
ประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะเกษตรศาสตร ์๑/๖ 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ 

วันจันทร์  ท่ี  ๒๕  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมอาคาร  ๓  ชั้น  ๓ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

 
***************************************** 

 
ผู้มาประชุม 

๑. รศ.ดร.สุนีรัตน์  ศรีเปารยะ 
๒. ผศ.สมคิด  ชัยเพชร 
๓. ผศ.จรัญ  ทองเจือ 
๔. ผศ.จรัญ  ไชยศร 
๕. ผศ.สมคิด  อินทร์ช่วย 
๖. ผศ.วุฒิชัย  สีเผือก 
๗. ผศ.ดร.ธีรวุฒิ  เลิศสุทธิชวาล 
๘. นายจ าเลือง  เหตุทอง 
๙. ผศ.ชวกร  มุกสาน 
๑๐. นายฤกษ์ชัย  ช่วยมั่ง 
๑๑. ผศ.ดร.ยืนยง  วาณิชย์ปกรณ์ 
๑๒. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์  สร้อยสุวรรณ 
๑๓. นางธันย์นรีย์  โมราศิลป์ 
๑๔. ดร.พิมล  เที่ยงธรรม 
๑๕. นายสมยศ  ศรีเพิ่ม 
๑๖. นายประยงค์  คงนคร 
๑๗. ผศ.มุจลินท์  ติณสิริสุข 
๑๘. ผศ.สมศักดิ์  เลี่ยมนิมิตร 

 

 ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผศ.ดร.สารคาม  แก้วทาสี   
๒. นางสาววรรณภา  แซ่โล่  

    
 
ผู้เข้าร่วมประชุม   

- 
 
 
 
 



 
ประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะเกษตรศาสตร ์๒/๖ 

เอกสารประกอบการประชุม 
 

เอกสารหมายเลข ๑ :   ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์  
   ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  ประกอบด้วย  

  ๑.๑ ระเบียบวาระการประชุม 
  ๑.๒  รายงานการประชุมคระกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่  
         ๑/๒๕๕๘ 
  ๑.๓  อัตราก าลังประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๑ สายวิชาการ 
  ๑.๔  รายช่ือคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
                                            คณะเกษตรศาสตร์ 
  ๑.๕  โครงสร้างการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ 
  ๑.๖  สถานะโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
  ๑.๗  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ว่าด้วยการจัดต้ัง 
                                            กองทุนฝึกทักษะนักศึกษา ที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ๑.๘  ค าเสนองบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์รัตน์  ศรีเปารยะ คณบดีเป็นประธานการประชุมด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้  
 
ระเบียบวาระที่ ๑ :  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบ  ๕  เรื่อง 
   ๑.๑  การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่มีแผนด าเนินการโครงการในไตรมาส ๓ ต้องแล้ว
เสร็จภายใน  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๘  หากยังไม่ด าเนินการเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๘  มหาวิทยาลัยจะเรียก   
เงินคืน 
   ๑.๒  คณะฯได้รับการจัดสรรอัตราก าลังบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จ านวน       
๙  อัตรา เป็นสายวิชาการ  ๔  อัตราและสายสนับสนุน  ๕  อัตรา 
   ๑.๓  ส านักงานวิทยาเขตจัดรถเพื่ออ านวยความสะดวกการเดินทางระหว่างพื้นที่ไสใหญ่       
-    ทุ่งใหญ่ ในช่วงปิดภาคเรียน  ดังรายละเอียดที่ส านักงานวิทยาเขตแจ้งให้ทราบแล้วนั้น 
   ๑.๔  จ านวนนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  ที่รายงานตัวและช าระเงินแล้วและ
นักศึกษาเท่าที่คงเหลือ  ข้อมูล ณ วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  รวมทั้ง  ๒  พื้นที่  ประมาณ  ๑,๐๕๐  คน  
   ๑.๕  สิ่งก่อสร้างที่คณะได้รับการจัดสรรปีงบประมาณ  ๒๕๖๐-๒๕๖๓ (งบผูกพัน) ตาม
แผนงานของวิทยาเขต  มี ๒ รายการ  คือ  อาคารคณะเกษตรศาสตร์  (ทุ่งใหญ่) และอาคารนวัตกรรมทาง
การเกษตร (ไสใหญ่) 
 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
 
 
 



ประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะเกษตรศาสตร ์๓/๖ 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ :  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์  
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘ 
 

 มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระที่ ๓ :  เรื่องสืบเนื่อง 
 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘  มติที่ประชุม
มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปด าเนินการในเรื่องนั้นๆ  เพื่อติดตามผลการปฏิบัติ เพื่อพิจารณาและรับทราบ 
 ๓.๑  การสร้างสมรรถนะพื้นฐานและสมรรถนะวิชาชีพ 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยฯอธิบายเพิ่มเติมถึงวัตถุประสงค์ของการสร้างสมรรถนะ
พื้นฐานและสมรรถนะวิชาชีพว่ามหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่ศึกษาในสาขานั้น   เมื่อจบ
การศึกษาแล้วไปท าอาชีพอะไร  จึงขอให้หัวหน้าสาขาและอาจารย์ในสาขาท าสมรรถนะวิชาชีพของหลักสูตรที่
จะปรับปรุง  ซึ่งจะมีการประชุมในวันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๘   
 
 มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

 
๓.๒  โครงสร้างการบริหารงานคณะเกษตรศาสตร์ 
 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนน าเสนอแผนภูมิโครงสรร้างการบริหารงาน           

คณะเกษตรศาสตร์  ตามที่ประชุมมอบหมาย (เอกสารหมายเลข ๑.๕) 
 
มติท่ีประชุม : ให้ตัดแผนกงานที่อยู่ภายใต้ผู้ช่วยให้ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาออกทั้งหมด  ให้สาขาไป

ด าเนินการเอง  เนื่องจากแต่ละสาขามีรายละเอียดของงานย่อยที่แตกต่างกัน และน าเข้าเสนอในที่ประชุม
กรรมการประจ าคณะเพื่อเห็นชอบต่อไป 

 
๓.๓  รายช่ือคณะกรรมการกองทุนวิจัย (เอกสารหมายเลข ๑.๔) 
 

 มติท่ีประชุม : เห็นชอบตามรายช่ือที่เสนอและให้น าเข้าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
เพื่อเห็นชอบต่อไป 
 ๓.๔  การจัดสัปดาห์วิชาการและงานครบรอบ  ๘๐  ปีไสใหญ่ 
  คณบดีแจ้งรายละเอียดก าหนดการจดักิจกรรมของงานภายหลังการร่วมหารือกับวิทยาเขต 
  ๓.๔.๑  งานสัปดาห์วิชาการคงจัดเช่นทุกปี  จัดระหว่างวันที่  ๒๖-๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๘  
ใช้งบประมาณประจ าปี  ๒๕๕๘ 
  ๓.๔.๒  งานครบรอบ  ๘๐  ปีไสใหญ่ จัดวิชาการระหว่างวันที่  ๑๙-๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘  
วันที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๘ เป็นกิจกรรมศิษย์เก่า  กิจกรรมวิชาการจะใช้งบประจ าประมาณ  ปี  ๒๕๕๙  
เพราะฉะนั้นสิ้นเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๙  จึงไม่จัดงานสัปดาห์วิชาการ 
 ทั้ง ๒ กิจกรรมคณบดีฝากให้สาขาต่างๆไปคิดกิจกรรมว่าจะจัดกิจกรรมอะไร  เพื่อแสดงผลงานของแต่
ละสาขา 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

   
 



 
 

ประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะเกษตรศาสตร ์๔/๖ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔ :  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 คณบดีได้เสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบ  ๓  เรื่อง 
 ๔.๑  การให้ความเห็นของฝ่าย/สาขา/หัวหน้างาน 
  ขอให้มีการให้มีความเห็นของฝ่าย/หัวหน้าสาขา/หัวหน้างาน  ในหนังสือตามระบบงาน
สารบรรณ  ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการตัดสินใจของคณบดีเกี่ยวกับเอกสารนั้นๆ 
 ๔.๒  การติดตามการใช้ที่ดินสวนยางพารากรณีศาลฎีกาตัดสินเป็นที่สิ้นสุดแล้ว  ทั้งนี้สืบเนื่องจากมี
การสอบถามเรื่องสวนยางพารา (พื้นที่ทุ่งใหญ่) ที่ศาลตัดสินแล้วว่าเป็นของราชการ ท าไมไม่มีการเข้าไป
ด าเนินการใช้ประโยชน์  เรื่องนี้มหาวิทยาลัยโดยรองอธิการบดีฝ่ายบรหิารสินทรัพย์จะด าเนินการโดยเร่งด่วนใน
เร็วๆนี้ 
 ๔.๓  ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดต้ังกองทุนฝึกทักษะนักศึกษาที่ก่อให้เกิดรายได้  ระเบียบนี้ได้
ผ่านการประกาศใช้แล้ว  แต่ยังมีหลายประเด็นที่อาจจะต้องมีการหารือเพื่อขอแก้ไข  (เอกสารหมายเลข ๑.๗) 
  

 มติท่ีประชุม : รับทราบข้อ ๔.๑,๔.๒ และ ๔.๓ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ :  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑  ฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายบริหารเสนอเรื่องเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา ๒ เรื่อง  
  ๕.๑.๑  การจัดท างบประมาณรายจา่ยเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  (เอกสาร
หมายเลข ๑.๘) ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง)งบประมาณรายจ่ายแล้วปรับลดรายจ่าย  เพื่อให้อยู่ในกรอบของ
รายรับ  ดังนี้ 
๑.ระดับปริญญาตรี     เงินรายได้จัดการศึกษา 
 ผลผลิตที่ ๓    
  งบบุคลากร  เห็นชอบตาม(ร่าง) 
  งบด าเนินงาน  ให้เพิ่มเป็น ๓,๐๒๕,๘๒๐ บาท จาก (ร่าง) ๒,๙๙๐,๒๘๐  บาท 
  งบลงทุน   ลดเหลือ ๑๙๘,๒๐๐ บาท จาก (ร่าง) ๕๙๔,๓๐๐ บาท  
     ในส่วนของค่าครุภัณฑ์ ๖ รายการ จากเดิม ๑๙ รายการ 
  งบอุดหนุน   เห็นชอบตาม(ร่าง) 
  งบรายจ่ายอื่น  ลดเหลือ ๔๗๔,๑๔๐ บาท จาก (ร่าง) ๗๑๓,๗๘๐ บาท  
     ในส่วนของโครงการ ๘ โครงการ จากเดิม ๑๒ โครงการ 
 ผลผลิตที่ ๔ 
  งบรายจ่ายอื่น  ลดเหลือ ๒๐๘,๐๐๐ บาท จาก (ร่าง) ๒๕๔,๒๐๐ บาท  
  สมทบมหาวิทยาลัย เห็นชอบตาม(ร่าง) 
  สมทบวิทยาเขตฯ เห็นชอบตาม(ร่าง) 
  สมทบกองทุนวิจัย เห็นชอบตาม(ร่าง) 
๒.ระดับปริญญาโท 
 เห็นชอบตาม (ร่าง) ซึ่งตั้งจ่ายเฉพาะงบด าเนินงาน ๑๔๐,๙๘๐  บาท 
 
 
 



ประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะเกษตรศาสตร ์๕/๖ 

 
เงินรายได้งานฟาร์ม 
 หัวหน้าสาขาและผู้เกี่ยวข้องกับงานฟาร์มให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่าในปีหน้าสถานการณ์ของราคา
ผลผลิตด้านการเกษตรน่าจะดีข้ึน  รายรับงานฟาร์มน่าจะมากข้ึน งบประมาณรายรับ-จ่าย จึงควรปรับเปลี่ยนที่
ประชุมจึงมอบหมายให้ฝ่ายบริหารไปปรับเปลี่ยนรายรับ-จ่าย ใหม่  
 

                     มติท่ีประชุม : มอบหมายให้ฝ่ายบริหารไปด าเนินการจัดท ารูปเล่มงบประมาณภายหลังการแก้ไขตาม
ข้อเสนอของที่ประชุม และน าเข้าที่ประชุมกรรมการประจ าคณะฯเพื่อพิจารณาเห็นชอบในการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะครั้งต่อไป 

   
  ๕.๑.๒ กรอบอัตราก าลงัประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๑ สายวิชาการ (เอกสารหมายเลข ๑.๓) 

              ที่ประชุมพิจารณากรอบอัตราก าลังสายวิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยโดยการเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัยให้ก าหนดกรอบไว้ที่ไม่เกิน  ๘๕  อัตรา  ระหว่างปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ 
 
 มติท่ีประชุม : เห็นชอบตามกรอบอัตราก าลังที่เสนอโดยให้พริ้นกรอบคุณวุฒิของปีงบประมาณ  
๒๕๕๙-๒๕๖๑ เป็นปริญญาเอกทั้งหมด  ยกเว้นสาขาวิชา/วิชาเอกเศรษฐศาสตร์เกษตรเปลี่ยนเป็นการจัดการ
ธุรกิจเกษตร 
 ๕.๒  ฝ่ายวิชาการ 
  ๕.๒.๑  การเบิกจ่ายน้ ามันเช้ือเพลิงงานฟาร์ม 
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการกล่าวต่อที่ประชุมว่าจะปรับเปลี่ยนการเบิกจ่ายน้ ามันที่ใช้ใน
งานฟาร์มใหม่ เพื่อให้การเบิกจ่ายมีความรอบคอบรวดเร็วและทันต่อการใช้โดยจะมีหนังสือแจ้งไปยังสาขา/
ฟาร์มให้ทราบ 

                      มติท่ีประชุม : รับทราบและให้ด าเนินการ 
 
  ๕.๓  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณา ๒ เรื่อง  
   ๕.๓.๑ การประชุมผู้ปกครองนักศึกษา 
    สืบเนื่องจากนโยบายคณะฯที่ว่ากิจกรรมนักศึกษาทั้ง ๒ พื้นที่ให้ท าร่วมกัน การ

ประชุมผู้ปกครองก็เป็นกิจกรรมหนึ่ง  แต่ปัญหาคือการปฐมนิเทศนั้นนักศึกษา ๒ พื้นที่ ไม่พร้อมกัน จึงให้ที่
ประชุมพิจารณา 

 
   มติท่ีประชุม : ให้ด าเนินการแต่หากจ าเป็นก็ให้แยกด าเนินการ 
 
   ๕.๓.๒  โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
    วันที่ ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๙  จะมีการประชุมผู้รับผิดชอบโครงการทั้ง ๒ พื้นที่ เพื่อ

ก าหนดวันและรูปแบบที่เหมาะสม โดยสังเขปพื้นที่ไสใหญ่ก าหนดจัดวันที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ส่วนพื้นที่
ทุ่งใหญ่ยังไม่ก าหนด 

 
   มติท่ีประชุม : มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาไปด าเนินการ  ดังนี้ 

-  ให้ไปหารือร่วมกันทั้ง ๒ พื้นที่ว่าจะจัดอย่างไร 
-  ร่วมกับฝ่ายวิชาการจัดท าปฏิทินกิจกรรม 

 



 
ประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะเกษตรศาสตร ์๖/๖ 

  

ระเบียบวาระที่ ๖ :  เรื่องอ่ืนๆ  
 ๖.๑  ฝ่ายวิชาการ 
  ๖.๑.๑  การเตรียมงานแสดงผลงานทางวิชาการ เดือนสิงหาคม  ๒๕๕๘  และงานไสใหญ่ 
๘๐ ปี ฝ่ายวิชาการเสนอว่าควรมีค าสั่งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบได้เตรียมการ 
 ๖.๒  งานบริการวิชาการ 
  ๖.๒.๑  การตรวจติดตามประเมินผลงานบริการวิชาการ ประจ าปี ๒๕๕๘ 
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการตรวจติดตามงาน
บริการวิชาการชุมชน ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  ผู้ตรวจติดตามจากมหาวิทยาลัย ว่าจะตรวจพื้นที่บริการ
วิชาการ (ท่าซอม) ในวันศุกร์ ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการเตรียมรับการตรวจ 
 ๖.๓  คณบดีก าชับให้ทุกฝ่าย/สาขาดูแลเรื่องของความปลอดภัยของราชการ เนื่องจากเป็นระยะ      
ปิดภาคเรียน 
 
 มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
  

ปิดประชุมเวลา  ๑๘.๓๐ น.  
 
 
 

  ผศ.สมศักดิ์  เลี่ยมนมิิตร  ผู้บันทกึรายงานการประชุม 
  ผศ.สมคิด  ชัยเพชร  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 

         
 
 
 
 


