผ่าน ผ่าน 1. อย่างน้อยร้อยละ
80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้
เพิม่ ขึ้น

80

80

บรรลุ ผศ.ดร.สกุลรัตน์ แสนปุ
ตะวงษ์ 087-0093652

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อยู่ในระดับ
มาก

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ หน้าที่ ๒๑/๓๒
16 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ
พืน้ ฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
คณะเกษตรศาสตร์ : กิจกรรมย่อย
ที่ 4 การเสริมสร้างสมรรถนะ
พืน้ ฐานการผลิตโคขุน

25,000

-

-

24,850

-

-

150

17 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ
พืน้ ฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
คณะเกษตรศาสตร์ : กิจกรรมย่อย
ที่ 7 การเสริมสร้างสมรรถนะ
พืน้ ฐานการใช้การซ่อมบารุง
แทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตร

25,000

-

-

22,000

-

-

18 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ
พืน้ ฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
คณะเกษตรศาสตร์ : กิจกรรมย่อย
ที่ 8 การเสริมสร้างสมรรถนะ
พืน้ ฐานการเป็นผู้ประกอบการใหม่

25,000

-

-

25,000

-

-

-

19 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ
พืน้ ฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
คณะเกษตรศาสตร์ : กิจกรรมย่อย
ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ด้านการขยายพันธุ์พชื เพือ่ การค้า

25,000

-

-

25,000

-

20 โครงการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพ
และประสบการณ์สู่การเป็น
ผู้ประกอบการใหม่

100,000

-

-

100,000

21 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ
พืน้ ฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
คณะเกษตรศาสตร์ : กิจกรรมย่อย
ที่ 5 การเสริมสร้างสมรรถนะ
พืน้ ฐานสาขาประมง(วิทย
สัประยุทธ์)

25,000

-

-

22 โครงการการประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์การประมงระดับ
ปริญญาตรีครั้ง ที่ 13 The 13th
Undergrad. Fisheries Science
Conference (UFSC)

81,000

-

23 โครงการประชุมคณบดีสาขา
การเกษตรแห่ง ประเทศไทย ครั้ง ที่
2/2561

-

24 โครงการเปิดบ้านโชว์ผลงานและ
เทคโนโลยีดา้ นการเกษตร (OPEN
HOUSE)

25 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ
พืน้ ฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
คณะเกษตรศาสตร์ : กิจกรรมย่อย
ที่ 6 การเสริมสร้างสมรรถนะ
พืน้ ฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์(การ
ออกแบบและการสร้างวัสดุตกแต่ง
ในงานภูมิทัศน์)
26 โครงการแข่ง ขันกีฬาภายใน มทร.
ศรีวชิ ัย ครั้ง ที่ 11

ม.ค.-61

1 ม.ค. 61-28
มี .ค. 61

40

8

0

40

8

0

24-ก.พ.-61

30

4

1

35

8

1

ม.ค.-61

30 ม.ค.
61-31 ม.ค.
61

35

5

0

35

5

-

- ม.ค. 61ส.ค. 61

20-มี .ค.-61

60

12

0

63

13

-

-

-

ก.พ.-61

23 ก.พ.
61-25 ก.พ.
61

35

5

0

41

5

0

25,000

-

-

-

ก.พ.-61

10-ก.พ.-61

80

13

0

87

15

0

89

-

80,752

-

-

248

มี .ค.-61

17 มี .ค.
61-18 มี .ค.
61

60

10

60

65

14

95

-

28,600

-

-

28,600

-

มิ .ย.-61

13 มิ .ย.
61-15 มิ .ย.
61

0

65

0

0

65

50,000

-

-

-

-

-

20

35

95

25,000

-

-

25,000

-

-

25 ก.ค.
61-22 ส.ค.
61

20

10

0

22

10

0

86.85 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อยู่ในระดับ
มาก

200,000

-

-

200,000

-

- ก.ค. 61ส.ค. 61

4 ส.ค. 61-11
ส.ค. 61

90

16

0

90

16

0

95.2 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับรางวัลจากการ
ประกวด แข่ง ขัน อย่าง
น้อย 1 รางวัล

27 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
นักศึกษาด้านมาตรฐานไอที

-

10,000

-

-

10,000

-

-

ม.ค.-61

29 ม.ค.
61-31 ม.ค.
61

35

5

0

128

8

0

90.8 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อยู่ในระดับ
มาก

28 โครงการ Journal Club in
Agriculture for Master
Student

-

12,000

-

-

12,000

-

- ม.ค. 61มี .ค. 61

13 มี .ค.
61-28 มี .ค.
61

10

10

0

10

10

0

29 โครงการนานักศึกษา อาจารย์เข้า
ร่วมการแข่ง ขันทักษะวิชาการ
เกาตรราชมงคล ครั้ง ที่ 3

-

-

159,600

-

-

148,520

11,080

ม.ค.-61

25 ม.ค.
61-26 ม.ค.
61

45

10

0

44

10

0

30 โครงการนาเสนอผลงานทาง
วิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ครั้ง ที่ 5
31 โครงการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ
การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

-

-

15,200

-

-

13,800

1,400

มี .ค.-61

21 มี .ค.
61-23 มี .ค.
61

10

5

0

10

7

-

25,000

-

-

24,110

-

890

มี .ค.-61

12 มี .ค.
61-20 มี .ค.
61

200

60

0

225

78

0

32 โครงการกิจกรรม 5ส plus
ประจาปีการศึกษา 2560

-

25,600

-

-

25,600

-

- มี .ค. 61เม.ย. 61

3 เม.ย.
61-10 เม.ย.
61

0

40

0

0

44

0

33 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

-

65,000

-

-

63,000

-

2,000 มี .ค. 61เม.ย. 61

28-ก.พ.-61

240

35

0

240

43

7

34 โครงการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ
บุคลารกในสถานประกอบการ
ต่างประเทศ

-

-

30,000

-

-

30,000

- เม.ย.-61

23 มี .ค.
61-23 เม.ย.
61

0

1

0

0

1

0

35 โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน

-

40,000

-

-

-

-

0

35

0

36 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

-

54,000

-

-

54,000

-

- พ.ค 61มิ .ย. 61

20-มิ .ย.-61

250

25

0

240

20

37 โครงการเสริมสร้างสุขภาพและ
ต่อต้านสารเสพติด เสริมสร้าง
ระเบียบวินัย

-

25,000

-

-

25,000

-

- มิ .ย. 61ก.ค. 61

4-ก.ค.-61

80

20

0

85

30

3,000 ม.ค. 61ก.พ. 61

50,000 มิ .ย. 61ส.ค. 61

-

40,000

ก.ค.-61

พ.ค 61

90

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อยู่ในระดับ
มาก

ผ่าน ผ่าน 1. อย่างน้อยร้อยละ
80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้
เพิม่ ขึ้น

80

90

93.49 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อยู่ในระดับ
มาก

ผ่าน ผ่าน 1. อย่างน้อยร้อยละ
80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้
เพิม่ ขึ้น

80

93.71

บรรลุ ผศ.ชวกร มุ กสาน
085-6809954

98.8 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อยู่ในระดับ
มาก

ผ่าน ผ่าน 1. อย่างน้อยร้อยละ
80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้
เพิม่ ขึ้น

80

99.1

บรรลุ นางสาวจารีพร เพชรชิต
085-5735901

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อยู่ในระดับ
มาก

ผ่าน ผ่าน 1. อย่างน้อยร้อยละ
80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้
เพิม่ ขึ้น

80

86

บรรลุ นายสมยศ ศรีเพิม่
089-8756323

94.4 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพเฉพาะทาง และ
เพิม่ ความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพมากขึ้น

ผ่าน ผ่าน 1. มี กจิ กรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์/ทักษะ
วิชาชีพ/วิชาการ
ภายในหน่วยงาน

ผ่าน

ผ่าน

บรรลุ นางสาวจารีพร เพชรชิต
085-5735901

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อยู่ในระดับ
มาก

ผ่าน ผ่าน 1. อย่างน้อยร้อยละ
80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้
เพิม่ ขึ้น

80

90

บรรลุ นางสาวมณี ศรีชะนันท์
081-8966819

95

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อยู่ในระดับ
มาก

ผ่าน ผ่าน 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ทุกคนบอกประเด็น
ความรู้ที่ได้รับ อย่าง
น้อย 1 เรื่อง

1

1

บรรลุ นายกิตติชนม์ อุเทนะ
พันุธ์ 081-5990778

80

1. ผู้เข้าร่วมประชุมมี
ความพึง พอใจต่อการจัด
ประชุมไม่ น้อยกว่าร้อยละ
80

80

80 1. มี คณบดี หรือ
ตัวแทนเข้าร่วม
ประชุมตามจานวน
สมาชิกของสภาฯ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

80

80

บรรลุ ผศ.ยืนยง วาณิชย์ปกรณ์ -

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อยู่ในระดับ
มาก

ผ่าน

1. อย่างน้อยร้อยละ
80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้
เพิม่ ขึ้น

80

ผ่าน ผ่าน 1. อย่างน้อยร้อยละ
80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้
เพิม่ ขึ้น

80

85.84

44 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ทุกคนบอกประเด็น
ความรู้หรือ
ประสบการณ์ที่ได้รับ
เพิม่ ขึ้น อย่างน้อย 1
เรื่อง

1

2

บรรลุ นางสาวนศพร ธรรมโชติ
088-7840587

ผ่าน ผ่าน 1. อย่างน้อยร้อยละ
80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้
เพิม่ ขึ้น

80

95.87

บรรลุ นางสาวนศพร ธรรมโชติ
088-7840587

ผ่าน ผ่าน 1. อย่างน้อยร้อยละ
80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้
เพิม่ ขึ้น

80

80

บรรลุ นางสาวมณี ศรีชะนันท์
081-8966819

ผ่าน ผ่าน 1. จานวนนักศึกษาเข้า
ร่วมการแข่ง ขันทักษะ
วิชาชีพ จานวน 45 คน

45

44

ไม่ บรรลุ นานักศึกษาอาจารย์เข้า
ร่วมการแข่ง ขันทักษะ
วิชาการเกษ 075773131

10

17

86.1 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อยู่ในระดับ
มาก
90.07 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อยู่ในระดับ
มาก

3 1. จานวนนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ 10 คน
อาจารย์ 5 คน รวม 10
คน
ผ่าน ผ่าน 1. อย่างน้อยร้อยละ
80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้
เพิม่ ขึ้น
ผ่าน ผ่าน 1. อย่างน้อยร้อยละ
80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้
เพิม่ ขึ้น

80

86.1

บรรลุ นาเสนอผลงานวิชาการ
ระดับปริญญาบัณฑิต
ด้านวิทยาศาสตร์
0870093652
บรรลุ ผศ.จรัญ ทองเจือ
087-2761618

80

90.07

บรรลุ นางธันย์นรี โมราศิลป์
081-3262944

86.5 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อยู่ในระดับ
มาก

ผ่าน ผ่าน 1. อย่างน้อยร้อยละ
80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้
เพิม่ ขึ้น

80

86.5

บรรลุ ผศ.ธรรมนูญ ง่ านวิสทุ ธิ
พันธ์ 085-8816988

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพเฉพาะทางใน
บริษทั ต่างประเทศและ
เพิม่ ความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพมากขึ้น

ผ่าน ผ่าน 1. มี กจิ กรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์/ทักษะ
วิชาชีพ/วิชาการ
ภายในบริษทั

ผ่าน

ผ่าน

บรรลุ นายเกียรติศกั ดิ์ สร้อย
สุวรรณ 08-94743386

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อยู่ในระดับ
มาก

ผ่าน

1. อย่างน้อยร้อยละ
80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้
เพิม่ ขึ้น

80

90

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อยู่ในระดับ
มาก

ผ่าน ผ่าน 1. อย่างน้อยร้อยละ
80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้
เพิม่ ขึ้น

80

90

บรรลุ นายชานาญ ขวัญสกุล
086-2707697

85

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับรางวัลจากการ
ประกวด แข่ง ขัน อย่าง
น้อย 1 รางวัล

1

1

บรรลุ นางสาวนศพร ธรรมโชติ
088-7840587

86

85

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อยู่ในระดับ
มาก

82.11 1. จานวนรางวัลที่ได้รับ
จากการแข่ง ขันอย่างน้อย
สาขาละ 1 ทักษะ
90

80

1. รางวัลที่ได้รับจากการ
นาเสนอผลงานวิชาการไม่
ต่ากว่า 2 รางวัล

1

2

1

1 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ทุกคนบอกประเด็น
ความรู้หรือ
ประสบการณ์ที่ได้รับ
เพิม่ ขึ้น อย่างน้อย 1
เรื่อง

บรรลุ รศ.ราชศักดิ์ ช่วยชูวงศ์
081-9786283

ไม่ บรรลุ นางธันย์นรี โมราศิลป์
081-3262944

บรรลุ นายจาเลือง เหตุทอง
089-1696364

ไม่ บรรลุ ผศ.ประพจน์ มลิวลั ย์
081-3746797

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ หน้าที่ ๒๒/๓๒
37 โครงการเสริมสร้างสุขภาพและ
ต่อต้านสารเสพติด เสริมสร้าง
ระเบียบวินัย

-

25,000

-

-

25,000

-

- มิ .ย. 61ก.ค. 61

4-ก.ค.-61

80

20

0

85

30

38 โครงการรับการตรวจประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ
ประจาปีการศึกษา 2560 :
โครงการย่อยที่ 1 : รับการตรวจ
ประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน
(SAR) ระดับหลักสูตร

-

67,400

-

-

67,388

-

12 มิ .ย. 61ก.ค. 61

12 ก.ค.
61-19 ก.ค.
61

0

63

27

0

72

39 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ปริญญาโทด้านการวิจัยกับ
มหาวิทยาลัยคูส่ ญ
ั ญา
Southwest University
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

-

-

24,400

-

-

23,064

1,336 มิ .ย.-61

28 พ.ค
61-12 มิ .ย.
61

2

0

0

2

40 โครงการการสัมมนาวิชาการ การ
เรียนการสอนสายเกษตรที่
ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่นและผู้ประกอบการ
เพือ่ การพัฒนาหลักสูตรในอนาคต

-

40,000

-

-

31,500

-

8,500 ก.ค. 61ส.ค. 61

8 ก.พ. 61-9
ก.พ. 61

25

50

25

1

86

48

84.7 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อยู่ในระดับ
มาก

41 โครงการสร้างสรรค์ขบวนพาเหรด
ศรีวชิ ัยเกมส์ ครั้งที่ 11

-

100,000

-

-

60,180

-

39,820 ก.ค.-61

10 ส.ค.
61-11 ส.ค.
61

40

0

0

85

2

0

89

42 โครงการรับการตรวจประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ
ประจาปีการศึกษา 2560 :
โครงการย่อยที่ 2 : รับการตรวจ
ประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน
(SAR) ระดับคณะ

-

20,600

-

-

20,282

-

318 ส.ค.-61

26-ก.ค.-61

0

41

4

0

54

4

93.4 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อยู่ในระดับ
มาก

27

85

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับรางวัลจากการ
ประกวด แข่งขัน อย่าง
น้อย 1 รางวัล

82

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อยู่ในระดับ
มาก

80

1. บทความวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่
ฝึกอบรมอย่างน้อย 1
บทความ

1

1 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ทุกคนบอกประเด็น
ความรู้หรือ
ประสบการณ์ที่ได้รับ
เพิม่ ขึ้น อย่างน้อย 1
เรื่อง

1

1

บรรลุ นางสาวนศพร ธรรมโชติ
088-7840587

ผ่าน ผ่าน 1. อย่างน้อยร้อยละ
80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้
เพิม่ ขึ้น

80

82

บรรลุ นางธันย์นรี โมราศิลป์
081-3262944

1 1. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการไม่ น้อยกว่า
ร้อยละ 80

80

80

บรรลุ ผศ.พัชราภรณ์ วาณิชย์
ปกรณ์ 0836566529

ผ่าน ผ่าน 1. อย่างน้อยร้อยละ
80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้
เพิม่ ขึ้น

80

84.1

บรรลุ นางธันย์นรี โมราศิลป์
081-3262944

1 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ทุกคนบอกประเด็น
ความรู้หรือ
ประสบการณ์ที่ได้รับ
เพิม่ ขึ้น อย่างน้อย 1
เรื่อง

1

1

ผ่าน ผ่าน 1. อย่างน้อยร้อยละ
80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้
เพิม่ ขึ้น

80

93.4

1

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับรางวัลจากการ
ประกวด แข่งขัน อย่าง
น้อย 1 รางวัล

1

บรรลุ ผศ.ดร.สารคาม แก้วทาสี
089-2122615

บรรลุ นางธันย์นรี โมราศิลป์
081-3262944

โครงการบริการวิชาการ
ลาดับ
+A5:A
B14
1

โครงการ

งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร
แผ่นดิน

โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตปลาสลิดชุมชนวังไทร : กิจกรรม
ย่อยที่ 1 เทคโนโลยีการเลี้ยงปลาสลิด
เพือ่ ความยั่งยืนของชุมชน

80,000

ผลการเบิกจ่าย
เหลื อจ่าย

งปม.อืน่

แผ่นดิน
-

80,000

งปม.อืน่

วัน/เดือน/ปี
ที่จดั โครงการ
แผน

-

- ก.พ.-61

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ความพึง
บุคคลภาย
บุคคลภาย
ระดับผลลั พธ์
ระดัลผลผลิ ต
ผล
นักศึกษา บุคลากร
นักศึกษา บุคลากร
พอใจ
นอก
นอก
ชื่อตัวชี้วัด
แผน ผล
ชื่อตัวชี้วัด
แผน
24-ก.พ.-61
3
30
6
30
92 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ ผ่าน ผ่าน 1. ผู้เข้าร่วม
1
สามารถนาความรู้ไป
โครงการทุกคน
ใช้ประโยชน์ได้อยู่ใน
บอกประเด็น
ระดับมาก
ความรู้ที่ได้รับ
อย่างน้อย 1 เรื่อง
2. ผลิตปลาสลิดได้
ไม่ น้อยกว่า 100
กิโลกรัม

2

3

4

5

โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตปลาสลิดชุมชนวังไทร : กิจกรรม
ย่อยที่ 2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ให้อาหารปลาอัตโนมั ติ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจแบบ
ครบวงจร

โครงการส่งเสริมการปลูกสร้างแปลง
หญ้าเลี้ยงโค กระบือ

โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตปลาสลิดชุมชนวังไทร : กิจกรรม
ย่อยที่ 3 การวิเคราะห์ตน้ ทุนการ
ผลิตปลาสลิดและการจัดการบัญชี

45,000

30,000

30,000

25,000

-

-

-

-

45,000

29,748

30,000

25,000

-

-

-

-

- ก.พ.-61

252 ก.พ.-61

- มี .ค.-61

- มี .ค.-61

23-ก.พ.-61

3 ก.พ. 61-4
ก.พ. 61

30-มี .ค.-61

2-มี .ค.-61

-

-

-

-

2

3

2

3

20

17

20

30

บรรลุ/
ไม่บรรลุ

ผลการดาเนินงาน

-

3

-

-

2

-

4

5

25

17

22

30

96.31 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนาความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ได้อยู่ใน
ระดับมาก

ผ่าน

100

150

1

1

2. ได้เครื่องให้
อาหารปลาอัตโนมั ติ
จานวน 1 เครื่อง

1

1

ผ่าน 1. ผู้เข้าร่วม
โครงการทุกคน
บอกประเด็น
ความรู้ที่ได้รับ
อย่างน้อย 1 เรื่อง

บรรลุ นายกิตติชนม์ อุเทนะ
พันธ์081-5990778

บรรลุ นายสุทธิพร เนียมหอม
089-8216600

2. เกษตรกรและ
ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ สามารถนา
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ เครื่องให้
อาหารปลาอัตโนมั ติ
เพือ่ นาไปพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมได้ อย่าง
น้อย 1 ราย

1

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนาความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ได้อยู่ใน
ระดับมาก

ผ่าน

ผ่าน 1. อย่างน้อยร้อยละ
80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ
ความรู้เพิม่ ขึ้น

80

85.2 ไม่ บรรลุ ผศ.ทิวา รักนิ่ม
088-2520395

2. เกษตรกรมี องค์
ความรู้ และสามารถ
นาไปปฏิบัตไิ ด้ อย่าง
น้อยร้อยละ 80

80

87.8 2. ผู้สนใจประมาณ
20 คน ได้พฒ
ั นา
ความรู้ สร้างอาชีพ

20

16

85.89 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนาความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ได้อยู่ใน
ระดับมาก

ผ่าน

ผ่าน 1. มี กจิ กรรมความ
ร่วมมื ออย่างน้อย 1
กิจกรรม

1

1

2. เกษตรกรที่ร่วม
โครงการฯ ไม่ น้อย
กว่าร้อยละ 85 นา
ความรู้ไปปฏิบัติ
สามารถปลูกสร้าง
แปลงหญ้าไว้เลี้ยงโค
กระบือ ของตนเองได้

ผ่าน

ผ่าน

89.47 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนาความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ได้อยู่ใน
ระดับมาก

ผ่าน

ผ่าน 1. อย่างน้อยร้อยละ
80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ
ความรู้เพิม่ ขึ้น

86.5

1

ผล
1

ชื่อผู้รับผิดชอบ
โครงการ

บรรลุ นายฤกษ์ชัย ช่วยมั่ ง
096-1595997

80 82.22 บรรลุ นางสาวจารีพร เพชร
ชิต 085-5735901

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ หน้าที่ ๒๓/๓๒
5

6

7

โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตปลาสลิดชุมชนวังไทร : กิจกรรม
ย่อยที่ 3 การวิเคราะห์ตน้ ทุนการ
ผลิตปลาสลิดและการจัดการบัญชี
ครัวเรือนชุมชนบ้านวังไทร

25,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการ
ดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง (ภายใต้
โครงการ มทร.ศรีวชิ ัย รับผิดชอบต่อ
สังคม ประจาปี 2561)

-

-

25,000

18,000

-

-

- มี .ค.-61

18,000

-

พ.ค 61

โครงการจัดการฟาร์มเลี้ยงด้วงสาคู
(ภายใตัโครงการยกระดับคุณภาพ
ชีวติ ชุมชนแบบมี สว่ นร่วมสู่แหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญยาท้องถิ่นต้นแบบ
จังหวัดนครศรีธรรมราช)

-

8

โครงการการเลี้ยงไก่ไข่อนิ ทรีย์
(ภายใต้โครงการเชื่อมโยง
สถาบันอุดมศึกษาไปสู่โรงเรียน
(Educational pipeline) ปี2)

-

15,000

-

15,000

- มิ .ย.-61

9

โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตปลาสลิดชุมชนวังไทร : กิจกรรม
ย่อยที่ 4 การเสวนารายงานผลการ
ดาเนินงานสู่การปรับปรุงและพัฒนา
แผนการดาเนินงาน

-

-

-

-

- มิ .ย.-61

30,000

-

13,800

16,200

พ.ค 61

2-มี .ค.-61

-

26 พ.ค 61

3

-

23-ก.ค.-61

3

-

23-มิ .ย.-61

30

-

5

30

4

3

50

-

4

45

-

7

30

30

30

4

50

5

45

89.47 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนาความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ได้อยู่ใน
ระดับมาก

ผ่าน

ผ่าน 1. อย่างน้อยร้อยละ
80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ
ความรู้เพิม่ ขึ้น

2. เกษตรได้รับความรู้
ด้านคานวนต้นทุน
การผลิตและการ
จัดทาบัญชีครัวเรือน
และสามารถนาไป
พัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ในเชิงพาณิชย์ได้อย่าง
เข้มแข็ง

ผ่าน

ผ่าน

1. ผู้เข้าอบรมมี ความ
พึงพอใจจากการเข้า
อบรมอย่างน้อยร้อย
ละ 80

80

95 1. ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถ
เลี้ยงสัตว์และดูแล
สุขภาพสัตว์ได้อย่าง
ถูกต้องทุกคน

95

80

85

80

82.22

บรรลุ นางสาวจารีพร เพชร
ชิต 085-5735901

ผ่าน

ผ่าน

บรรลุ อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
การดูแลสุขภาพสัตว์
เลี้ยง 0887653674

2. อาจารย์และ
ผ่าน
นักศึกษาเพิม่ ความ
เชี่ยวชาญด้าน
วิชาชีพความชานาญ

ผ่าน

1. ชาวชุมชนกะปางมี
องค์ความรู้เรื่องการ
จัดการฟาร์มเลี้ยงด้วง
สาคู

ผ่าน

ผ่าน 1. มี ฟาร์มด้วงสาคู
ขนาดเล็ก 1 ฟาร์ม

ผ่าน

ผ่าน

2. ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมโครงการ
มากกว่าร้อยละ 80

80

80 2. มี ชาวชุมชนกะ
ปางเข้าร่วม
โครงการ 50 คน

50

50

1. ผู้เข้าอบรม
สามารถประกอบสูตร
อาหารเลี้ยงไก่ไข่เอง
และได้ผลผลิตไข่ ไม่
ต่ากว่าร้อยละ 85

85

85 1. ผู้เข้าอบรมมี
ความรุความเข้าใจ
และรู้จักนาวัตถุดบิ
อาหารและผลผลิต
พลอยได้ทางเกษตร
ในการประกอบสูตร
อาหารเลี้ยงไก่ไข่
อินทีย์ ได้อย่างน้อย
80%

80

85

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนาความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ได้อยู่ใน
ระดับมาก

ผ่าน

1. อย่างน้อยร้อยละ
80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ
ความรู้เพิม่ ขึ้น

80

2. คณาจารย์ได้
ทราบความปัญหา
จากการดาเนิน
โครงการบริการ
วิชาการ

ผ่าน

บรรลุ นายสุดนัย เครือหลี
0867815670

บรรลุ การเลี้ยงไก่ไข่อนิ ทรีย์
0887653674

n/a

นายสุดนัย เครือหลี
086-7815670

โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ลาดับ

โครงการ

งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร
แผ่นดิน

ผลการเบิกจ่าย
เหลื อจ่าย

รายได้

แผ่นดิน เงินรายได้

วัน/เดือน/ปี
ที่จดั โครงการ
แผน

1 โครงการรักษ์โลก รักสถาบัน
ร่วมกันพัฒนา รักษา
สิ่งแวดล้อม

30,000

- 29,150

-

850 ม.ค. 61พ.ค 61

2 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

50,000

-

-

-

50,000 มิ .ย.-61

3 โครงการเกษตรกล พัฒนาคน
พัฒนาวัด

-

10,000

-

10,000

4 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม

- 150,000

- 150,000

มติที่ประชุม : รับทราบ

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ความ
บุคคลภา
บุคคลภาย
ระดับผลลั พธ์
ระดัลผลผลิ ต
พึงพอใจ
ผล
นักศึกษา บุคลากร
นักศึกษา บุคลากร
ยนอก
นอก
ชื่อตัวชี้วัด
แผน ผล
ชื่อตัวชี้วัด
แผน
15 ม.ค.
50
10
90
11
- 96 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความ
ผ่าน ผ่าน 1. ความพึงพอใจของ
80
61-16
ตระหนักในการทานุบารุง
ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่
มี .ค. 61
ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
น้อยกว่าร้อยละ 80
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
60

10

-

- ก.พ.-61 10-ก.พ.-61

30

12

-

40

4

- ก.ค.-61

280

20

-

285

26

13 ก.ค.
61-15
ก.ค. 61

บรรลุ/
ไม่บรรลุ

ผลการดาเนินงาน

-

ผล
96

ชื่อผู้รับผิดชอบ
โครงการ

บรรลุ ผศ.ทิวา รักนิ่ม
088-2520395

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความ
ตระหนักในการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผ่าน

1. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

80

ไม่ บรรลุ ผศ.ดร.สารคาม แก้วทาสี
089-2122615

86

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความ
ตระหนักในการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผ่าน

ผ่าน 1. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

80

86

บรรลุ นายชโลธร ศักดิม์ าศ
089-6461395

85

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความ
ตระหนักในการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผ่าน

ผ่าน 1. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

80

85

บรรลุ นายสมใจ ช่วยทุกข์
081-9687066

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ หน้าที่ ๒๔/๓๒

๔.๓ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๒ เรื่อง ดังนี้
๔.๓.๑ แผนดาเนินงานของฝ่ายพัฒนานักศึกษา ประจาปี ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ด้านพัฒนานักศึกษาสู่คณ
ุ ลักษณะพึงประสงค์
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
งบประมาณ
ลาดับ

ชื่อโครงการ

แผ่นดิน

โครงการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2560

จานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ

รายได้

นักศึกษา บุคลากร บุคคลภายนอก

61,900

240

10

-

20

10

240

10

1

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง
คณะเกษตรศาสตร์

28,000.00

2

3 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจาปีการศึกษา 2561

53,850.00

4 โครงการเสริมสร้างสุขภาพและต่อต้าน
สารเสพติด เสริมสร้างระเบียบวินัย

5 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ศรี
วิชัย ครั้งที่ 11

5,000

200,000

80

90

20

14

150

ค่าเป้าหมาย / ตัวชี้วัด

วัน/เดือน/ปี
ดาเนินโครงการ

ผูร้ ับผิดชอบ

รวม ระดับผลผลิต

ระดับผลลัพธ์

250 ว่าทีบ่ ัณฑิตเตรียมความพร้อมในการสมัครงานการ
ทางาน และหรือการศึกษาต่อได้ไม่น้อย ร้อยละ 80
นักศึกษาสามารถนาความรู้ทไี่ ด้รับประโยชน์ร้อยละ
80ผู้เข้าร่วมโครงการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อย
ละ 80

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการต่อกิจกรรมของ
โครงการ ร้อยละ 80
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการต่อประโยชน์ของ
โครงการ ร้อยละ 80

28-ก.พ.-61

ผศ.ธรรมนูญ ง่านวิสุทธิพนั ธ์

180 ผู้ปกครองได้ทราบถึงนโยบายวัตถุประสงค์ของคณะ
เกษตรศาสตร์ อย่างน้อยร้อยละ 80ผู้ปกครองได้
ทราบถึงความเป็นอยู่ของนักศึกษาและปัญหาต่างๆที่
เกิดขึ้นกับนักศึกษา อย่างน้อยร้อยละ 80

อย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้เพิม่ ขึ้นผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์ได้อยู่ใน
ระดั
ผู้เข้าบร่มาก
วมโครงการสามารถ

18 ก.ค.61

นายชานาญ ขวัญสกุล

20 มิ.ย.61

นายชานาญ ขวัญสกุล

4-ก.ค.-61

นางสาวนศพร ธรรมโชติ

250 อย่างน้อยร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้เพิม่ ขึ้น

นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
อยู่ในระดับมาก

100 นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการสามารถผ่านการคัดเลือก ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
เป็นนักกีฬามหาวิทยาลัยอย่างน้อย 50 คนผู้เข้าร่วม โครงการต่อกิจกรรมของ
โครงการสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อยู่ใน
โครงการ ร้อยละ 80
ระดับมาก
106

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อย
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ละ 80
ความรู้ /พัฒนาทักษะเพิม่ ขึ้น
นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยสามารถ
อย่างน้อยร้อยละ 80
รับเหรียญรางวัลอย่างน้อย 15 เหรียญ

4 -11 ส.ค.61

นางสาวนศพร ธรรมโชติ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ หน้าที่ ๒๕/๓๒

ลาดับ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้

จานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
นักศึกษา บุคลากร บุคคลภายนอก

ค่าเป้าหมาย / ตัวชี้วัด
รวม ระดับผลผลิต

ระดับผลลัพธ์

วัน/เดือน/ปี
ดาเนินโครงการ

ผูร้ ับผิดชอบ

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
อย่
างน้องพอใจของผู
ยร้อยละ 80้เข้าร่วม
ความพึ

31-ม.ค.-61

ประธานฝ่ายวิชาการ

15 -17 ก.พ. 61

ประธานฝ่ายวิชาการ

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
อย่างน้อยร้อยละ 80
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
อย่างน้อยร้อยละ 80

2-มี.ค.-61

ประธานฝ่ายวิชาการ

2-ก.ค.-61

ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

โครงการสโมสรนักศึกษา
1 โครงการเลือกตัง้ สโมสรนักศึกษา
าปีการศึกมษา
2560
2 ประจ
โครงการประชุ
เชิงปฏิ
บัตกิ ารจัดทา

1,000

600

50,000

45

600 มีผู้เข้าร่วมอย่างน้อยร้อยละ 80
5

50 มีผู้เข้าร่วมอย่างน้อยร้อยละ 80

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สู่นักศึกษา
3 โครงการแคโรย

อย่างน้อยร้อยละ 80
100,000

90

20

707 มีผู้เข้าร่วมอย่างน้อยร้อยละ 80

4 โครงการประกวดดาวเดือนรอบคัดเลือก
ประจาปี 2560 โครงการประกวด
เนคไทประจาปี 2561

5,000

200

20

220 มีผู้เข้าร่วมอย่างน้อยร้อยละ 80

5 โครงการประกวดดาวเดือนรอบคัดเลือก
ประจาปี 2560 โครงการประกวด
เนคไทประจาปี 2560
6 โครงการประกวดร้องเพลงสถาบัน
และประชุมเชียร์ ประจาปี 2560

5,000

200

20

220 มีผู้เข้าร่วมอย่างน้อยร้อยละ 80

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
อย่างน้อยร้อยละ 80

2-ก.ค.-61

ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

3,000

200

20

220 มีผู้เข้าร่วมอย่างน้อยร้อยละ 80

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
อย่างน้อยร้อยละ 80

2-ก.ค.-61

ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

7 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน
คณะเกษตรศาสตร์ 2 พืน้ ที่

20,000

200

200

200 มีผู้เข้าร่วมอย่างน้อยร้อยละ 80

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
อย่างน้อยร้อยละ 80

4 ก.ค.61

ประธานฝ่ายกีฬา

8 โครงการสายโยงสัมพันธ์ ประจาปี 2560

10,000

700

20

720 มีผู้เข้าร่วมอย่างน้อยร้อยละ 80

7-ก.ค.-61

ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

-

100

10

110 มีผู้เข้าร่วมอย่างน้อยร้อยละ 80

12-ส.ค.-61

ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

3,000

100

5

105 มีผู้เข้าร่วมอย่างน้อยร้อยละ 80

ม.ค.-62

สโมสรนักศึกษา

20,000

300

20

320 มีผู้เข้าร่วมอย่างน้อยร้อยละ 80

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
อย่างน้อยร้อยละ 80
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
อย่างน้อยร้อยละ 80
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
อย่างน้อยร้อยละ 80
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
อย่างน้อยร้อยละ 80

1 - 9 ก.พ.62

ประธานฝ่ายวิชาการ

9 กิจกรรมวันแม่
10 โครงการประกวดกิจกรรมชมรมดีเด่น
11 โครงการเกษตรแฟร์ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ หน้าที่ ๒๖/๓๒

๔.๓.๒ ปฏิทินฝ่ายพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ปฏิทินฝ่ายพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
วัน/เดือน/ปี
เดือนพฤษภาคม 2561
1 พ.ค.2561
เดือนมิถุนายน 2561
13 – 15 มิ.ย.2561
18 มิ.ย.2561
20 มิ.ย.2561
20 – 24 มิ.ย.2561
25 มิ.ย.2561
25 มิ.ย.2561
26 – 29 มิ.ย.2561
เดือนกรกฎาคม 2561
2 ก.ค.2561
4 ก.ค.2561

รายละเอียดกิจกรรม
จัดตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2561
เปิดภาคเรียนที่ 2 / 2551
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ( วิทยาเขตนครศรีฯ) 2561
เรียนปรับพื้นฐาน
เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2561
เริ่มกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ 25 มิ.ย.- 7 ก.ค. 2561
ซ้อมร้องเพลงมหาวิทยาลัย / ประชุมเชียร์ / ฝึกซ้อมกีฬา
กีฬาภายในคณะเกษตรศาสตร์
ประกวดดาว-เดือน
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ (ผูกเนคไท)
ร้องเพลง มหาวิทยาลัย ฯ - ประชุมเชียร์
กีฬาภายในคณะเกษตรศาสตร์ (ประเภทลู่)
โครงการเสริมสร้างสุขภาพต่อต้านสารเสพติด เสริมสร้าง
ระเบียบวินยั

สถานที่
คณะเกษตรศาสตร์
ห้องประชุมราชพฤกษ์
ห้องประชุมใหญ่
คณะเกษตรศาสตร์
วข.นครศรีธรรมราช
คณะเกษตรศาสตร์
อาคาร 70 ปี ไสใหญ่
ห้องประชุมใหญ่
สนามสายโยง

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ หน้าที่ ๒๗/๓๒
7 ก.ค.2561
9 ก.ค.2561
12 ก.ค.2561
13 – 15 ก.ค.2561
27 ก.ค. 2561
26 ก.ค.2561
28 ก.ค.2561
เดือนสิงหาคม 2561
4 – 11 ส.ค.2561
11 ส.ค.61
9 ส.ค.2561
12 ส.ค. 2561
18 ส.ค. 2561
20 – 28 ส.ค.2561
เดือนกันยายน 2561
23 - 28 ก.ย.2561
เดือนตุลาคม 2561
6 – 7 ต.ค.2561
8-9
12 ต.ค.2561
23 ต.ค.2561
24 ต.ค.2561
22 – 31 ต.ค.2561
เดือนพฤศจิกายน 2561
16 พ.ย.2561
19 พ.ย.2561
22 พ.ย.2561
30 พ.ย.2561
เดือนธันวาคม 2561
5 ธ.ค.2561
14 ธ.ค.2561
14 ธ.ค.2561
23 ธ.ค.2561
เดือนมกราคม 2562
12 ม.ค.2562
14 – 27 ม.ค.2562
25 – 26 ม.ค.2562
31 ม.ค.2562

งานสายโยงสัมพันธ์ (สิ้นสุดกิจกรรมรับน้อง)
วันสุดท้ายของการส่งรายชื่อนักกีฬา มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 11
พิธีไหว้ครู 2561
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม
วันอาสาฬหบูชา ( โครงการแห่เทียนพรรษา )
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11
โครงการสร้างสรรค์ขบวนพาเหรด
พิธีถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ
วันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษา
สอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2561
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นปีการศึกษา 2560

สนามประดู่แดง,อุทยาน
แห่งชาติน้าตกโยง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
อาคารอเนกประสงค์
กองกากับการ 8
วัดไตรวิทยาราม
คณะเกษตรศาสตร์
ห้องประชุมใหญ่
มทร.ศรีวิชัย สงขลา
มทร.ศรีวิชัย สงขลา
ห้องประชุมใหญ่
นักศึกษาวิชาทหาร
ห้องประชุมใหญ่
คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัย ฯ

โครงการเกษตรอาสา ทาดีด้วยหัวใจ
กิจกรรมวันบุญสารทเดือนสิบ
วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาล ที่ 9
วันปิยมหาราช
วันออกพรรษา / โครงการประเพณีชักพระ
สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2561

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
วัดพระธาตุวรมหาวิหาร
ห้องประชุมใหญ่
สวนหลวง ร.5
วัดไตรวิทยาราม
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

วันอนุมัติผลการเรียนคณะกรรมการประจาคณะ
เปิดภาคเรียนภาคการศึกษา 2/2561
โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง
วันสุดท้ายการส่งคะแนนไม่สมบูรณ์(I) ประจาภาคการศึกษา
1/2561

คณะเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
โรงอาหาร มทร.ศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

โครงการวันพ่อแห่งชาติ
กาหนดส่ง SAR ระดับหลักสูตร/ระดับคณะ ปีการศึกษา 2561
รอบ 6 เดือน (1 มิ.ย. – 30 พ.ย.2561)
กิจกรรมจัดการความรู้ KM)
โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าเกษตรศาสตร์
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
สอบกลางภาคการศึกษาที่ 2/2561
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ “เกษตรราชมงคล”
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สโมสรนักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2562

สวัสดิการและบริการ
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
ศูนย์เด็กเล็ก วัดไตรวิทยา
ราม
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มทร.ล้านนา น่าน
คณะเกษตรศาสตร์

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ หน้าที่ ๒๘/๓๒
เดือนกุมภาพันธ์ 2562
1 – 9 ก.พ.2562
15 -16 ก.พ.2562
19 ก.พ.2562
28 ก.พ. 2562
เดือนมีนาคม 2562
9 มีนาคม 2562
18 – 31 มี.ค.2562
20 มี.ค.2562
เดือนเมษายน 2562
3 เม.ย.2562
9 – 12 เม.ย.2562
12 เม.ย.2562
23 – 24 เม.ย.2562
เดือนพฤษภาคม 2562
31 พ.ค.2562

งานวันเกษตรแห่งชาติ
โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การจัดทาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาสู่นักศึกษา
มาฆบูชาแห่ผา้ ขึ้นธาตุ/สมโภชน์ผา้ พระบฏ
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

คณะเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
วัดไตรวิทยาราม
คณะเกษตรศาสตร์

โครงการแคโรย ประจาปีการศึกษา 2561
สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2561
กาหนดส่ง SAR ระดับหลักสูตร/ระดับคณะ ปีการศึกษา 2561
รอบ 9 เดือน (1มิ.ย.- 28 ก.พ.2562)

คณะเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
คณะเกษตรศาสตร์

กิจกรรม 5 ส+ (ภายใน) ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์
วันอนุมัติผลการเรียนคณะกรรมการประจาคณะ ภาคการศึกษา
2/2561
กิจกรรม 5 ส+(ภายนอก) ปีการศึกษา 2561

คณะเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

กาหนดส่ง SAR ระดับหลักสูตร/ระดับคณะ ปีการศึกษา 2561
รอบ 9 เดือน (1มิ.ย.- 28 ก.พ.2562)

คณะเกษตรศาสตร์

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
หมายเหตุ : ปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ชมรมนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
ชื่อชมรม
ชมรมโลกสีเขียว (พืชศาสตร์พื้นทีท่ ุ่งใหญ่)
ชมรมคนรักษ์สัตว์ (สัตวศาสตร์พื้นที่ทุ่งใหญ่)
ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรประมง (ประมง)
ชมรมรักเกษตร (พัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร)
ชมรมเกษตรกลวิธานพัฒนา (เกษตรกลวิธาน)
ชมรมค่ายอาสา (พืชศาสตร์)
ชมรมภูมิทัศน์ (เทคโนโลยีภมู ิทัศน์)
ชมรมพืชศาสตร์

จากที่ประชุมเสนอ
- ปฏิทินของฝ่ายพัฒนานักศึกษาควรทาร่วมกันทั้งสองพื้นที่
- ปฏิทินของแต่ละฝ่ายควรเป็นภาพรวมของคณะฯ
- ขอทราบรายละเอียดการทาโครงการเพื่อเข้าร่วมชมรมสโมสรนักศึกษา

คณะเกษตรศาสตร์

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ หน้าที่ ๒๙/๓๒

ประธาน มอบหมายปฏิทินของแต่ละฝ่าย ให้ส่งที่หัวหน้าสานักงานคณบดี เพื่อรวบรวมเป็น
ภาพรวมของคณะฯ และมอบฝ่ายพัฒนานักศึกษาดูระเบียบการเข้าร่วม การเบิกจ่ายของชมรมนักศึกษาตาม
ระเบียบของสโมสรนักศึกษาและแจ้งสาขาที่จะส่งนักศึกษาเข้าร่วมทราบ
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๔ ฝ่ายงานฟาร์ม
ประธาน แจ้งผลการดาเนินการงานฟาร์มของฟาร์ม ๑ ทุ่งใหญ่ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
๔.๔.๑ รายงานผลการดาเนินการงานฟาร์ม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สถานะงานฟาร์มภาพรวมของคณะฯ ประจาปีงบประมาณ 2561 ( ต.ค.60 - ส.ค.61)
สาขาพืชศาสตร์
สาขาสัต วศาสตร์
รวม
หักสมทบงบกลาง 10%
หักสมทบ วข./ค่ าไฟ 5%
รวมหัก 15%
เหลือใช้ ได้ 85%
รายจ่ายทั้งหมด
สถานะงานฟาร์มคณะ -

รายรับ

รายจ่าย

6,187,567.20
4,954,064.50

5,248,334.47
5,310,339.07 -

11,141,631.70
1,114,163.17
557,081.59
1,671,244.76
9,470,386.95
10,558,673.54
1,088,286.60

939,232.73
356,274.57

10,558,673.54

หมายเหตุ : ขอใช้งบกลางงานฟาร์ม 630,000 บาท ใช้ไป
โยกใช้งบประมาณแผ่นดิน
รวม

624,291.70
421,645.00
1,045,936.70

๔.๔.๒ ข้อเสนอโครงการงานฟาร์ม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
โครงการงานฟาร์ม ๑ ทุ่งใหญ่ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สาขาพืชศาสตร์ เสนอโครงการ
จานวน ๒๐ โครงการ ประมาณการรายรับ ๗,000,000 บาท ประมาณการรายจ่าย 5,950,000 บาท สาขา
สั ต วศาสตร์ เสนอโครงการจ านวน ๖ โครงการ ประมาณการรายรั บ 4,590,000 ประมาณการรายจ่ า ย
3,901,500 บาท
ขอความร่วมมือช่วยกันดาเนินโครงการงานฟาร์ม ให้เป็นไปตามแผนรายรับรายจ่าย จากผล
การดาเนินการโครงการงานฟาร์มประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ก็สามารถใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการโครงการงาน
ฟาร์มในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เป็นไปตามแผนรายรับรายจ่ายได้ว่าควรทาอย่างไรให้เป็นไปตามแผนมาก
ที่สุด
หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์ แจ้ง ในส่วนของสาขาสัตวศาสตร์ ไสใหญ่ จะให้นักวิชาการดูแลงาน
ฟาร์ม สาขาไหนที่ต้องการใช้ทรัพยากรสามารถติดต่อได้ โดยมีนักวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบ
มติที่ประชุม : รับทราบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ หน้าที่ ๓๐/๓๒

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นกรรมการประจาวิทยาเขตฯ และคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการวิทยาเขตฯ
ประธาน หารือที่ประชุม ในการเสนอชื่อบุคคลภายนอกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการประจาวิทยาเขตฯ
จานวน ๑ คน กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขตฯ จานวน ๑ คน และกรรมการประจาวิทยาเขตฯ จากตัวแทน
อาจารย์ ๑ คน
จากที่ประชุม เสนอ กรรมการจากตัวแทนอาจารย์ ๑ คน ที่ประชุมเสนอ ผศ.จรัญ ทองเจือ ส่วน
การเสนอชื่อบุคคลภายนอกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจาวิทยาเขตฯ และกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขตฯ
ให้สาขาเสนอชื่อส่งคณะฯ ภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
มติที่ประชุม : เห็นชอบ
๕.๒ สาขาสัตวศาสตร์
๕.๒.๑ การขออัตราตาแหน่งทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการและตาแหน่งที่โอนย้าย
หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์ แจ้ง จากจานวนอัตราอาจารย์เกษียณไปของสาขาสัตวศาสตร์ ขาด
แคลนจานวน ๓ ตาแหน่ง ขอให้คณะฯ พิจารณาด้วย
ประธาน แจ้ ง คณะฯ ได้ แ จ้ ง ความจ าเป็ น เสนอมหาวิ ท ยาลั ย ฯ อั ต ราทดแทนแล้ ว แต่
มหาวิทยาลัยฯ ไม่เห็นชอบ ขอให้สาขาที่ขาดแคลนบันทึกเหตุผลความจาเป็นและแจ้งสัดส่วนจานวนนักศึกษากับ
อาจารย์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มายังคณะฯ เพื่อให้ฝ่ายบริหารและวางแผนรวบรวมส่งมหาวิทยาลัยฯ อีกครั้ง
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน แจ้ง ข้อมูลเกษียณอายุราชการ และขอให้สาขาส่งคณะฯ
โดยด่วนเพื่อได้รวบรวมส่งมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ หน้าที่ ๓๑/๓๒

๕.๓ โครงการที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น ประจาปี ๒๕๖๒
ประธาน หารื อ จากจ านวนโครงการที่ ผ่ า นการพิ จ ารณาเบื้ อ งต้ น ประจ าปี ๒๕๖๒ ซึ่ ง ทาง
มหาวิทยาลัยฯ ให้ปรับลด จากงบประมาณ ๑,๑๔๑,๗๐๐ บาท เหลือเพียง ๖๔๑,๗๐๐ บาท จากที่ประชุมได้
พิจารณาและตัดงบประมาณในแต่ละโครงการ ได้ดังนี้

ประธาน แจ้ง โครงการที่มีการปรับลดงบประมาณ ให้ผู้รับผิดชอบปรับ งบประมาณและรายละเอียด
โครงการส่งฝ่ายบริหารและวางแผน ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
มติที่ประชุม : เห็นชอบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ หน้าที่ ๓๒/๓๒

ระเบียบวาระที่ ๖ : เรื่องอื่นๆ
ประธาน แจ้ง เรื่องอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการ ดังนี้
๖.๑ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ แจ้งให้งานวิจัยและฝึกอบรมชุมพรขึ้นอยู่กับฝ่ายกิจการพิเศษของ
มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งตามโครงสร้างการบริหารงานเป็นส่วนหนึ่งของคณะเกษตรศาสตร์ ควรให้มหาวิทยาลัยฯ แจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษรหากจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร และมอบฝ่ายบริหารและวางแผนทาหนังสือ
ขอความชัดเจนกับมหาวิทยาลัยฯ
๖.๒ ให้ ดาเนิ นการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ประจาปี ๒๕๖๑ ของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
๖.๓ ให้นักศึกษาจัดกิจกรรมด้านภาษาอังกฤษ โดยใช้งบประมาณของสโมสรนักศึกษา ชมรม
นักศึกษาให้มีกิจกรรมด้านภาษาอังกฤษ
๖.๔ ให้อาจารย์ทุกท่านทาเอกสารประกอบการสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อ
สอดแทรกให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
มติที่ประชุม : รับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑๗.๑๐ น.
นางอภิชญา หงษ์ทอง ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นางธันย์นรีย์ โมราศิลป์ ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

