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

๑. รศ.สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์                ประธาน 
๒. นายสมใจ  ช่วยทุกข์  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
๓. ผศ.จรัญ  ทองเจือ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
๔. นายสมยศ  ศรีเพิ่ม  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
๕. ผศ.ยืนยง  วาณิชย์ปกรณ์  หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ 
๖. ผศ.ชวกร  มุกสาน  หัวหน้าสาขาเกษตรกลวิธาน 
๗. นายฤกษ์ชัย  ช่วยมั่ง   หัวหน้าสาขาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร 
๘. ผศ.เผด็จ  สังขไพฑูรย์  หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์ 
๙. ผศ.ประพจน์ มลิวัลย์  รองหัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์ 
๑๐. ผศ.สกุลรัตน์ หาญศึก  รองหัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ 
๑๑. ผศ.ธรรมนูญ  ง่านวิสุทธิพันธ์ ตัวแทนอาจารย์ 
๑๒. ว่าที่ ร.ต.สัมพันธ์ หมวดเมือง      ตัวแทนอาจารย์ 
๑๓. นายอ ามาตย์ คุณสวัสดิ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๔. นายดุสิต  สุทธินนท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๕. นางธันย์นรีย์  โมราศิลป์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน   เลขานุการ 
๑๖. นางราตรี  มีศักดิ ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 ผู้ไม่มาประชุม  
๑. นายสุภาพ  จันทร์ศรี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดภารกิจ 
๒. นายจ าเลือง เหตุทอง  หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  ติดภารกิจ 
๓. ผศ.วรรณิณี  จันทร์แก้ว  หัวหน้าสาขาประมง   ไปราชการ 
   

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. ผศ.สมคิด  ชัยเพชร    
2. นางสุกัญญา เหตุทอง 
3. นางจันตินา สุชาฎา 
4. นางสาววิยะดา  แสงวงค์   
5. นางอภิชญา หงส์ทอง 
6. นางอณงค์ทิพย์ วงศ์กูล 
7. นางศรีสุดา ทองไชย 
8. นายช านาญ ขวัญสกุล 
9. นายเอกศักดิ์ คมคาย 
10.  นางพจนีย์ กันภัย 
11. นายศรราม  แก้วตาทิพย์ 
12. นางสาวอุมาพร  ขุนรัง 



๒ 

 

 
 

เอกสารประกอบการประชุม 
 
เอกสารหมายเลข  1  :  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 
เอกสารหมายเลข  2  :  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที ่1 /2561 
 

เริ่มประชุมเวลา 10.๐๐ น. 
 

  เมื่อคณะกรรมการครบองค์ประชุม ประธาน รองศาสตราจารย์สุนีย์รัตน์  ศรีเปารยะ คณบดี             
คณะเกษตรศาสตร์กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑:  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  ๑.๑ แนะน าและแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาตราจารย์สมคิด ชัยเพชร ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
  ๑.๒ การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจ าปี 2562 ประธานรายงานความส าเร็จของการจัดงานวัน
เกษตรแห่งชาติ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และแล้วเสร็จไปด้วยดีโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

  มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ :  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/๒๕61 
               2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 /2561 
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอ แนวทางในการด าเนินการของ สาขาเกษตรกลวิธาน หาก
เป็นไปได้โดยวิธีการเรียนเป็นคอร์สเรียนเฉพาะทางเพ่ือน ามาปรับใช้ในการภาระการสอน 
   แก้ไข รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอ แนวทางในการด าเนินการของ สาขาเกษตรกลวิธาน 
หากเป็นไปได้โดยวิธีการเรียนเป็นหลักสูตรการเรียนเฉพาะทางเพ่ือน ามาปรับใช้ในการภาระการสอน 
 

   อาจารย์ฤกษ์ชัย ช่วยมั่ง เสนอ ขอความร่วมมือให้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบงานวิจัยและ
นักวิชาการ ในสาขา แต่ละสาขาที่ได้ด าเนินการจัดการงานฟาร์มที่ผ่านมา เข้ามาดูแลงานฟาร์มให้เกิดความเข้มแข็ง
ยิ่งขึ้น 
   แก้ไข อาจารย์ฤกษ์ชัย ช่วยมั่ง เสนอ ขอความร่วมมือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบงานฟาร์ม ใน
สาขาแต่ละสาขาที่ได้ด าเนินการจัดการงานฟาร์มที่ผ่านมา เข้ามาดูแลงานฟาร์มให้เกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
 

   อาจารย์ฤกษ์ชัย ช่วยมั่ง เสนอ องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ การจัดหาแหล่ง
สนับสนุนงบประมาณที่จัดสรรมีการปรับลดท าให้ในการแนะแนวหลักสูตรค่อนข้างท าได้ยาก มหาวิทยาลัยมีการปรับ
ลดงบประมาณ ดังนั้นในการสร้างเครือข่าย หากเป็นไปได้ควรสร้างความร่วมมืองบจากแหล่งภายนอก เช่น งบจาก
จังหวัด อบต. เทศบาล หรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้โอกาสหลักสูตรเป็นที่รู้จักและเป็นการประชาสัมพันธ์มากขึ้น 
   แก้ไข อาจารย์ฤกษ์ชัย ช่วยมั่ง เสนอ องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ การจัดหาแหล่ง
สนับสนุนงบประมาณที่จัดสรรมหาวิทยาลัยมีการปรับลดงบประมาณ ดังนั้นในการสร้างเครือข่าย หากเป็นไปได้ควร
สร้างความร่วมมืองบจากแหล่งภายนอก เช่น งบจากจังหวัด อบต. เทศบาล หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือให้โอกาสหลักสูตร
เป็นที่รู้จักและเป็นการประชาสัมพันธ์มากข้ึน 
 



๓ 

 

 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอ ขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการถูกต้องตามระเบียบแบบแผน และ 

มหาวิทยาลัยควรจัดท าเป็นหนังสือแจ้งวัตถุประสงค์ของการปรับโครงสร้างวิจัยฝึกอบรมชุมพร ให้สังกัดฝ่ายกิจการ
พิเศษ อย่างชัดเจน   

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ เสนอ ขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน และ 

มหาวิทยาลัยควรจัดท าเป็นหนังสือแจ้งวัตถุประสงค์ของการปรับโครงสร้างงานวิจัยฝึกอบรมชุมพร ให้สังกัดฝ่ายกิจการ
พิเศษ อย่างชัดเจน    

  มติที่ประชุม :รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ :  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 การเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ  
  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนชี้แจง จากการที่ได้ส่งเรื่องการขอต าแหน่งทดแทนอาจารย์ที่
เกษียณอายุราชการไปยังมหาวิทยาลัยนั้น กองบริหารบุคคลไม่สามารถให้อัตราทดแทนได้เนื่องจากจ านวนสัดส่วนของ
นักศึกษา 
  ประธาน ฝากเรื่องอัตราทดแทนกับผู้บริหารชุดใหม่ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร เพ่ือ
เร่งด าเนินการต่อไป  
  ผศ.เผด็จ สังขไพฑูรย์ เสนอ ข้อมูลการเกษียณอายุราชการของสาขาได้ด าเนินการส่งไปยังคณะ 
และคณะด าเนินการส่งไปยังมหาวิทยาลัยแล้ว ดังนั้นควรให้มหาวิทยาลัยด าเนินการพิจารณาอัตราทดแทนโดยด่วน 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอ สัดส่วนอาจารย์ในการผลิตนักปฏิบัตินั้น อาจารย์จะต้องมีคุณภาพ
ในการจัดการเรียนการสอน มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะบทบาทความส าคัญของของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ควรให้ข้อมูลเชิงลึกในรายวิชาที่ต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางประกอบการพิจารณาด้วย 
  มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ :  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 4.1 ฝ่ายวิชาการ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
  4.1.๑ จ านวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอจ านวนนักศึกษาใหม่ ที่มีแผนรับในปีการศึกษา 2562 ตาม
รายละเอียดเอกสารแนบ 

 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอ มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้มีนโยบายจัดท าแผนโปรแกรมการรับ
สมัครนักศึกษา ในการที่จะรับนักศึกษานักศึกษาแบบค่ายเรียนรู้เฉพาะทาง วิทยาเขตแต่ละพ้ืนที่ควรจะพัฒนาปรับปรุง
สถานที่ สร้างจุดสนใจให้นักศึกษา ท าให้เกิดประโยชน์ เพ่ือให้นักศึกษาที่จะเข้ามาเกิดความประทับใจ และสามารถ
บอกต่อๆ กัน ให้เข้ามาศึกษา  
  ประธาน เสนอ ควรจะมีการจัดค่ายเฉพาะทาง แบบเขม้ข้น โดยน านักศึกษาแต่ละสาขามาช่วยกัน
ด าเนินการ น าผลงานของสาขามาจัด โชว์ให้กับนักเรียนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ 
  นายอ ามาตย์ คุณสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอ ควรเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย และควรท า
ต่อเนื่อง และควรจัดในภาพรวมเพ่ือจะได้เห็นผลอย่างชัดเจน 
  มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 



๕ 

 

 
 

  4.1.2 สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ “เกษตรราชมงคล” ครั้งที่ 4 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้รายงานสรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ “เกษตรราชมงคล” ครั้งที่ 4 
ระหว่างวันที่ 25 -26 มกราคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา อ.ภูเพียง จ.น่าน ตามรายละเอียดเอกสารแนบ 

   
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ได้เหรียญการแข่งขันจ านวนน้อย 
เนื่องจาก มีภารกิจงานวันเกษตรแห่งชาติ ท าให้ส่งแข่งขันไม่ครบจ านวนทีม ทั้งนี้นักศึกษาท าเต็มที่ในการแข่งขัน และ
ใน ปี 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพในการจัดงานเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 5 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอ ควรท าให้เห็นเป็นสังคมและผูกพันด้วยรักกัน แบบการมีส่วนร่วมของการจัด
กิจกรรม 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เรื่อง กติกาการแข่งขันยังไม่คงที่ 
กติกาการแข่งขันต้องมีความชัดเจน จะต้องมีการประชุมหารือเรื่องนี้ในการจัดงานครั้งต่อไป 
  มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
 
 



๖ 

 

 
 

  4.1.3 ปฏิทินภาคการศึกษาฤดูร้อน /2561 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งปฏิทินภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ตามรายละเอียด
เอกสารแนบ 

  มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
  4.1.4 การจัดกิจกรรมของฝ่ายวิชาการ ช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2562 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ ใน
วันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์  
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งการเข้าร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ในวันที่ 4 – 5 เมษายน 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎ์ธานี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม จ านวน 10 คน และอาจารย์ 
จ านวน 5 คน ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วม จ านวน 10 เรื่อง กลุ่มพืชศาสตร์ 2 เรื่อง กลุ่มการจัดการศัตรูพืช 2 เรื่อง 
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กลุ่มสัตวศาสตร์ 1 เรื่อง กลุ่มประมง 2 เรื่อง และกลุ่มสาขาอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจเกษตรและอาหาร เกษตรกล
วิธาน และสาขาที่เก่ียวข้องทางการเกษตร จ านวน 3 เรื่อง 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้ง การด าเนินกิจกรรม 5 ส+ ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยมี
ก าหนดการตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส+ ภายใน ระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2562 และภายนอกในช่วงต้น
เดือนพฤษภาคม โดยมีรายละเอียดในการตรวจดังเอกสารแนบ 
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 4.2 ฝ่ายบริหารและวางแผน โดยรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
   4.2.1 รายงานงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562 
   รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งผลการด าเนินงานงบประมาณรายจ่าย เงินงบประมาณ 2562 
ดังรายละเอียดเอกสารแนบ 

           รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ  งบประมาณรายจา่ย (งบประมาณแผ่นดิน) ประจ าป ี 2562  คณะเกษตรศาสตร ์   พื้นที่ไสใหญ ่
 

ตั้งแต่วันที ่ 1  ตุลาคม  2561 - 15  มีนาคม  2562   

ล าดับที ่ หมวดรายจ่าย ได้รับการจดัสรร เบิกจ่ายจรงิ คงเหลือ คิดเป็นร้อยละ หมายเหต ุ

1 งบด ำเนินงำน      2,212,480.00  
             

1,453,581.92  
               

758,898.08  65.70 
ไตรมำส 2   ต้อง

เบิกจ่ำย  55.31 % 

2 งบลงทุน      1,546,000.00  
             

1,545,560.00  
                      

440.00  99.97 เบิกครบทุกรำยกำรแล้ว 

3 งบเงินอุดหนุน      6,623,400.00  
             
6,623,400.00  

                              
-    100.00 เบิกครบทุกรำยกำรแล้ว 

4 งบรำยจ่ำยอื่น         623,700.00  
                
160,000.00  

               
463,700.00  25.65   

รวมงบประมาณที่ได้รบัการ
จัดสรรทั้งสิ้น   11,005,580.00  

     
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ  งบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน) ประจ าปี  2562  คณะเกษตรศาสตร ์   พ้ืนที่ทุ่งใหญ่ 

สถานะงบประมาณภาพรวมของคณะฯ  ณ วันที่  18  มีนาคม  2562 

งบประมาณแผ่นดิน  

ล าดับที ่ หมวดรายจ่าย รายรับ อนุมัติรอจ่าย จ่าย รวมรายจ่าย 
ไตรมาส 2  
(55.31%) 

หมายเหตุ 

1  
งบด าเนินงาน 

      
1,738,320.00  

     
178,800.00  

       
1,138,704.86  

    
1,317,504.86  

 
65.51 

อนุมัติรอ
จ่าย 
(เงินเดือน
จ้างเหมา/
น้ ามันไป
ราชการ 

คงเหลือ 
        
420,815.14  

     

        

        

  
เงินแผ่นดิน : งบด าเนินงาน 

    

  
ได้รับจัดสรรทั้ง 2 พื้นที ่

       
3,950,800.00  

   

  
รายจ่าย 

 

       
2,771,086.78  

   

  
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์  รวม 2 พ้ืนที่ 70.14 

    
   มติที่ประชุม : รับทราบ 
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   4.2.2 รายงานงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2562 
   รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งผลการด าเนินงานงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เงินงบประมาณ 
2562 ดังรายละเอียดเอกสารแนบ    

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ  งบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้)  ประจ าปี  2562  คณะ
เกษตรศาสตร์    พื้นที่ไสใหญ่ 

ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2561 - 15  มีนาคม  2562   
ระดับปริญญาตรี 

ล าดับ
ที ่ หมวดรายจ่าย ได้รับการจัดสรร  เบิกจ่ายจริง  คงเหลือ 

1 งบบุคลากร 
      

2,274,960.00  
        

947,900.00  
      

1,327,060.00  

2 งบด าเนินงาน 
        

347,750.00  
        

119,350.00  
        

228,400.00  

  
 - ค่าตอบแทน (ค่าตอบแทนเงิน
ประจ าต าแหน่ง)  

        
234,000.00      

  
 - ค่าใช้สอย (เงินสบทบกองทุน
ประกันสังคม)  

        
113,750.00      

3 งบด าเนินงาน  (วิทย์)   
      

1,366,090.00  
        

537,153.82  
        

828,936.18  

4 งบเงินอุดหนุน 
        

613,050.00  
        

173,450.00  
        

439,600.00  

5 งบรายจ่ายอื่น 
        
310,400.00  

                   
-    

        
310,400.00  

6 เงินสมทบ 
      
7,218,140.00  

        
505,450.00  

      
6,712,690.00  

7 งบกลาง 
      
1,586,930.00  

                   
-    

      
1,586,930.00  
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รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ  งบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้)  ประจ าปี  2562  คณะเกษตรศาสตร์    
พื้นที่ไสใหญ่ 

ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2561 - 15  มีนาคม  2562   
ระดับปริญญาโท  : ด้านวิทย์ 

ล าดับ
ที ่ หมวดรายจ่าย ได้รับการจัดสรร  เบิกจ่ายจริง  คงเหลือ 

1 งบด าเนินงาน         123,040.00  
           

6,832.00          116,208.00  
2 เงินสมทบ           81,360.00                     -              81,360.00  

  
                   -    

  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ  งบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้)  ประจ าปี  2562  คณะเกษตรศาสตร์    
พื้นที่ไสใหญ่ 

ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2561 - 15  มีนาคม  2562   
งานฟาร์ม 

ล าดับที่ หมวดรายจ่าย ได้รับการจัดสรร  เบิกจ่ายจริง  คงเหลือ 

1 
งบบุคลากร : 
ภาครัฐ         166,080.00  

          
69,200.00            96,880.00  

2 
งบด าเนินงาน : 
ภาครัฐ            8,310.00  

           
3,460.00             4,850.00  

3 
งบด าเนินงาน : 
วิทย์         589,760.00  

        
296,182.00          293,578.00  

4 เงินสบทบ           44,950.00                     -              44,950.00  

5 
งบกลางงาน
ฟาร์ม           89,900.00                     -              89,900.00  

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ  งบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้)  ประจ าปี  2562  คณะเกษตรศาสตร์   พื้นที่ทุ่งใหญ่ 
สถานะงบประมาณภาพรวมของคณะฯ  ณ วันที่  18  มีนาคม  2562 

งานฟาร์ม 
ล าดับ

ที ่ รายการ รายรับ  อนุมัติรอจ่าย  จ่าย รวมจ่าย 

1 สาขาพืชศาสตร์ 
      
2,658,347.00  

        
555,910.00        2,205,224.96    2,761,134.96  

2 สาขาสัตวศสตร์ 
      
1,918,548.00  

      
1,303,710.00          951,314.42    2,255,024.42  

รวม 
     
4,576,895.00  

     
1,859,620.00       3,156,539.38   5,016,159.38  

 
  มติที่ประชุม : รับทราบ 
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 4.3 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา โดยรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
   4.3.1 แผนกิจกรรมสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
   รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รายงานแผนการด าเนินกิจกรรมสโมสรนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 เพ่ือให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยในการจัดท าแผนกิจกรรมของนักศึกษา ใน การท า
กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยนักศึกษาหลักสูตร เทียบโอน จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 11 กิจกรรม และ
นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 18 กิจกรรม ดังนั้น จึงได้ก าหนดแผนการท ากิจกรรมของ
นักศึกษา โดยมีรายละเอียดการท ากิจกรรม ดังเอกสารแนบ 
 

ด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
  มติที่ประชุม : รับทราบ 
       

ล าดับ โครงการ ประเภทกิจกรรม 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

เป้าหมาย 
(คน) 

งบประมาณ 
(โดยประมาณ

การ) 
วันท่ีด าเนินการ 

1 โครงกำรกิจกรรม 5 ส ด้ำนบุคลิกภำพ ฝ่ำยนักศึกษำสัมพันธ์ 20 10,000 เม.ย.-พ.ค.62 
2 โครงกำรค่ำยคุณธรรม 2562 ด้ำนคุณธรรม ฝ่ำยศิลปะวัฒนธรรม,ฝ่ำยนันทนำกำร 200 1,500 20-24 มิ.ย. 62 

3 โครงกำรกีฬำสีภำยในคณะเกษตรศำสตร์ ด้ำนสุขภำพ 
ฝ่ำยกีฬำและส่งเสริมสุขภำพ,ฝ่ำย

นันทนำกำร 
200 8,000 26-29 มิ.ย. 62 

4 โครงกำรร้องเพลงมหำวิทยำลัยฯ - ประชุมเชียร ์ ด้ำนบังคับ ฝ่ำยนันทนำกำร 200 2,000 2 ก.ค. 62 
5 โครงกำรประกวดดำวเดือน / พัฒนำบุคลิกภำพ  (ผูกเนคไท) ด้ำนบุคลิกภำพ ฝ่ำยนักศึกษำสัมพันธ์ 200 5,000 2 ก.ค. 62 
6 กิจกรรมวันไหว้ครู ด้ำนบังคับ ฝ่ำยศิลปะวัฒนธรรม 200 - 12 ก.ค. 62 
7 โครงกำรสำยโยงสำยสัมพันธ์ บุคลิกภำพ ฝ่ำยศิลปะวัฒนธรรม,ฝ่ำยนันทนำกำร 200 10,000 - 
8 โครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำ รัชกำรที่10 บังคับเลือก สโมสรนักศึกษำ 20 - 27 ก.ค. 62 
9 โครงกำรกีฬำ มทร.ศรีวิชัย สุขภำพ ฝ่ำยกีฬำและส่งเสริมสุขภำพ 10 4,000 4-11 ส.ค. 62 
10 โครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 12 สิงหำคม บังคับเลือก สโมสรนักศึกษำ 20 - 12 ส.ค. 62 
11 โครงกำรค่ำยอำสำ คุณธรรม ฝ่ำยบ ำเพ็ญประโยชน์,ฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์ 50 30,000 - 
12 โครงกำรวันวิชำกำร คณะเกษตรศำตร์(แข่งทักษะเกษตร) วิชำกำร ฝ่ำยวิชำกำร,ฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์ 200 2,700 ม.ค. 63 
13 โครงกำรเลือกต้ังคณะกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำ 2563 บังคับเลือก สโมสรนักศึกษำ 600 1,500 ม.ค.63 

14 
โครงกำรประชุมเชิงปฎิบัติกำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำสู่
นักศึกษำ 

วิชำกำร ฝ่ำยวิชำกำร,ฝ่ำยประกันคุณภำพ 45 50,000 ก.พ.63 

15 
โครงกำรศึกษำดูงำน อกท.ระดับชำติ วษท.           สุรำษฎร์
ธำนีครั้งที่ 41 

วิชำกำร สโมสรนักศึกษำ 40 5,000 ก.พ.63 

ล าดับ โครงการ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

เป้าหมาย 
(คน) 

งบประมาณ 
(โดยประมาณ

การ) 

วันที่
ด าเนินการ 

1 โครงกำรประเพณีชักพระ ศิลปวัฒนธรรม 10 1,000  4 ต.ค.62 

2 โครงกำรประเพณีบุญสำทรเดือนสิบ ศิลปวัฒนธรรม 30 2,000 8-9 ต.ค.62 

3 วันลอยกระทง ศิลปวัฒนธรรม 50 4,000 22 พ.ย.62 

4 วันปิยมหำรำช ศิลปวัฒนธรรม 10 1,000 23 ต.ค.62 

5 วันเด็กแห่งชำติ ศิลปวัฒนธรรม 30 2,000 11 ม.ค. 63 

6 วันมำฆบูชำแห่ผ้ำขึ้นธำตุ ศิลปวัฒนธรรม 50 4,000 ก.พ.63 

7 กิจกรรมแคโรย สโมสร
นักศึกษำ 

600 90,000 มี.ค.63 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ :  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ ฝ่ายวิชาการ 
  5.1.1 พิจารณารายวิชาเปิด และการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี
การศึกษา 2561 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รายงานผลรายวิชาเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 โดยมี
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
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  มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๖ :  เรื่องอ่ืนๆ    

  ผศ.ชวกร มุกสาน เสนอ  สมาร์ทฟาร์ม ให้ควรท าอย่างไรเพ่ือประโยชน์ต่อการใช้งานของนักศึกษา 

ประธาน แจ้ง ให้ด าเนินการเสนอโครงการผ่านคณะ ฯ โดยให้มีอาจารย์ ผู้รับผิดชอบในโครงการ คือ  
อาจารย์ช านาญ ขวัญสกุล อาจารย์นศพร ธรรมโชติ และอาจารย์สุทธิพร เนียมหอม เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

  มติที่ประชุม : รับทราบและด าเนินการจัดท าโครงการผ่านคณะ ฯ 
 

  ประธานสรุปงานที่ด าเนินการผ่านมาระยะเวลา 4 ปี และส่งมอบงานให้คณะผู้บริหารชุดใหม่ 
  มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

  คุณดุสิต สิทธินนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอ ในการบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพนั้นจะต้องรู้ถึง
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การท างานในองค์กรมีประสิทธิภาพ ให้มองเห็นถึงปัญหาต่าง ๆ ของ
คณะและช่วยกันตระหนักถึงผลงานที่จะท าให้กับองค์กร 

  มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

 
ปิดประชุมเวลา 13.3๐ น.  

 
  นางสาววิยะดา แสงวงค์    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

     นางธันย์นรีย์ โมราศิลป์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


