
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  หน้าที ่๑/๔ 
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 

วันพุธ ที่  ๒๕  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห้องปรฺะชุม ชั้น ๓ อาคาร ๓ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

------------------------------------------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
๑. รศ.สุนีย์รัตน์  ศรีเปารยะ    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์    ประธาน 
๒. ผศ.สมคิด  ชัยเพชร   รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
๓. ผศ.จรัญ    ทองเจือ   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
๔. ผศ.จรัญ    ไชยศร   รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
๕. นางธันย์นรีย์   โมราศิลป์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
๖. ผศ.สารคาม   แก้วทาสี   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
๗. นายสมยศ    ศรีเพ่ิม   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ 
๘. นายประยงค์   คงนคร   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานฟาร์ม 
๙. นางสาววรรณภา แซ่โล่   หัวหน้าสถานีวิจัยและฝึกอบรมชุมพร 
๑๐. ผศ.ธีรวุฒิ    เลิศสุทธิชวาล  หัวหน้าสาขาประมง 
๑๑. นายจ าเลือง  เหตุทอง   หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
๑๒. นายเสน่ห์  รักเก้ือ   แทน หัวหน้าสาขาเกษตรกลวิธาน 
๑๓. ผศ.ศิริศักดิ์   บริรักษ์ธนกุล  หัวหน้าสาขาพัฒนาการเกษตรฯ 
๑๔. ผศ.วุฒิชัย  สีเผือก   หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์ 
๑๕. รศ.เกียรติศักดิ์   สร้อยสุวรรณ  รองหัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ผศ.มุจลินท์   ติณสิริสุข  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานฟาร์มนักศึกษา 
๒. นางสาวพิมล   เที่ยงธรรม  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการฯ             
๓. ผศ.สมคิด  อินทร์ช่วย  หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ ไปราชการ 
๔. ผศ.ยืนยง    วาณิชย์ปกรณ ์  หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ ไปราชการ 

 
 
   
  

   
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  หน้าที ่๒/๔ 
 

เอกสารประกอบการประชุม 
 

เอกสารหมายเลข ๑ :   ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์  
   ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  
เอกสารหมายเลข ๒ :   เอกสารประกอบการประชุม : ฝ่ายวิชาการ 
เอกสารหมายเลข ๓ : แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการลดค่าใช้จ่ายและการปรับปรุงกิจกรรม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ : ฝ่ายบริหาร 
เอกสารหมายเลข ๔ : แผนการจัดโครงการ : ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
เอกสารหมายเลข ๕ :  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุน

ส่งเสริมและพัฒนางานฟาร์ม พ.ศ. ... 
 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐  น. 
 

 ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์มาครบองค์ประชุม ประธานเปิดการประชุมโดยด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑:  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
              - ไม่มี 
   
ระเบียบวาระท่ี ๒ :  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
  

 มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข 
   - หน้าที่ ๕ : ๔.๓.๒.๓ จาก ภูต้นน้ า แก้ไขเป็น วังสายทอง รีสอร์ท 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ :  เรื่องสืบเนื่อง   
  3.1  ผลการพิจารณาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของคณะเกษตรศาสตร์ ปี ๒๕๕๘ 

 ประธานแจ้งความคืบหน้าเรื่องการพิจารณาการเสนอรายชื่อบัณฑิตกิตติมศักดิ์  จากมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑  ได้มอบหัวหน้าสาขาพืชศาสตร์  และหัวหน้าสาขา
พัฒนาการเกษตรฯ ในการให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ของ
คณะเกษตรศาสตร์ ราย นายฉัตรกมล มุ่งพยาบาล และนางจ าเนียร ไชยรัตน์ ขณะนี้สาขาด าเนินการส่งข้อมูล
เพ่ิมเติมครบถ้วน  และคณะฯจะเร่งด าเนินการส่งข้อมูลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาแก่มหาวิทยาลัยต่อไป 

 
มติที่ประชุม :  รับทราบและเห็นชอบ 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  หน้าที ่๓/๔ 
 

  ๓.๒  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานฟาร์ม พ.ศ. ....  
นายประยงค์  คงนคร  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานฟาร์ม น าเสนอ(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ  

ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานฟาร์ม  จุดประสงค์เพ่ือเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้เกิดความคล่องตัวในการ
ท างาน เพ่ิมแรงจูงใจและเพ่ิมสวัสดิการให้กับคนท างาน  อีกทั้งประโยชน์กับนักศึกษา ด้านการฝึกทักษะและ
น าไปสู่รายได้ของส่วนรวมของคณะเกษตรศาสตร์   
 ประธาน  เสนอว่า ผู้บริหารควรร่วมกันพิจารณาในรายละเอียด (ดังเอกสารแนบ) และสามารถแก้ไข
เพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้งานฟาร์มทั้งหมดจะเข้ากองทุนฯดังกล่าว เพ่ือแก้ปัญหาการบริหารงาน 
ป้องกันการเกิดภาวะขาดทุน  

ผศ.จรัญ  ทองเจือ  เสริมว่า เห็นด้วยกับกองทุนฯหากแต่ต้องมีความชัดเจนเรื่องการสังกัดหน่วยงาน
และการบริหารงาน รวมถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน  พ้องกับรศ.เกียรติศักดิ์  สร้อยสุวรรณ ว่าควรก าหนดรูปแบบ
การบริหารงานให้ชัดเจน และต้องมีผู้รับผิดชอบโดยตรงและเป็นผู้ที่ท างานอย่างจริงจัง 
 ประธาน สรุปภาพรวมให้ทุกงานฟาร์มอยู่ในกองทุนฯทั้งหมด รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยมีผู้บริหาร
กองทุนเป็นผู้บริหารจัดการ 
 
 มติที่ประชุม :  เห็นควรให้มีการแก้ไขตามมติ ประธานมอบงานฟาร์มฯปรับแก้และให้คณะกรรมการ
บริหารพิจารณา ก่อนเสนอมหาวิทยาลัย โดยเร่งด่วน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ :  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1 ฝ่ายวชิาการและวิจัย 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งในที่ประชุมเพ่ือทราบดังนี้ 

- เรื่องการปรับเวลาเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งไม่มีภาคฤดูร้อนในปี 
  การศึกษา ๒๕๕๙ ดังนั้นทุกสาขาควรด าเนินการแจ้งให้นักศึกษาทราบ 

-    เรื่องภาวะการมีงานท าของบัณฑิต จากการส ารวจของคณะฯ ภาพรวมยัง 
                        อยู่ในเกณฑ์ต่ ามาก  มอบฝ่ายพัฒนานักศึกษาเร่งด าเนินการ  

-    การพัฒนาบุคลากรฝังตัวในสถานประกอบการ สาขาละ ๑ คน (๑ เดือน) 
     ทางคณะฯจะมีงบประมาณสนับสนุนอย่างไร 

-    การทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ  ตั้งแตป่ีการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยให้   
                        นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ทุกคนต้องทดสอบสมรรถนะ 
          -    การจัดท า มคอ. ๕ และ มคอ. ๖ ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน 
          -    การปรับพื้นฐานของนักศึกษาใหม่ เห็นควรให้วิทยาเขตเป็นเจ้าภาพหลัก 
          -    เรื่องสหกิจศึกษา ควรมีการเริ่มสหกิจศึกษาให้ครบทุกสาขา 
 

 ประธาน มอบให้ทุกสาขาด าเนินการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และแจ้งในระบบ 
จึงจะสมบูรณ ์ และให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาด าเนินการกรอกเข้าในระบบ 

 
มติที่ประชุม :  รับทราบและเห็นชอบ 

 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  หน้าที ่๔/๔ 
 

 4.๒ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
  4.๒.1 ทุนการศึกษาจากกองทุนสุขภาพนักศึกษา 
  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ชี้แจงเรื่องทุนการศึกษาจากกองทุนสุขภาพนักศึกษา  โดยผ่านการ
คัดเลือกจากคณะกรรมการของฝ่ายพัฒนานักศึกษา  จ านวน ๗,๐๖๘ บาท  แบ่งออกเป็น ๒ ทุน ทุนละ ๔,๐๐๐ บาท 
    ทุนเรียนดี  ได้แก่ นางสาวพัชราภรณ์  บุญสนอง สาขาพืชศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒   
  ทุนกิจกรรมดี ได้แก่ นายกฤณรัตน์  ทองเนื้ออ่อน สาขาพัฒนาการเกษตรฯ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒   
  ทั้งนี้ทางฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้คัดเลือกนักศึกษาจากรายชื่อที่สมัคร โดยมี ผศ.สารคาม  แก้วทาสี 
เป็นคณะกรรมการร่วมทั้ง ๒ พ้ืนที่  
 

มติที่ประชุม :  รับทราบและเห็นชอบ 
 
  ๔.๒.๒ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษาและบทบาทหน้าที่ 
           รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ชี้แจงว่ามหาวิทยาลัยออกระเบียบ ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับ
มหาวิทยาลัย วิทยาเขต และคณะ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรนักศึกษาระดับพื้นที่ 
           ประธาน มอบฝ่ายพัฒนานักศึกษา นัดประชุมในส่วนของคณะฯ 
  
 มติที่ประชุม :  รับทราบ 
    
ระเบียบวาระท่ี ๕ :  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑  ฝ่ายบริหารและวางแผน 
  ๕.๑.๑ ค าเสนอของบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
           รองคณบดีบริหารและวางแผน  ชี้แจงรายละเอียดดังเอกสารแนบ   
 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบ โดยให้มีการแก้ไขตามมติ มอบฝ่ายบริหารฯด าเนินการ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ :  เรื่องอ่ืนๆ 
 - ไม่มี  
  

ปิดประชุมเวลา ๑๘.๓๐ น.  
 
 

 นางธันย์นรีย์  โมราศิลป์  
     ผู้บันทึกและตรวจบันทึกการประชุม 

 


