
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ หน้าท่ี ๑/๑๐ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓   
วันจันทร์ ที่ ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม AB ๒๐๑ ชั้น ๒ ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ 
***************************************** 

ผู้มาประชุม 
๑. ผศ.ธรรมศักดิ์  พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.ประพจน์  มลิวัลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  กรรมการ 
๓. นางธันย์นรีย์  โมราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  กรรมการ 
๔. ผศ.จ าเลือง  เหตุทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  กรรมการ 
๕. นางสาวพิมล  เที่ยงธรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กรรมการ 
๖. นายสุดนัย  เครือหลี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ  กรรมการ 
๗. นายบุญธรรม แสงแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
๘. ผศ.พัชราภรณ์  วาณิชย์ปกรณ ์ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร   กรรมการ 
๙. นายเศรษฐวัฒน์  ถนิมกาญจน์ หัวหน้าสาขาเกษตรประยุกต์   กรรมการ 
๑๐.  นางสาวรัตนา  อุ่นจันทร์ รองหัวหน้าสาขาเกษตรประยุกต์  กรรมการ 
๑๑. นายชลชาสน์  ชว่ยเมือง หัวหน้างานวิสาหกิจ   กรรมการ 
๑๒.  นางอณงค์ทิพย์  วงศ์กูล หัวหน้างานบริหารและวางแผน  กรรมการ 
๑๓.  นางสาวสุนีย์  ศรีช ู หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาฯ  กรรมการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ผศ.เผด็จ  สังขไพฑูรย์ รองหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร ติดภารกิจ 
๒. ผศ.เสน่ห์  รักเก้ือ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ติดภารกิจ 
๓. นางจันตินา  สุชาฎา หัวหน้างานวิชาการและวิจัย  ติดภารกิจ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๒๐ น. 

  เมื่อคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์มาครบองค์ประชุม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็น 
ประธานในการประชุมกล่าวเปิดและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ๗ เรื่อง เพ่ือทราบและให้ด าเนินการ ดังนี้   
  ๑.๑ การแนะแนวการศึกษา ขอความร่วมมือทุกสาขาช่วยกันประชาสัมพันธ์อย่างเร่งด่วนเพ่ือให้ 
สามารถรับนักศึกษาเป็นไปตามแผน 
  ๑.๒ การด าเนินการโครงการวิจัย เบื้องต้นหน่วยตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะในหลายด้าน
จึงขอความร่วมมือฝ่ายวิชาการฯ แจ้งหัวหน้าโครงการวิจัยเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัยให้เป็นไปตามระเบียบ
และการจัดซื้อวัสดุงานวิจัยให้เน้นถึงความประหยัด ถูกต้อง รายละเอียดชัดเจน  และให้พึงระวังรายการวัสดุที่เป็น
ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ หน้าท่ี ๒/๑๐ 

 

  ๑.๓ ส านักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์  ให้ด าเนินการติดตั้งระบบที่สามารถมองเห็นหน้า
บุคลากร และสามารถพูดคุยกันได้ในระหว่างการท างานในส่วนของส านักงานทั้งสองพ้ืนที่ ที่มองเป็นภาพส านักงาน
หนึ่งเดียวกัน มอบฝ่ายบริหารฯ หาช่องทางในการด าเนินการ 
  ๑.๔ โครงการ ๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย ที่คณะเกษตรศาสตร์รับผิดชอบจ านวน ๔ ต าบลใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย ต าบลควนหนองคว้า อ.จุฬาภรณ์ ต าบลแก้วแสน อ.นาบอน ต าบลดุสิต    
อ.ถ้ าพรรณรา และต าบลเขาขาว อ.ทุ่งสง มหาวิทยาลัยฯ แจ้งเบื้องต้นให้ส่งรายชื่อบุคลากรเพ่ือแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานของแต่ละโครงการและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในการเสนอชื่อ
ควรเป็นจ านวนเลขคี่ จะก าหนดคณะกรรมการต าบลละชุดก็ได้ตามความเหมาะสม ให้เตรียมการเสนอชื่อบุคลากร
ส่งมหาวิทยาลัยฯ ภายในก าหนด      
  ๑.๕ อธิการบดีฯ ขอให้คณะเกษตรศาสตร์จัดท าฟาร์มองุ่นในพ้ืนที่ทุ่งใหญ่ หากมีช่องทางที่
สามารถด าเนินการได ้
  ๑.๖ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของคณะฯ ขอความร่วมมือสาขาแจ้งอาจารย์ที่สนใจสามารถ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้เลย โดยให้รวบรวมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยนั้นๆ ไว้ที่แผนกงานวิจัยของคณะฯ เมื่อมี
งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ แจ้งให้ส่งของบประมาณสนับสนุนในการท าวิจัย คณะฯ ก็สามารถ
พิจารณาโครงการที่รวบรวมไว้เสนอขอสนับสนุนงบประมาณได้เลย เนื่องจากระยะเวลาที่หน่วยงานภายนอกส่งมา
ให้ด าเนินการนั้นกระชั้นชิดและเร่งด่วน 
  ๑.๗ การแต่งตั้งผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้ง ผศ.ธรรมศักดิ์  พุทธกาล 
ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และคณะฯ ได้แต่งตั้งทีมผู้บริหารฝ่าย/
สาขา/งานต่างๆ ซึ่งบางท่านยังคงเป็นผู้บริหารเดิม ดังนี้   
   ๑. ผศ.ประพจน์  มลิวัลย์   ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย   
   ๒. นางธันย์นรีย์  โมราศิลป์  ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  
   ๓. ผศ.จ าเลือง  เหตุทอง   ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  
   ๔. นายสุดนัย  เครือหลี   ต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
   ๕. ผศ.เสน่ห์  รักเก้ือ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
   ๖. นางสาวพิมล เที่ยงธรรม ต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
   ๗. นายบุญธรรม  แสงแก้ว   ต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
   ๘. ผศ.พัชราภรณ์  วาณิชย์ปกรณ์  ต าแหน่ง หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร 
   ๙. นายเศรษฐวัฒน์  ถนิมกาญจน์  ต าแหน่ง หัวหน้าสาขาเกษตรประยุกต์ 
   ๑๐. ผศ.เผด็จ  สังขไพฑูรย์   ต าแหน่ง รองหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร 
   ๑๑. นางสาวรัตนา  อุ่นจันทร์ ต าแหน่ง รองหัวสาขาสาขาเกษตรประยุกต์  
  ส่วนงานวิสาหกิจโครงสร้างใหม่ของคณะฯ แต่งตั้ง นายชลชาสน์  ช่วยเมือง เป็นหัวหน้างาน
วิสาหกิจ  นายบุญธรรม  แสงแก้ว เป็นผู้ช่วยหัวหน้างานวิสาหกิจ นายเสกศักดิ์  น้ ารอบ เป็นเลขางานวิสาหกิจ 
และนางพิทยา สืบ เป็นผู้ช่วยเลขางานวิสาหกิจ     

 ที่ประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุม 
    ตามที่ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดส่ง (ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม AB ๒๐๑ ชั้น ๒ ส านักงาน
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นแล้วนั้น จึงขอเสนอต่อที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ หน้าท่ี ๓/๑๐ 

 

นักศึกษา บุคลากร
บุคคล

ภายนอก
รวม

ตัวช้ีวัดกลาง ตัวช้ีวัดโครงการ
เพ่ิมเติม (ถ้ามี)

76,600          -               76,600   200   55    -        255  
1. โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้งาน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้เรียน
           26,600                - 26,600   200 20 - 220   1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ

ความรู้เพ่ิมข้ึน อย่างน้อยร้อย
ละ 80
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในระดับมาก

ผู้เข้าร่วม
โครงการผ่าน
เกณฑ์การ
ทดสอบ 
อย่างน้อยร้อยละ
 80
 (สมรรถนะด้าน
สารสนเทศ

พ.ย.-63 อ.นศพร  ธรรมโชติ 
095 265 2643
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2. โครงการคลินิกการขอต าแหน่งทาง
วิชาการเฉพาะทางการเกษตร

           50,000                - 50,000   -        35     -        35    1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้เพ่ิมข้ึน อย่างน้อยร้อย
ละ 80
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในระดับมาก

ผู้เข้าร่วม
โครงการย่ืนส่ง
เอกสารขอ
ต าแหน่งทาง
วิชาการ ร้อยละ
 20 ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี

ธ.ค.-63 ผศ.ประพจน์  มลิวัลย์
081-374-6797
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ไตรมาส 1 (1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63) หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์

รายละเอียดโครงการค่าใช้จา่ยสนับสนุนการจดัการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ช่ือผู้รับผิดชอบ/
เบอร์โทร/หน่วยงานรายได้ แผ่นดิน

โครงการสนับสนุนการจดัการศึกษา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ

งบประมาณ (บาท) ประจ าปี 2564

รวม
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน) ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ
ระบุ เดือน/ปี

  ที่ประชุม ได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมี
การแก้ไข ดังนี้ 
  หน้าที่ ๓/๔ แก้ไขข้อ ๑.๒ และข้อ ๑.๔ จากข้อความตัวเลขที่เป็นตัวหนังสือ เดิม สิบแปดไร่ 
เป็น ๑๘ ไร่ 
  หน้าที่ ๔/๔ แก้ไขล าดับหัวข้อ ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ เป็น ระเบียบวาระท่ี ๖  

 ที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไขดังกล่าว 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
       -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
   ๔.๑ ฝ่ายบริหารและวางแผน  
     ๔.๑.๑  โครงการและระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔  
    หัวหน้างานบริหารและวางแผน รายงานโครงการและระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติตาม
แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นงบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ ทั้งหมด และขอหารือ
การก าหนดระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ ตามรายละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ หน้าท่ี ๔/๑๐ 

 

นักศึกษา บุคลากร
บุคคล

ภายนอก
รวม

ตัวช้ีวัดกลาง ตัวช้ีวัดโครงการ
เพ่ิมเติม (ถ้ามี)

156,100      -        156,100 540   72    -        612  
1. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา         47,500         - 47,500   230   25     255   1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ

ความรู้เพ่ิมข้ึน  อย่างน้อย
ร้อยละ 80 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในระดับมาก

ม.ีค.-64 นางสาวจรีวรรณ จันทร์คง 
094-262-9995
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2. โครงการการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็น
ผู้ประกอบการ

        38,000         - 38,000   200 20 - 220   1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้เพ่ิมข้ึน อย่างน้อยร้อย
ละ 80
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในระดับมาก

- ก.พ.-64 อ.จารีพร  เพชรชิต
085 573 5901
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

3. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะ Smart 
Farmer

        35,600         - 35,600   60 20 - 80    1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้เพ่ิมข้ึน อย่างน้อยร้อย
ละ 80
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในระดับมาก

- ม.ค.-64 ผศ.เสน่ห์  รักเก้ือ 
087 – 3937816
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

4. โครงการเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์การประมงระดับปริญญาตรี

        35,000         - 35,000        50       7         - 57    1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
รางวัลจากการประกวด
แข่งขัน อย่างน้อย 1 รางวัล
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้หรือประสบการณ์ใน
ระดับมาก

- ม.ีค. - พ.ค. 64 ผศ.วรรณิณี  จันทร์แก้ว
089-648-1749
สาขาประมง

โครงการสนับสนุนการจดัการศึกษา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ

งบประมาณ (บาท) 
ประจ าปี 2564

รวม
ช่ือผู้รับผิดชอบ/

เบอร์โทร/หน่วยงาน
รายได้ แผ่นดิน

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน) ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินการ

ระบุ เดือน/ปี

ไตรมาส 2 (1 ม.ค.64 - 31 มี.ค.64)หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ 

นักศึกษา บุคลากร
บุคคล

ภายนอก
รวม

ตัวช้ีวัดกลาง ตัวช้ีวัดโครงการ
เพ่ิมเติม (ถ้ามี)

109,300       -                  109,300    240   83    -        323   
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา           53,300                   - 53,300      240   23     -        263   1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ

ความรู้เพ่ิมข้ึน  อย่างน้อย
ร้อยละ 80 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในระดับมาก

ม.ิย.-64 นางสาวณปภัช ช่วยชูหนู 
081-7371411
ฝ่าย พัฒนานักศึกษา

2. โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน

          56,000                   - 56,000              -      60         - 60     1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้เพ่ิมข้ึน  อย่างน้อย
ร้อยละ 80 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในระดับมาก

พ.ค.-64 นางอณงค์ทิพย์  วงศ์กูล
063-516-3961
ฝ่ายบริหารและวางแผน

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน) ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินการ

ระบุ เดือน/ปี

ไตรมาส 3 (1 เม.ย. 64 - มิ.ย.64) หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์

ช่ือผู้รับผิดชอบ/
เบอร์โทร/หน่วยงานรายได้ แผ่นดิน

โครงการสนับสนุนการจดัการศึกษา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ

งบประมาณ (บาท) ประจ าปี 2564

รวม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ หน้าท่ี ๕/๑๐ 

 

นักศึกษา บุคลากร
บุคคล

ภายนอก
รวม

ตัวช้ีวัดกลาง ตัวช้ีวัด
โครงการ

191,000     -       191,000      360   60    50     470  
1. โครงการสร้างสรรค์ขบวนพาเหรดศรีวิชัย

เกมส์ คร้ังที ่13
        40,000        - 40,000       40     -       -        40    1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ

รางวัลจากการประกวด
แข่งขัน อย่างน้อย 1 รางวัล
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้หรือประสบการณ์ใน
ระดับมาก

ส.ค.-64 นางสาวสุนีย์  ศรีชู
096-053-8829
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2. โครงการ กีฬาเสริมสร้างสุขภาพและต่อต้าน
สารเสพติด เสริมสร้างระเบียบวินัย

20,000               - 20,000       80     20     -        100   1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
รางวัลจากการประกวด
แข่งขัน อย่างน้อย 1 รางวัล
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้หรือประสบการณ์ใน
ระดับมาก

ก.ค.-64 นายอนุวัฒน์ รัตนรัตน์ 
094-578-9857
ฝ่าย พัฒนานักศึกษา

3. โครงการค่ายคุณธรรม       120,000        - 120,000     230   20     -        250   1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้เพ่ิมข้ึน  อย่างน้อย
ร้อยละ 80 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในระดับมาก

ก.ค.-64 นางสาวอัมพร รัตนมสิูก 
090-987-0836
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

4. โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าเกษตรศาสตร์         11,000        - 11,000        10     20     50      80    1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้เพ่ิมข้ึน อย่างน้อยร้อย
ละ 80
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในระดับมาก

ส.ค.-64 นางสาววิยะดา  แสงวงค์
095-439-0483
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

โครงการสนับสนุนการจดัการศึกษา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ

งบประมาณ (บาท) ประจ าปี 2564

รวม
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน) ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ
ระบุ เดือน/ปี

ไตรมาส 4  (1 ก.ค. 64 - 30 ก.ย.64) หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์

ช่ือผู้รับผิดชอบ/
เบอร์โทร/หน่วยงานรายได้ แผ่นดิน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ประธานแจ้ง ให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความจ าเป็นของระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบโครงการ หาก
มีการเปลี่ยนแปลงให้แจ้งฝ่ายบริหารและวางแผน ภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทุกโครงการที่ต้องการ
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาและผู้รับผิดชอบ  
 
 ที่ประชุม : รับทราบ 

  ๔.๒ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งเรื่องเสนอเพ่ือทราบ ๒ เรื่อง ดังนี้ 
   ๔.๒.๑ ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ขอความร่วมมือสาขา/หลักสูตรแจ้ง
นักศึกษาให้ด าเนินการภายในก าหนด ในเรื่องของการลงทะเบียนของนักศึกษา การเพ่ิมเปลี่ยน -ถอน รายวิชา 
ภายในวันที่  7 - 20 ธันวาคม 2563  และวันสุดท้ายของการส่งคะแนนไม่สมบูรณ์ ( I ) พ้ืนที่ทุ่งใหญ่ วันที่ 18 
ธันวาคม 2563  พื้นที่ไสใหญ่ วันที่ 21 ธันวาคม 2563  
   4.2.2 แนวปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร ด้วยโปรแกรม
เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง SPEEXX ประจ าปีการศึกษา 2563 ก าหนดให้บุคลากรสายวิชาการ ยื่นค าร้อง
ทดสอบหลังเรียนครั้งที่ 2 (Post-test II) วันที่ 4 – 8 มกราคม 2564 บุคลากรสายสนับสนุน วันที่ 11 – 15 
มกราคม 2564 โดยเกณฑ์การเรียนจบหลักสูตรจะต้องมีผลคะแนนการท าแบบฝึกหัดหลักเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 และยื่นสอบวัดผลหลังเรียน บุคลากรสายวิชาการ วันที่ 18 – 22 มกราคม 2564 บุคลากรสายสนับสนุน 
วันที่ 25 – 29 มกราคม 2564 ขอความร่วมมือทุกฝ่าย/ทุกสาขาช่วยติดตามให้บุคลากรด าเนินการภายใน
ก าหนดด้วย     

  ที่ประชุม : รับทราบ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ หน้าท่ี ๖/๑๐ 

 

วิทย์ รวม น.ศ. บุคลากร
บุคคล 
ภายนอก

รวม

1. โครงการ การพัฒนาการจดัการเรียนรู้แบบ 
Active Learning และ LMS ในศตวรรษท่ี 21

    125,000      125,000 1                       1        -        30            - 30        คณะเกษตรศาสตร์ อ าเภอ    
ทุ่งสง และเข่ือนรัชชประภา  
อ าเภอ บ้านตาขุน  จงัหวัด    สุ
ราษฎร์ธานี

เม.ย. - มิ.ย. 65

2. โครงการ การผลิตนักสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ทางด้านการเกษตร

       85,500        85,500 9                       1  100        20            - 120      คณะเกษตรศาสตร์   อ าเภอ 
ทุ่งสง จงัหวัด นครศรีธรรมราช

ต.ค. 64-ก.ย. 65

3. โครงการ คลินิกการเขียนต าราเพ่ือการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ

    148,000      148,000 1                       1        -        75            - 75        คณะเกษตรศาสตร์  อ าเภอทุ่ง
สงจงัหวัดนครศรีธรรมราช และ
  

ต.ค. - ธ.ค. 64

4. โครงการ ฝังตัวในสถานประกอบการเพ่ือ
เสริมสร้างประสบการณ์ด้านเกษตรอัจฉริยะ

    666,000      666,000 7                       1        -        30            - 30        สถานประกอบการณ์ภายนอก เม.ย. - พ.ค. 65

5. โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษ

       57,200        57,200 1                       1    95          5            - 100      คณะเกษตรศาสตร์ อ าเภอ ทุ่ง
สง จงัหวัด นครศรีธรรมราช

พ.ย. 64 - ก.พ. 65

6. โครงการ ทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์ มทร.ศรีวิชัย 
วิชาการ คร้ังท่ี 3

    400,000      400,000 3                       1  100        60      500 660      ณ. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
 มทร.ศรีวิชัย อ าเภอทุ่งใหญ่ 
จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ก.พ. - มี.ค. 65

7. โครงการ ไสใหญ่วิชาการ เกษตรแฟร์     400,000      400,000 3                       1  200      100      700 1,000   ณ. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
 มทร.ศรีวิชัย อ าเภอทุ่งสง 

ก.ค. - ส.ค. 65

8. โครงการ จดัต้ังศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ คณะ
เกษตรศาสตร์

    500,000      500,000 11                     1    20        13        27 60        คณะเกษตรศาสตร์  ต าบล    
ทุ่งใหญ่

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

9. โครงการ แข่งขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย  คร้ังท่ี
 13

    200,000      200,000 2                       1    90        16            - 106      ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
อ าเภอ เมือง จงัหวัด สงขลา

ก.ค. - ส.ค. 65

10. โครงการ การเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ
เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่โลกของท างาน

    199,000      199,000 7                       1        -        15            - 15        สถานประกอบการณ์ภายนอก ม.ค. - มี.ค. 65

11. โครงการสืบสานเกษตรพอเพียงกับทฤษฎีใหม่
ตามแนวพระราชด าริ

       50,000        50,000 3                       1  100        60      500 660      คณะเกษตรศาสตร์  อ าเภอทุ่ง
ใหญ่ จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ก.พ. - มี.ค. 65

12. โครงการ แลกเปล่ียนเรียนรู้การให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษา

       17,300        17,300 1                       1    30        50            - 80        คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย อ าเภอทุ่งสง       

ม.ค. - ก.พ. 65

13. โครงการ จดัต้ังศูนย์วิจยัและพัฒนาสัตว์เค้ียว
เอ้ืองเขตร้อน

 2,534,800   2,534,800 9                       1        -        13            - 13        คณะเกษตรศาสตร์  ต าบล      
 ทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

14. โครงการ ผลิตต าราชุดวิชาการเรียนการสอน
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์เพ่ือผลิตบัณฑิต
คุณภาพให้สามารถแข่งขันตลาดแรงงาน

    200,000      200,000 5                       1    22          7          4 33        คณะเกษตรศาสตร์ อ าเภอ    
ทุ่งสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

พ.ค 65

15. โครงการ การเสริมสร้างสมรรถนะพ้ืนฐานการ
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการผลิตพืชผัก
อินทรีย์วิถีแห่งภูมิปัญญาไทย

       38,500        38,500 4                       1    40          5          1 46        คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรี
วิชัย อ าเภอทุ่งสง จงัหวัด 
นครศรีธรรมราช

ธ.ค. 64 - มี.ค. 65

16. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ในการเขียนงานวิชาการทางด้าน
พืชศาสตร์

       12,000        12,000 1                       1    60            -            - 60        สาขาพืชศาสตร์ คณะ
เกษตรศาสตร์ มทร. ศรีวิชัย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

17. โครงการ สานสายใยผูกพันธ์ สานสัมพันธ์
บุคลากร

       51,600        51,600 1                       1        -      100            - 100      คณะเกษตรศาสตร์  อ.ทุ่งใหญ่
 จ.นครศรีธรรมราช

ส.ค. - ก.ย. 65

 5,684,900   5,684,900        69             17  857      599   1,732   3,188                                        -                    - 

ล าดับท่ี
โครงการ

(เรียงตามล าดับความส าคัญ)
ลักษณะ
โครงการ

สถานท่ีด าเนินโครงการ

จ านวนคร้ัง
ในการจดั
โครงการ 

(คร้ัง)

งบประมาณ (บาท)

รวมท้ังส้ิน

ระยะเวลา
ด าเนินการ

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน)

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
       5.1 ฝ่ายบริหารและวางแผน  
    5.1.1 พิจารณาข้อเสนอโครงการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
      หัวหน้างานบริหารและวางแผน แจ้ง สรุปโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่งานนโยบายและแผนได้รวบรวม จ านวน 16 โครงการ งบประมาณ 
5,536,945 บาท (ห้าล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 135,850 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพนแปดร้อยห้า
สิบบาทถ้วน) และขอหารือที่ประชุมจัดล าดับโครงการ 
     ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะในการจัดล าดับโครงการ โดยดูรายละเอียดโครงการ 
วัตถุประสงค์ ผู้รับประโยชน์ ผลที่ได้ของกิจกรรมแต่ละโครงการและให้ดูความส าคัญในการตอบตัวชี้วัดของคณะฯ 
เน้นด้านการเรียนการสอน ขมวดโครงการเป็นโครงการใหญ่ ปรับชื่อโครงการ รวมกิจกรรมเป็นภาพรวมของคณะฯ 
ให้ครอบคลุมทุกหลักสูตร และให้ช่วยผลักดันเสนอโครงการที่ตอบตัวชี้วัดของคณะฯ  
     และจากที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะในการจัดล าดับ สรุปโครงการที่ได้รับการ
จัดล าดับและปรับงบประมาณ ดังนี้ 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ หน้าท่ี ๗/๑๐ 

 

ระดับมหาลัย ระดับคณะ

1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามรีายได้สูงกว่าอัตราค่าจ้างข้ันต่ า
ทีก่ฎหมายก าหนด

30 30 ฝ่ายวิชาการ/หลักสูตร

2. ร้อยละของผู้สอนทีผ่่านการพัฒนาให้มคุีณสมบัติ Smart 
Teacher

20 20 ฝ่ายวิชาการ/หลักสูตร

3. ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม

35 35 ฝ่ายวิชาการ/หลักสูตร

4. ร้อยละของหลักสูตรทีรั่บผู้เรียนได้ตามแผน 80 80 ฝ่ายวิชาการ/หลักสูตร

5. ร้อยละของผู้สอนทีม่กีระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning

90 90 ฝ่ายวิชาการ/หลักสูตร

6. ร้อยละของผู้สอนทีจั่ดการเรียนรู้ด้วยระบบ LMS เต็มรูปแบบ 70 70 ฝ่ายวิชาการ/หลักสูตร

7. ร้อยละของผู้สอนทีส่อบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่
มหาวิทยาลัยก าหนด

70 70 ฝ่ายวิชาการ/หลักสูตร

8. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
(Ecosystem)

90 90 ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบริหาร

9. จ านวนกิจกรรมทีร่่วมมอืกับเครือข่ายภายนอกเพ่ือใช้
ประโยชน์จากระบบนิเวศน์  (Ecosystem) ร่วมกัน

15 2 ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบริหาร/
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

10. ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของผู้เรียนทีส่อบผ่านสมรรถนะวิชาชีพจาก
องค์กรภายนอก

เพ่ิมข้ึนอย่าง
น้อย ร้อยละ 5

11. ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์
ของผู้เรียน

10 10 ฝ่ายวิชาการ/หลักสูตร

12. ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของคะแนนสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียน

5 5 ฝ่ายวิชาการ/หลักสูตร

13. ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของคะแนนสอบสมรรถนะ เทคโนโลยีดิจิทัล
ของผู้เรียน

5 5 ฝ่ายวิชาการ/หลักสูตร

14. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นผู้ประกอบการ 4 4 ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา

15. ร้อยละของผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ ทีน่ าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมเพ่ือสร้างมลูค่าเชิง
พาณิชย์

40 40 งานวิจัย

16. ร้อยละของเงินทุนวิจัยภายนอกเพ่ิมข้ึน 10 10 งานวิจัย

17. จ านวนหน่วยงาน ทีน่ าผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 
และงานสร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

15 2 งานวิจัย

18. ร้อยละของผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ทีบู่รณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอีก
อย่างน้อย 1 ด้าน

15 15 งานวิจัย

19. จ านวนผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
 ทีน่ าไปใช้ประโยชน์เพ่ิมข้ึน

10 1 งานวิจัย

20. จ านวนผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม  และงาน
สร้างสรรค์ ทีน่ าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

2 1 งานวิจัย

ด้านการบริการวิชาการ

21. ชุมชน สังคม ในระดับภูมภิาค มคุีณภาพชีวิตทีดี่ข้ึน คะแนนการวัด
คุณภาพชีวิต

เพ่ิมข้ึน ร้อยละ
 5

คะแนนการวัด
คุณภาพชีวิต

เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5

ฝ่ายบริการวิชาการ

22. ร้อยละผลงานบริการวิชาการทีบู่รณาการกับการเรียนการ
สอนและพันธกิจอ่ืนอย่างน้อย 1 ด้าน

45 45 ฝ่ายบริการวิชาการ

23. ร้อยละของรายได้จากการให้บริการวิชาการเพ่ิมข้ึน 10 10 ฝ่ายบริการวิชาการ

24. ร้อยละของงบประมาณจากแหล่งทุนทีเ่ป็นเครือข่ายเพ่ิมข้ึน 15 15 ฝ่ายบริการวิชาการ

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม

25. ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของนวัตกรรมทีส่ร้างคุณค่าต่อมรดก
วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม

5 5 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

26* จ านวนวิสาหกิจวัฒนธรรมทีไ่ด้รับการพัฒนาด้วยนวัตกรรม 6 1 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
27* จ านวนนวัตกรรมทีผ่ลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์กรตาม

องค์ประกอบของ Green Campus
6 1 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

28* จ านวนนชุมชนทีม่ส่ีวนร่วมในการแก้ปัญหาการจัดการขยะ 6 1 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

29. ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือขับเคล่ือน
พันธกิจ

80 80 ฝ่ายบริหารฯ

30. ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี บรรลุเป้าหมาย 80 80 ฝ่ายบริหารฯ

31. จ านวนระบบการให้บริการแบบ One stop service 4

32. จ านวนนวัตกรรมในการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 15 1 ฝ่ายบริหารฯ

33. ร้อยละของบุคลากรทีผ่่านหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลและการส่ือสาร

70 70 ฝ่ายบริหารฯ

34. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนทีส่อบผ่านสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษทีม่หาวิทยาลัยก าหนด

70 70 ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบริหารฯ

หมายเหตุ : * ตัวช้ีวัดท่ี 26 - 28 หากคณะ สังกัดพ้ืนท่ีใด ให้ใช้ผลการด าเนินงานภาพรวมของพ้ืนท่ีน้ันๆ

ตัวชี้วัดส่วนกลาง

ด้านการบริหารจดัการองค์กร

ล าดับ ตัวช้ีวัด

ด้านการจดัการศึกษา

ตัวชี้วัดส่วนกลาง

ผู้รับผิดชอบระดับคณะ

ด้านการสร้างผลงานวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด 2564

ระดับมหาลัย ระดับคณะ

1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามรีายได้สูงกว่าอัตราค่าจ้างข้ันต่ า
ทีก่ฎหมายก าหนด

30 30 ฝ่ายวิชาการ/หลักสูตร

2. ร้อยละของผู้สอนทีผ่่านการพัฒนาให้มคุีณสมบัติ Smart 
Teacher

20 20 ฝ่ายวิชาการ/หลักสูตร

3. ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม

35 35 ฝ่ายวิชาการ/หลักสูตร

4. ร้อยละของหลักสูตรทีรั่บผู้เรียนได้ตามแผน 80 80 ฝ่ายวิชาการ/หลักสูตร

5. ร้อยละของผู้สอนทีม่กีระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning

90 90 ฝ่ายวิชาการ/หลักสูตร

6. ร้อยละของผู้สอนทีจั่ดการเรียนรู้ด้วยระบบ LMS เต็มรูปแบบ 70 70 ฝ่ายวิชาการ/หลักสูตร

7. ร้อยละของผู้สอนทีส่อบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่
มหาวิทยาลัยก าหนด

70 70 ฝ่ายวิชาการ/หลักสูตร

8. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
(Ecosystem)

90 90 ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบริหาร

9. จ านวนกิจกรรมทีร่่วมมอืกับเครือข่ายภายนอกเพ่ือใช้
ประโยชน์จากระบบนิเวศน์  (Ecosystem) ร่วมกัน

15 2 ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบริหาร/
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

10. ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของผู้เรียนทีส่อบผ่านสมรรถนะวิชาชีพจาก
องค์กรภายนอก

เพ่ิมข้ึนอย่าง
น้อย ร้อยละ 5

11. ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์
ของผู้เรียน

10 10 ฝ่ายวิชาการ/หลักสูตร

12. ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของคะแนนสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียน

5 5 ฝ่ายวิชาการ/หลักสูตร

13. ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของคะแนนสอบสมรรถนะ เทคโนโลยีดิจิทัล
ของผู้เรียน

5 5 ฝ่ายวิชาการ/หลักสูตร

14. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นผู้ประกอบการ 4 4 ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา

15. ร้อยละของผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ ทีน่ าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมเพ่ือสร้างมลูค่าเชิง
พาณิชย์

40 40 งานวิจัย

16. ร้อยละของเงินทุนวิจัยภายนอกเพ่ิมข้ึน 10 10 งานวิจัย

17. จ านวนหน่วยงาน ทีน่ าผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 
และงานสร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

15 2 งานวิจัย

18. ร้อยละของผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ทีบู่รณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอีก
อย่างน้อย 1 ด้าน

15 15 งานวิจัย

19. จ านวนผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
 ทีน่ าไปใช้ประโยชน์เพ่ิมข้ึน

10 1 งานวิจัย

20. จ านวนผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม  และงาน
สร้างสรรค์ ทีน่ าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

2 1 งานวิจัย

ล าดับ ตัวช้ีวัด

ด้านการจดัการศึกษา

ตัวชี้วัดส่วนกลาง

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ผู้รับผิดชอบระดับคณะ

ด้านการสร้างผลงานวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด 2564

  ที่ประชุม : เห็นชอบ  
 
    5.1.2 พิจารณาผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
     รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน แจ้ง ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จ านวน 34 ตัวชี้วัด ที่คณะฯ ต้อง
รับผิดชอบ 32 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้  
     1. ด้านการจัดการศึกษา จ านวน 14 ตัวชี้วัด 
     2. ด้านการสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม จ านวน 6 ตัวชี้วัด  
     3. ด้านการบริการวิชาการ จ านวน 4 ตัวชี้วัด 
     4. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม จ านวน 4 ตัวชี้วัด  
     5. ด้านการบริหารจัดงานองค์กร จ านวน 5 ตัวชี้วัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ หน้าท่ี ๘/๑๐ 

 

15. ร้อยละของผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ ทีน่ าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมเพ่ือสร้างมลูค่าเชิง
พาณิชย์

40 40 งานวิจัย

16. ร้อยละของเงินทุนวิจัยภายนอกเพ่ิมข้ึน 10 10 งานวิจัย

17. จ านวนหน่วยงาน ทีน่ าผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 
และงานสร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

15 2 งานวิจัย

18. ร้อยละของผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ทีบู่รณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอีก
อย่างน้อย 1 ด้าน

15 15 งานวิจัย

19. จ านวนผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
 ทีน่ าไปใช้ประโยชน์เพ่ิมข้ึน

10 1 งานวิจัย

20. จ านวนผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม  และงาน
สร้างสรรค์ ทีน่ าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

2 1 งานวิจัย

ด้านการบริการวิชาการ

21. ชุมชน สังคม ในระดับภูมภิาค มคุีณภาพชีวิตทีดี่ข้ึน คะแนนการวัด
คุณภาพชีวิต

เพ่ิมข้ึน ร้อยละ
 5

คะแนนการวัด
คุณภาพชีวิต

เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5

ฝ่ายบริการวิชาการ

22. ร้อยละผลงานบริการวิชาการทีบู่รณาการกับการเรียนการ
สอนและพันธกิจอ่ืนอย่างน้อย 1 ด้าน

45 45 ฝ่ายบริการวิชาการ

23. ร้อยละของรายได้จากการให้บริการวิชาการเพ่ิมข้ึน 10 10 ฝ่ายบริการวิชาการ

24. ร้อยละของงบประมาณจากแหล่งทุนทีเ่ป็นเครือข่ายเพ่ิมข้ึน 15 15 ฝ่ายบริการวิชาการ

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม

25. ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของนวัตกรรมทีส่ร้างคุณค่าต่อมรดก
วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม

5 5 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

26* จ านวนวิสาหกิจวัฒนธรรมทีไ่ด้รับการพัฒนาด้วยนวัตกรรม 6 1 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
27* จ านวนนวัตกรรมทีผ่ลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์กรตาม

องค์ประกอบของ Green Campus
6 1 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

28* จ านวนนชุมชนทีม่ส่ีวนร่วมในการแก้ปัญหาการจัดการขยะ 6 1 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

29. ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือขับเคล่ือน
พันธกิจ

80 80 ฝ่ายบริหารฯ

30. ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี บรรลุเป้าหมาย 80 80 ฝ่ายบริหารฯ

31. จ านวนระบบการให้บริการแบบ One stop service 4

32. จ านวนนวัตกรรมในการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 15 1 ฝ่ายบริหารฯ

33. ร้อยละของบุคลากรทีผ่่านหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลและการส่ือสาร

70 70 ฝ่ายบริหารฯ

34. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนทีส่อบผ่านสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษทีม่หาวิทยาลัยก าหนด

70 70 ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบริหารฯ

หมายเหตุ : * ตัวช้ีวัดท่ี 26 - 28 หากคณะ สังกัดพ้ืนท่ีใด ให้ใช้ผลการด าเนินงานภาพรวมของพ้ืนท่ีน้ันๆ

ตัวชี้วัดส่วนกลาง

ด้านการบริหารจดัการองค์กร

ด้านการสร้างผลงานวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ หน้าท่ี ๙/๑๐ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างย่ังยืน
เป้าประสงค์ท่ี 4 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

1. เชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านมรดกวัฒนธรรมจากแหล่งวัฒนธรรม
2. เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมบนระบบดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์
3. จัดท าเคร่ืองมอืวัดคุณค่ามรดกวัฒนธรรม
4. พัฒนาบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม

2. บริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหมใ่ห้มี
ความเชี่ยวชาญด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

1. ก าหนดสัดส่วนภาระงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนาผู้สอน
รูปแบบใหม่

1. ก าหนดคุณลักษณะความเป็นมอือาชีพ
2. พัฒนาศักยภาพนักวัฒนธรรมสู่ความเป็นมอือาชีพ
3. ก าหนดจรรยาบรรณนักวัฒนธรรมมอือาชีพ
4. สร้างมาตรฐานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของศรีวิชัย
1. จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย

2. สร้างสรรค์มรดก
วัฒนธรรมสู่วิสาหกิจ
วัฒนธรรม

1. เร่งพัฒนาวิสาหกิจวัฒนธรรมเชิงพ้ืนที่ 1. จัดท ากระบวนการสร้างมรดกวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรม
   - พัฒนาแหล่งมรดกวัฒนธรรม
   - ออกแบบต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์
   - พัฒนามรดกทางวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม
   - เพ่ิมมลูค่ามรดกทางวัฒนธรรมด้วยกลไกด้านการตลาด

1. จัดกิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมตามอัตลักษณ์เชิงพ้ืนทีร่่วมกับชุมชน

2. ก าหนดพ้ืนทีใ่นมหาวิทยาลัยเพ่ือปกปักรักษาให้มลัีกษณะเป็นป่า (หมวดสถานทีแ่ละโครงสร้าง
พ้ืนฐาน: UI Green matrix 2017)
3. การส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน (หมวดพลังงานและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ :
 UI Green matrix 2017)
4. ก าหนดนโยบายด้านการใช้กระดาษและพลาสติก (หมวดของเสีย : UI Green matrix 2017)
5. ด้านการบริหารจัดการน้ า  (หมวดน้ า : UI Green matrix 2017)
6. ด้านการจัดการขนส่ง   (หมวดการขนส่ง : UI Green matrix 2017)
7. ด้านการศึกษา(หมวดการศึกษา : UI Green matrix 2017)

2. แก้ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมทีม่ผีลกระทบ
เชิงพ้ืนที่

1. จัดท า Value chain การจัดการขยะ

3. บริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหมใ่ห้มี
ความเชี่ยวชาญด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม(ส่ิงแวดล้อม)

1. ก าหนดสัดส่วนภาระงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ส่ิงแวดล้อม) ให้สอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนา
ผู้สอนรูปแบบใหม่

1. ก าหนดคุณลักษณะความเป็นมอือาชีพ
2. พัฒนาศักยภาพนักส่ิงแวดล้อมสู่ความเป็นมอือาชีพ
3.สร้างมาตรฐานด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมตามอัตลักษณ์ของศรีวิชัย
1. จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม(ส่ิงแวดล้อม)ร่วมกันระหว่างผู้มส่ีวนได้
ส่วนเสีย
2. ประกวดผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ส่ิงแวดล้อม) ทีบู่รณาการกับการเรียนการสอนและ
พันธกิจอ่ืน

แผนด้านท านุศิลปวัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 2561-2565

2. ประกวดผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทีบู่รณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืน

4. สร้างนักส่ิงแวดล้อมมอือาชีพ

5. บูรณาการงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม(ส่ิงแวดล้อม)ร่วมกับพันธ
กิจอ่ืน

1. ท านุบ ารุง  สืบทอด 
มรดกวัฒนธรรมให้ด ารง
อยู่อย่างมีคุณค่า

3. อนุรักษ์ พัฒนา และ
สร้างคุณค่าส่ิงแวดล้อม

1. พัฒนาองค์กรให้เป็นมติรกับส่ิงแวดล้อม

1. ส่งเสริมกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม บนพ้ืนฐานความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และเผยแพร่
องค์ความรู้สู่ความย่ังยืน

3. สร้างนักวัฒนธรรมสร้างสรรค์มอือาชีพ

4. บูรณาการงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับพันธกิจอ่ืน

อนุรักษ์ สร้างคุณค่า มรดกวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม ด้วยนวัตกรรมอย่างย่ังยืน
ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของนวัตกรรมทีส่ร้างคุณค่าต่อ มรดกวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม

ตัวช้ีวัด มาตรการ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

 ที่ประชุม : เห็นชอบ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย และผู้รับผิดชอบตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 
   5.2 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
    5.2.1 แผนด้านท านุศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
- 2565 
     รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้ง แผนด้านท านุศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565 และตามที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้เสนอโครงการด้านท านุ
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือตอบตัวชี้วัดตามแผน ซึ่งหากไม่ได้รับการอนุมัติก็ ต้องหาช่องทางอ่ืนเพ่ือ
ด าเนินการโครงการฯ ตอบตัวชี้วัดตามแผน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่ประชุม : เห็นชอบ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ หน้าท่ี ๑๐/๑๐ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอ่ืนๆ 
   ประธานแจ้งให้ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ที่คณะฯ ต้องรับผิดชอบ 3 เรื่อง  
       6.1 ให้เตรียมความพร้อมรับการตรวจกิจกรรม 5ส+  
   6.2 มอบฝ่ายบริหารฯ แจ้งตัวชี้วัดไปยัง สาขา/หลักสูตร เพ่ือได้เตรียมความพร้อมด้านข้อมูล
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องตอบตัวชี้วัดของคณะฯ 
   6.3 โครงการ 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย ที่คณะฯ รับผิดชอบ 4 ต าบล ให้นัดประชุม
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจงรายละเอียดในการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
   6.4 นายสุดนัย เครือหลี หารือ การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์  
อาจารย์ที่เป็นตัวแทนของแต่ละหลักสูตรสองพ้ืนที่ ในการประชุมคราวต่อไปให้เชิญ ผศ.ทิพาวรรณ ทองเจือ เข้า
ร่วมประชุมด้วย  
   ประธาน แจ้ง ต้องดูโครงสร้างอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ มอบฝ่ายบริหารฯ 
ตรวจสอบความถูกต้องตามอ านาจหน้าที่ในการเชิญผู้เข้าร่วมประชุม 
   6.5 ผศ.จ าเลือง เหตุทอง ควรก าหนดปฏิทินในการประชุมของคณะฯ เพ่ือไม่ให้กระทบกับ
การเรียนการสอน และการปรับเปลี่ยนบุคลากรในการปฏิบัติงานของฝ่าย/สาขา ควรน าหารือเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ   
   ประธาน แจ้ง ได้พิจารณาความเหมาะสมของบุคลากรตามภาระงานครบถ้วนดีแล้วจึงได้
ปรับเปลี่ยนหน้าที่ของบุคลากร     

 ที่ประชุม : รับทราบ 
  
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๑๕  น.  
 
 

 
นางอภิชญา  หงษ์ทอง      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 

     นางสาวพิมล  เที่ยงธรรม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


