
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐  หน้าท่ี ๑/๒๒ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 
วันอังคาร ที ่๑๙  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ น. 

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

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

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

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. รศ.เกียรติศักดิ์ สร้อยสุวรรณ        รองหัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์       ไปราชการ 
๒. ผศ.ชัยสิทธิ์  ปรีชา       หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์               ไปราชการ 
๓. นางสาววรรณภา  แซ่โล่       หัวหน้างานวิจัยและฝึกอบรมชุมพร ติดภารกิจ 

   
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ผศ.ทิวา  รักนิ่ม        แทน หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ 
๒. ผศ.ประพจน์  มลิวัลย์        หวัหน้างานนโยบายและแผน 
๓. นางอภิชญา   หงษ์ทอง       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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เอกสารประกอบการประชุม 
 

เอกสารหมายเลข ๑ :     ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์  
   ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 
เอกสารหมายเลข ๒ : (ร่าง) ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์การให้กิจกรรมบังคับ

เลือก พ.ศ.๒๕๖๐ 
เอกสารหมายเลข ๓ :     ปฏิทินกิจกรรมฝ่ายพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
เอกสารหมายเลข ๔ :     แผนผังสถานที่แสดงนิทรรศการวิชาการ งานศรีวิชัยแฟร์ ๒๐๑๘ 
เอกสารหมายเลข ๕ :   ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เอกสารหมายเลข ๖ :   รายการครุภัณฑ์เพ่ือขอใช้เงินรายได้สะสมงานฟาร์ม และเงินรายได้สะสม

ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๑๐  น. 
 

 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม เมื่อคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์
ครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้เปิดการประชุมโดยด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑:  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบม ี ๔  เรื่อง ดังนี้ 
  ๑.๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปลี่ยนแปลงล าดับภูมิภาคการจัดงานเกษตรแห่งชาติ 
ประจ าปี ๒๕๖๑ เป็นวาระของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประจ าปี ๒๕๖๒ เป็นวาระของภาคใต้ ซ่ึงคณะฯ 
เสนอรับเป็นเจ้าภาพจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒ และสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศ
ไทยมีมติเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอความร่วมมือผู้บริหารทุกท่านเตรียมความพร้อมในการจัดงานและ
ด าเนินการต่อไป 
  ๑.๒ อัตราทดแทนอาจารย์ประจ าที่เกษียณอายุราชการ จากเดิมจ านวน ๖ อัตรา เพ่ิมเติม
อีก ๒ อัตรา รวม ๘  อัตรา ด้านสาขาพืชศาสตร์ และสาขาสัตวศาสตร์ รับสมัครอาจารย์วุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก หากไม่มีผู้มาสมัครจ านวน ๒ ครั้ง จึงจะสามารถรับสมัครอาจารย์ด้วยวุฒิระดับปริญญาโท จึงขอ
ความร่วมมือผู้บริหารประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์เพ่ือทดแทนอัตราว่าง 
      ๑.๓ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ก าหนดจัด
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และก าหนดเข้าเยี่ยมพื้นท่ีงานวิจัยและฝึกอบรมชุมพร ทั้ง
พ้ืนที่ต าบลสลุย และพ้ืนที่ต าบลปะทิว ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการฯประสานงาน
ผู้เกี่ยวข้องเตรียมการต้อนรับ 
  ๑.๔ สมาคมศิษย์เก่าไสใหญ่ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมวันสถาปนาไสใหญ่ ครบ ๘๒ ปี  ใน
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐  
 
  มติที่ประชุม : รับทราบ   
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ระเบียบวาระท่ี ๒ :  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
   
 มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
   หน้าที่ ๓/๗  ข้อ ๓.๑.๑ ย่อหน้าที่ ๑ จาก หรือไม่เกิน ๖ คาบต่อสัปดาห์ แก้ไขเป็น 
รวมกันแล้วไม่เกินจ านวนคาบตามหลักสูตร 
    หน้าที่ ๓/๗  ข้อ ๓.๑.๑ ย่อหน้าที่ ๒ จาก เนื่องจากตรวจสอบได้ยาก ให้ น าไปคิดเป็น
ภาระงานส าหรับการประเมินฯ แก้ไขเป็น เนื่องจากตรวจสอบได้ยากน าไปคิดเป็นภาระงานส าหรับการประเมินฯ 
อยู่แล้ว (ตัดค าว่า ให ้และเพ่ิมเติมค าว่า อยู่แล้ว หลังการประเมินฯ)  
   หน้าที่ ๔/๗  ข้อ ๔.๑.๒  การเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ (Ruca)  แก้ไขเป็น   การ
เข้ า ร่ วม โครงการน า เสนอผลงานทาง วิชาการระดับปริญญาบัณ ฑิตด้ าน วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการเกษตร (RUCA) 
   หน้าที่ ๔/๗  ข้อ ๔.๑.๓  ย่อหน้าสุดท้าย หากสาขามีจ านวนนักศึกษาไม่ถึง ๑๕ คน 
จะต้องถูกปิด  แก้ไขเป็น หากสาขามีจ านวนนักศึกษาไม่ถึง ๑๕ คน อาจจะต้องถูกปิด 
   หน้าที่ ๕/๗  print ผลการเรียน แก้ไขเป็น  พิมพ ์ผลการเรียน   
   หน้าที่ ๗/๗ ข้อ ๕.๒.๑ เพ่ิม รางวัลนักศึกษากิจกรรมดีเด่น (นายกสโมสรนักศึกษา) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ :  เรื่องสืบเนื่อง   
 ๓.๑ ฝ่ายวิชาการ หารือเรื่องสืบเนื่อง ๓ เรื่อง 
  ๓.๑.๑ การเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ ๓   ณ คณะเกษตรศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑  
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แจงค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดงานแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตร-
ราชมงคล ครั้งที่ ๓  จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท  และการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะส่วนกลาง มอบ
สาขารวบรวมรายชื่อนักศึกษาที่สมัคร พร้อมอาจารย์ผู้ควบคุม ส่งฝ่ายวิชาการภายใน วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ทางฝ่ายวิชาการจะได้ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือเป็นตัวแทนของคณะฯ ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
รายละเอียดได้แจ้งหนังสือไปทางสาขาแล้ว ส่วนกติกาในการแข่งขันจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง 
  ประธาน กล่าวเสริม ให้ทุกสาขาส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในทักษะต่างๆ  หากสาขาใดไม่มี
ทักษะที่ตรงตามสาขานั้นๆ สามารถเลือกทักษะส่วนกลางได้  
  ๓.๑.๒ โครงการแสดงนิทรรศการวิชาการ ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ ๒๐๑๘ ก าหนดจัดวันที่ ๑๗ – ๑๙ 
มกราคม ๒๕๖๑   
  คณะฯ ได้ด าเนินการแต่งตั้งค าสั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมใน
การจัดนิทรรศการ ตลาดนัดวิชาการ และขอความร่วมมือในการน าผลผลิตของคณะฯ มาร่วมจ าหน่ายและจัด
แสดงเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์คณะฯ  ในส่วนแผนผังของงานศรีวิชัยแฟร์ ตามที่หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีภูมิ
ทัศน์น าเสนอ (ตามเอกสารแนบ ๑) และจะด าเนินการนัดประชุมติดตามความคืบหน้า ในวันที่ ๓ มกราคม 
๒๕๖๑   
  ๓.๑.๓ การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการสิ่งประดิษฐ์คิดค้น และนวัตกรรม           
มทร.ศรีวิชัย ในงานศรีวิชัยแฟร์ ประจ าปี ๒๕๖๑ เป็นการประกวดโครงงาน/ปัญหาพิเศษ ของนักศึกษา ขอให้
ทุกสาขาส่งโครงงานของนักศึกษาเข้าร่วมการประกวด อย่างน้อยสาขาละ ๑ เรื่อง 

  มติที่ประชุม : รับทราบ  
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๓.๒ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
  ๓.๒.๑  การเสนอ (ร่าง) ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์การให้กิจกรรมบังคับเลือก 
พ.ศ. ๒๕๖๐  
  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ขอหารือในที่ประชุมการจัดท า (ร่าง) ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ 
เรื่องหลักเกณฑ์การให้กิจกรรมบังคับเลือก พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยก าหนดให้การตรวจสภาพการแต่งกายของ
นักศึกษาเป็นกิจกรรมบังคับเลือก ก าหนดไว้ในประกาศของคณะฯ เพ่ือให้อาจารย์ได้ตรวจสภาพการแต่งกาย 
บุคลิกภาพของนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบ และนักศึกษาได้ปฏิบัติตามประกาศของคณะฯ ต่อไป 
  จากค าเสนอแนะในที่ประชุม ประธานสรุปเห็นสมควรให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร ดังนี้ 
  ๑. ชื่อเรื่องตามข้อเสนอแนะ แก้ไขเป็น เรื่องหลักเกณฑ์การผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมบังคับเลือก 
พ.ศ.๒๕๖๐   
  ๒. ควรเสริมความเป็นมาโดยอ้างตามระเบียบ/ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ เป็นเกณฑ์ในการ
ก าหนด 
  ๓. ข้อ ๑ แก้ไข ให้กิจกรรมการตรวจสภาพการแต่งกายเป็นกิจกรรมบังคับเลือกของนักศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์ทั้งหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี และหลักสูตรปริญญาตรี ๒ ปี เทียบโอน 
  ๔. ข้อ ๒ แก้ไข นักศึกษาที่ผ่านกิจกรรมบังคับเลือก กิจกรรมการแต่งกายนักศึกษา  ต้องผ่านไม่
น้อยกว่า ๑๔ ครั้ง หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี หรือไม่น้อยกว่า ๖ ครั้ง หลักสูตรปริญญาตรี ๒ ปี เทียบโอน 
  ๕. ข้อ ๓ แก้ไข การตรวจสภาพการแต่งกาย ก าหนดไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง ใน ๑ ภาคการศึกษา 
และหากนักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ ควรเพิ่มรายละเอียดว่าต้องท าอย่างไร 
  ๖. กิจกรรมต่างๆ แก้ไขให้เป็นปัจจุบัน และแก้ไขหัวข้อให้อ่านเข้าใจง่าย 
  ๗. ต้องชัดเจนอ่านแล้วไม่คลุมเครือ 
 
 มติที่ประชุม : มอบฝ่ายพัฒนานักศึกษา แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และเวียน
แจ้งคณะกรรมการบริหารแก้ไขความถูกต้องอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ :  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งสาระส าคัญจากที่ประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ      
๒ เรื่อง ดังนี้ 
  ๔.๑.๑ ทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา (ทุนให้
เปล่า) เดิม นักศึกษาจะได้รับค่าลงทะเบียน ๑๒,๐๐๐ บาท ค่ากินอยู่ ๔,๐๐๐ บาท/เดือน ซึ่งนักศึกษาของ
คณะฯ ทั้งหมดที่ได้รับทุน จ านวน ๑๑ คน  มหาวิทยาลัยฯ แจ้งเปลี่ยนแปลง ค่ากินอยู่ ๔,๐๐๐ บาท/เดือน 
ปรับลดเหลือ ๒,๐๐๐ บาท/เดือน และจะได้รับทุนถึงปีการศึกษา ๑/๒๕๖๑ เท่านั้น ก็จะถูกยกเลิก    
  ๔.๑.๒ การตรวจสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ จะให้งบประมาณ คนละ ๒๕๐ บาทเพ่ือตรวจ
สุขภาพนักศึกษาเฉพาะชั้นปีที่ ๑ แต่ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทางมหาวิทยาลัยฯ จะหาผู้ประกอบการที่คิดค่า
ตรวจสุขภาพคนละ ๗๐ บาท แทน แต่ต้องตรวจสุขภาพนักศึกษาทุกชั้นปี  
 
 มติที่ประชุม : รับทราบ 
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  ๔.๑.๓ การด าเนินกิจกรรมฝ่ายพัฒนานักศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๑ 
 

ล ำดับ
ที ่

วัน เดือน ป ี กิจกรรม / โครงกำร หมำยเหต ุ

1 วันท่ี 3 –  12 มกรำคม  2561 สอบกลำงภำค 2/2560  
2 วันท่ี 17  –  19 มกรำคม 2561 งำนรำชมงคลศรีวิชัย แฟร์ 2018 วข.นครศรีธรรมรำช 
3 วันท่ี 31 มกรำคม 2561 เลือกตั้งคณะกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำ  

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
สโมสรนักศึกษำ  

4 วันท่ี 15 – 16 กุมภำพันธ์ 2561 สัมมนำคณะกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำ  
2561 

อยู่ในข้ันตอนหำสถำนท่ี  
เกำะลันตำ/ตรัง/ขนอม/กระบี ่ 

5 วันท่ี 21 กุมภำพันธ์ 2561 โครงกำรปัจฉมินิเทศ คณะเกษตรพื้นที่ทุ่งใหญ่  พื้นทีทุ่่งใหญ่  
6 วันท่ี 28 กุมภำพันธ ์2561 โครงกำรปัจฉมินิเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  หอประชุมใหญ ่พื้นที่ไสใหญ ่
7 วันท่ี 1 มีนำคม 2561 มำฆบูชำแห่ผำ้ขึ้นธำตุ/สมโภชน์ผำ้พระบถ/แหผ่้ำ หอประชุมใหญ/่วัดไตรวิทยำรำม 
8 วันท่ี 2 มีนำคม 2561 กิจกรรมแคโรยสัมพันธ์  ประจ ำปกีำรศึกษำ 2560  อำคำร 70 ปี ไสใหญ ่ 
9 วันท่ี 5 –  14 มีนำคม 2561 สอบปลำยภำคเรียน 2/2560  

10 วันท่ี 10 เมษำยน 2561 กิจกรรมวันสงกรำนต ์  
11 วันท่ี 18 –  22 มิถุนำยน 2561 เรียนปรบัพ้ืนฐำน หอประชุมใหญ ่
12 วันท่ี 18 มิถุนำยน 2561 ประชุมผู้ปกครองนักศึกษำใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2561 
ห้องประชุมรำชพฤกษ์ 

13 วันท่ี 20 มิถุนำยน 2561 ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ( วิทยำเขตนครศรีฯ)  
2561 

ห้องประชุมใหญ่  

14 วันที ่25 มิถุนำยน 2561 - เปิดภำคเรียน ที่ 1/2561  
- ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่คณะเกษตรศำสตร์ 2561  

หอประชุมใหญ่  

15 วันท่ี 26 – 28 มิถุนำยน 2561  โครงกำรค่ำยคุณธรรม 2561  กฝ 8 ค่ำยศรีนครินทร์ทรำ 
16 วันท่ี 11 กรกฎำคม 2561 -ร้องเพลง มหำวิทยำลยั ฯ - ประชุมเชียร์  หอประชุมใหญ่  
17 วันท่ี 12 กรกฎำคม 2561 พิธีไหว้ครู 2561 อำคำร 70 ปี ไสใหญ ่
18 วันท่ี 18 กรกฎำคม 2561 ประกวดดำว-เดือน /พัฒนำบุคลิกภำพ  

(ผูกเนคไท) 
หอประชุมใหญ่  

19 วันท่ี 21 กรกฎำคม 2561  งำนสำยโยงสัมพันธ์  สนำมประดู่แดง,อุทยำน
แห่งชำติน้ ำตกโยง 

20 วันท่ี 6 – 11 สิงหำคม 2561 กีฬำภำยในคณะเกษตรศำสตร ์ สนำมกีฬำสำยโยง 
21 สิงหำคม – กันยำยน 2561 กีฬำมหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลศรีวิชัย สงขลำ 
 
 จากตารางปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประธานหารือเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 - ล าดับที่ ๕ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พ้ืนที่ทุ่งใหญ่ ให้ตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
 - ล าดับที่ ๖ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พ้ืนที่ไสใหญ่ ฝากหารือกับวิทยาเขตฯ 
ว่าทุกคณะฯ แต่ละพ้ืนที่จัดร่วมกัน หรือแยกเป็นคณะฯ  
 - ล าดับที่ ๑๑ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ให้พ้ืนที่ทุ่งใหญ่ด าเนินการ 
และก าหนดวันว่าควรเป็นวันไหน และให้เพิ่มในปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 
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 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ของ
พ้ืนที่ทุ่งใหญ่ 
  - ล าดับที่ ๑๑ วันที่ ๑๘ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรียนปรับพ้ืนฐาน ให้ปรับจ านวนชั่วโมงเพ่ือได้ร่วม
กิจกรรมปฐมนิเทศในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ (ล าดับที่ ๑๓) ด้วย และวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร ์มีความจ าเป็นต้องด าเนินการอีกหรือไม่   
 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งหากเป็นมติที่ประชุม ล าดับที่ ๑๔ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่    คณะ
เกษตรศาสตร์ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการสามารถตัดออกได้ และขอหารือ ล าดับที่ ๑๕ โครงการเข้าค่ายคุณธรรม 
ก าหนดวันที่ ๒๖ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งอาจจะกระทบกับการเรียนการสอน 
 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอ ควรจะเป็นวันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ แจ้ง จากกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมที่ผ่านมา อาจารย์ของคณะฯ เข้า
ร่วมและไปดูแลนักศึกษาน้อยมาก  
 รองหัวหน้าสาขาพืชศาสตร์  แจ้ง สภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ก าหนดให้              
คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรฯ ในช่วงปลายเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๑  
 ประธานแจ้ง จะหารือกับที่ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทยอีกครั้งถึงวันที่ในการ
จัดประชุม  
 
 มติที่ประชุม : รับทราบ ให้แก้ไขปฏิทินกิจกรรมตามข้อเสนอแนะ และฝากสาขาแจ้งอาจารย์เข้าร่วม
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม  

  ๔.๑.๔ สมาคมศิษย์เก่าไสใหญ่ จะจัดกิจกรรมวันสถาปนาไสใหญ่ ครบ ๘๒ ปี ในวันที่ ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๐  ซึ่งมีการเลี้ยงอาหารกลางวัน และขอสนับสนุนงบประมาณตามเห็นสมควรจากคณะฯ     
  ประธาน แจ้งมอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ท าหนังสือขอสนับสนุนจาก
ผู้บริหารร่วมสนับสนุนตามศรัทธา 
 
 มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 ๔.๒  ฝ่ายงานฟาร์ม 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานฟาร์ม แจ้งโครงการงานฟาร์มประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พ้ืนที่ทุ่งใหญ่ 
  สาขาพืชศาสตร์ จ านวน ๑๘ โครงการ ด าเนินการจริง ๑๗ โครงการ ประมาณการเป้าหมาย
รายรับของแต่ละโครงการไว้เป็นเงิน ๗,๗๓๔,๘๐๐ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) 
ประมาณการรายจ่าย ๕,๙๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
  สาขาสัตวศาสตร์ จ านวน ๘ โครงการ ด าเนินการจริง ๗  โครงการ ประมาณการเป้าหมายรายรับ
ของแต่ละโครงการไว้เป็นเงิน ๔,๗๐๐,๑๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ประมาณการรายจ่าย 
๓,๙๙๕,๐๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และโครงการผลิตโคเนื้อชุมพร ๑ โครงการ
ประมาณการเป้าหมายรายรับ เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) ประมาณการรายจ่าย ๕๙๕,๐๐๐ 
บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   
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   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานฟาร์ม ขอความร่วมมือสาขาและผู้รับผิดชอบโครงการงานฟาร์มด าเนินการ
โครงการให้เป็นไปตามแผนด้วย ส าหรับโครงการงานฟาร์มปาล์มน้ ามันแทนไผ่ตง วิทยาเขตฯ ไดต้ิดตั้งไฟฟ้าริม
ทาง จ าเป็นต้องตัดแต่งทางใบปาล์มน้ ามันของแผนกฯ ประมาณ ๑๐ ต้น ขาดรายได้ไปเล็กน้อยเพราะมีผลต่อ
การให้ผลผลิต  
  ประธาน แจ้ง ให้ฝ่ายงานฟาร์มสรุปแผนรายรับ-รายจ่าย ของไตรมาส ๑  
 
 มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 ๔.๓ ฝ่ายงานฟาร์มนักศึกษา 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานฟาร์มนักศึกษา แจ้งที่ประชุมถึงกิจกรรมฟาร์มนักศึกษา ซึ่งได้ด าเนินการ
จ านวน ๑๐ ฟาร์ม นักศึกษา จ านวน ๓๕ คน บางฟาร์มนักศึกษามีความรับผิดชอบสามารถผลิตได้ ขายเป็น 
บางฟาร์มมีผลผลิตแต่ไม่น าออกจ าหน่าย ต้องคอยกระตุ้นผลักดันเพ่ือให้นักศึกษามีความรับผิดชอบมากขึ้น 
ต้องติดตามการปฏิบัติงานฟาร์มของนักศึกษาและนัดประชุมนักศึกษาฟาร์ม เดือนละ ๑ ครั้ง ทุกวันพุธที่สอง
ของเดือน และขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องช่วยดูแล ให้ค าปรึกษากับนักศึกษาฟาร์มด้วย  
  ประธาน กล่าวเสริม ให้ประกาศแจ้งนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าฟาร์ม ถึงศิษย์เก่าที่
จะสนับสนุนทุนในการจัดการฟาร์มนักศึกษา และพานักศึกษาไปดูกิจกรรมของรุ่นพ่ีและสนับสนุนให้ศิษย์เก่า
ดูแลรุ่นน้องที่ท าฟาร์ม 
 
 มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ :  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ ฝ่ายบริหารและวางแผน    
  ๕.๑.๑ ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบรายจ่ายอ่ืน 
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา/โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน หารือในที่ประชุม ในการพิจารณา งบรายจ่ายอ่ืน โครงการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา/โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือจัดค าเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
  หัวหน้างานนโยบายและแผน แจ้งโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จ านวน ๒๘ โครงการ 
งบประมาณ ๘,๓๔๖,๔๕๐ บาท (แปดล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดังต่อไปนี้ 
  



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐  หน้าท่ี ๘/๒๒ 
 

 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐  หน้าท่ี ๙/๒๒ 
 

 

 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐  หน้าท่ี ๑๐/๒๒ 
 

 

 
  



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐  หน้าท่ี ๑๑/๒๒ 
 

 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐  หน้าท่ี ๑๒/๒๒ 
 

 

 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐  หน้าท่ี ๑๓/๒๒ 
 

 

 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐  หน้าท่ี ๑๔/๒๒ 
 

 
 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐  หน้าท่ี ๑๕/๒๒ 
 

 
 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐  หน้าท่ี ๑๖/๒๒ 
 

 
 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐  หน้าท่ี ๑๗/๒๒ 
 

 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  จ านวน ๙  โครงการ งบประมาณ 
๒๘๙,๖๖๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) ดังต่อไปนี้ 
  
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐  หน้าท่ี ๑๘/๒๒ 
 

 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐  หน้าท่ี ๑๙/๒๒ 
 

  ประธาน เสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ล าดับที่ ๒ ควรปรับงบประมาณเพ่ิมขึ้น 
และจัดกิจกรรมจ านวนครั้งให้มากขึ้น ๒ เดือนครั้ง เพ่ือได้ประชาสัมพันธ์คณะฯ และการเขียนโครงการควรให้
ครอบคลุมร่วมกันด าเนินโครงการทั้ง ๒ พ้ืนที่  เ พ่ือได้ตอบตัวชี้วัด  และแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการบริหาร 
  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เสนอ การเสนอโครงการ เช่น โครงการออกค่ายอาสาต่างๆ ควร
จะร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษาให้ทางโรงเรียนมีส่วนร่วมกับคณะฯ  เพ่ือได้เป็นช่องทางในการแนะแนว
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษามาเรียนกับคณะฯ  
 
  มติที่ประชุม : เห็นชอบ   
 
  ๕.๑.๒  พิจารณารายการครุภัณฑ์เพ่ือขอใช้เงินรายได้สะสมงานฟาร์ม และเงินรายได้สะสม
ประจ าปี ๒๕๖๐  
  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน หารือในที่ประชุม รายการครุภัณฑ์ที่ขออนุมัติงบประมาณเงิน
รายได้สะสมงานฟาร์ม และเงินรายได้สะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 
  พ้ืนที่ทุ่งใหญ่  ขออนุมัติใช้งบเงินรายได้สะสมงานฟาร์ม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จ านวน ๖  รายการ จ านวนเงิน  ๑,๙๘๖,๘๕๙.๗๒ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบเก้า
บาทเจ็ดสิบสองสตางค)์ ดังรายการต่อไปนี้ 
  1. จัดซื้อครุภัณฑ์ รำยกำรเครื่องปรับอำกำศแยกส่วน ชนิดแขวน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 24,000 
BTU จ ำนวน 6 เครื่องๆ ละ 24,180 บำท เป็นเงิน 145,080 บำท และรำยกำรติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ 
เป็นเงิน 18,000 บำท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 178,768.80 บำท 
  2. ปรับปรุง พ้ืนอำคำรแสดงและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ เกษตร จ ำนวน 1 งำน เป็นเงิน 
140,809.59 บำท  
  3. ป้ำยอำคำรแสดงและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เกษตร จ ำนวน 1 งำน เป็นเงิน 317,774.60 บำท  
  4. งำนทำงเท้ำ คสล. จ ำนวน 10 งำน เป็นเงิน 62,106.73  
  5. รำยกำรครุภัณฑ์ แทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จ ำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,067,400 บำท 
(สำขำพืชศำสตร์) 
  6. รำยกำรครุภัณฑ์ ตู้ฟักไข่ จ ำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 220,000 บำท (สำขำสัตวศำสตร์) 
   
  พ้ืนที่ไสใหญ่ ขออนุมัติใช้งบเงินรายได้สะสมจากการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ จ านวน ๗ รายการ จ านวนเงิน ๒,๐๘๖,๘๐๐ บาท (สองล้านแปดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดัง
รายการต่อไปนี้ 
  1. รำยกำรครุภัณฑ์ เครื่องบดย่อยอเนกประสงค์ (สำขำพัฒนำกำรเกษตรและกำรจัดกำรธุรกิจ
เกษตร) จ ำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 40,000 บำท (สี่หมื่นบำทถ้วน) 
  2. รำยกำรครุภัณฑ์ปั๊มแช่ไดโว (สำขำพัฒนำกำรเกษตรและกำรจัดกำรธุรกิจเกษตร) จ ำนวน 1 
ชุด รำคำ 8,000 บำท (แปดพันบำทถ้วน) 
  3. รำยกำรครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ส ำหรับตัดต่อภำพและเสียง (สำขำพัฒนำกำรเกษตรและกำร
จัดกำรธุรกิจเกษตร) จ ำนวน 10 ชุด รำคำ 490,000 บำท (สี่แสนเก้ำหมื่นบำทถ้วน) 
  4. รำยกำรครุภัณฑ์ ชุดอุปกรณ์ขยำยเสียงและภำพภำคสนำม (สำขำพัฒนำกำรเกษตรและกำร
จัดกำรธุรกิจเกษตร) จ ำนวน 2 ชุด รำคำ 160,000 บำท (หนึ่งแสนหกหมื่นบำทถ้วน) 
  5. รำยกำรครุภัณฑ์ ห้องประชุมคณะเกษตรศำสตร์ จ ำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 850,000 บำท 
(แปดแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐  หน้าท่ี ๒๐/๒๒ 
 

  6. รำยกำรครุภัณฑ์ เครื่องปรับอำกำศ (สำขำเทคโนโลยีภูมิทัศน์) จ ำนวน 6 เครื่องๆละ 44,900 
บำท เป็นเงิน 269,400 บำท (สองแสนหกหมื่นเก้ำพันสี่ร้อยบำทถ้วน) 
  7. รำยกำรครุภัณฑ์ เครื่องปรับอำกำศ (สำขำประมง) จ ำนวน 6 ชุดๆ ละ 44,900 บำท เป็น
เงิน 269,400 บำท (สองแสนหกหมื่นเก้ำพันสี่ร้อยบำทถ้วน) 
 
 ประธาน กล่าว ให้พิจารณาตามความจ าเป็นเหมาะสมมองถึงการเรียนการสอนเป็นหลัก และในที่
ประชุมให้แก้ไข พ้ืนที่ทุ่งใหญ่ ข้อ ๑.๔ จากเดิม เพ่ิมรอบอาคาร หลัง ค.ส.ล. และตัดจ านวนงาน จาก ๑๐ งาน 
เป็น ๑ งาน และเติมบาทหลังจ านวนเงิน ปรับงบประมาณให้เป็นหลักสิบหรือหลักร้อย และเห็นชอบรายการ
ครุภัณฑ์ที่ขอใช้เงินรายได้สะสมงานฟาร์ม และเงินรายได้สะสมประจ าปี ๒๕๖๐ ตามท่ีเสนอ 
 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบ   
 
  ๕.๒ ฝ่ายวิจัย  
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งในที่ประชุม และหารือในที่ประชุมถึงทิศทางการด าเนินงานวิจัยและ
งานบริการวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยฯ แจ้งว่าการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
ต่อไปจะได้รับการพิจารณาน้อยลง โดยขอให้คณะฯ พิจารณาการขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืนๆ ด้วย เช่น 
งบจากจังหวัด โดยมองว่าจังหวัดมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดในด้านใด คณะฯ ก็เข้าทางช่องทางนั้นเพ่ือ
ของบประมาณ และมหาวิทยาลัยฯ ขอให้คณะฯ ก าหนดค าส าคัญ (Keyword) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ 
ของคณะฯ ซึ่งฝ่ายวิจัยได้จัดประชุมนักวิจัยที่เกี่ยวข้องและได้ก าหนดค าส าคัญ (Keyword) ในเบื้องต้น คือ 
“เกษตร เทคโนโลยีเพ่ือความยั่งยืน”  
  จากค าเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร แก้ไข ค าส าคัญ (Keyword) ด้านการวิจัยและบริการ
วิชาการ เป็น “เกษตร นวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน” 
 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ :  เรื่องอ่ืนๆ 
 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนแจ้งที่ประชุมทราบเรื่องอ่ืนๆ ดังนี้ 
 ๖.๑ สิ่งก่อสร้างรายการครุภัณฑ์งบน้ าท่วม ขอให้ด าเนินการส่งคณะฯ ขอชื่อรายการภายในวันที่ ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ ส่วนรูปแบบรายการ ง.๙ ภายใน ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
  
  มติที่ประชุม : รับทราบ   
  
ปิดประชุมเวลา ๑๗.๑๐ น.   

 
 

นางอภิชญา หงษ์ทอง ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      นางธันย์นรีย์  โมราศิลป์ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐  หน้าท่ี ๒๑/๒๒ 
 

 

เอกสำรแนบหมำยเลข ๑ (๑/๒) 
 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐  หน้าท่ี ๒๒/๒๒ 
 

เอกสำรแนบหมำยเลข ๑ (2/๒) 

 


