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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 
วันจันทร์ ที่ ๒๒  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๐๐ น. 

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

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

ผู้มาประชุม 
๑. รศ.สุนีย์รัตน์  ศรีเปารยะ   คณบดีคณะเกษตรศาสตร์     ประธาน 
๒. ผศ.จรัญ    ไชยศร  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
๓. นายสมยศ    ศรีเพ่ิม  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
๔. นางธันย์นรีย์   โมราศิลป์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
๕. นายประยงค์   คงนคร  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานฟาร์ม 
๖. ผศ.สารคาม   แก้วทาสี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
๗. นางสาวพิมล   เที่ยงธรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
๘. ผศ.สมคิด    อินทร์ช่วย หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ 
๙. ผศ.ชวกร    มุกสาน  หัวหน้าสาขาเกษตรกลวิธาน 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผศ.จรัญ    ทองเจือ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย    ไปราชการ 
๒. ผศ.ธีรวุฒิ    เลิศสุทธิชวาล หัวหน้าสาขาประมง     ไปราชการ 
๓. นายจ าเลือง  เหตุทอง  หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์    ติดภารกิจ 
๔. ผศ.ยืนยง    วาณิชย์ปกรณ ์ รองหัวหน้าสาขาพืชศาสตร์    ไปราชการ 
๕. รศ.เกียรติศักดิ์   สร้อยสุวรรณ รองหัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์   ไปราชการ 
๖. ผศ.มุจลินท์   ติณสิริสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานฟาร์มนักศึกษา ไปราชการ 
๗. รศ.พิน  นวลศรีทอง หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์    ติดภารกิจ 
๘. นางสาววรรณภา  แซ่โล่  หัวหน้างานวิจัยและฝึกอบรมชุมพร  ติดภารกิจ 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผศ.สมศักดิ์  กาญจนนันทวงศ์  แทน รองหัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ 
๒. นายฤกษ์ชัย  ช่วยมั่ง   แทน หัวหน้าสาขาพัฒนาการเกษตรฯ 
๓. นางอภิชญา    หงษ์ทอง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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เอกสารประกอบการประชุม 
 

เอกสารหมายเลข ๑ :   ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์  
   ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  
เอกสารหมายเลข ๒ :   เอกสารรายงานความคืบหน้าการด าเนินโครงการ Mega Projects เพ่ือท า

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชมงคล ระยะที่ ๒ (มทร.๙ แห่ง) 
เอกสารหมายเลข ๓ : เอกสารแผนงานสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๕๙ 
 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๒๐  น. 
 

 ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ครบองค์ประชุม ประธานเปิดการประชุมโดยด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑:  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม 
 เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบมี  ๔ เรื่อง ดังนี ้
 ๑.๑  การแต่งตั้ง นายสมยศ ศรีเพ่ิม เป็นรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม 
๒๕๕๙ เป็นต้นไป เนื่องจาก ผศ.สมคิด ชัยเพชร รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เดิม ได้ขออนุญาตลาออกจาก
ต าแหน่ง เพ่ือไปศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก 
 
 มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

๑.๒ รายงานความคืบหน้าการด าเนินโครงการ Mega Projects เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระยะที่ ๒ (มทร. ๙ แห่ง) โดยแบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม ดังนี้  

กลุ่มท่ี ๑ แผนพัฒนาก าลังคนระบบขนส่ง ประกอบด้วย 
 ๑.๑ ศูนย์ฝึกอบรมช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน (มทร.กรุงเทพ) 
 ๑.๒ ระบบขนส่งทางราง มทร. (มทร.อีสาน) 
 ๑.๓ ระบบขนส่งทางทะเล (มทร.ศรีวิชัย) 
 ๑.๔ โครงการพัฒนาบุคลากรนักปฏิบัติด้านโลจิสติกส์ระดับอาเซียน (มทร.ตะวันออก) 
กลุ่มท่ี ๒ โครงการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย 
 ๒.๑ ดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มทร. (มทร.พระนคร) 
กลุ่มท่ี ๓ โครงการบริหารจัดการน้ า เกษตรและอาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
 ๓.๑ การบริหารจัดการน้ า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มทร.สุวรรณภูมิ) 
 ๓.๒ เกษตรอาหาร (มทร.ธัญบุรี) 
กลุ่มท่ี ๔ โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 
 ๔.๑ การพัฒนาครูอาชีวศึกษา (มทร.ธัญบุรี) 
 ๔.๒ บัณฑิตนักปฏิบัติ WiL STEM Practice School และสหกิจศึกษา (มทร.ล้านนา) 
 ๔.๓ โครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (มทร.รัตนโกสินทร์) 
 ๔.๔ การพัฒนาก าลังแรงงาน Life Long Learning / Credit bank system (มทร.ล้านนา) 
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กลุม่ที่ ๕ โครงการพระราชด าริและกิจการเพ่ือสังคม ประกอบด้วย 
 ๕.๑ การจัดตั้งบริษัทกิจการเพ่ือสังคม มทร. (มทร.กรุงเทพ) 
 ๕.๒ การสนองงานโครงการพระราชด าริ โครงการหลวง และโครงการสู่ชุมชน (มทร.ล้านนา) 
 
จากกลุ่มทั้ง ๕ กลุ่ม มหาวิทยาลัยฯ ท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร. (๙ มทร.) ในกลุ่มที่ ๑ ข้อ ๑.๓ 

ระบบขนส่งทางทะเล มทร.ศรีวิชัย เป็นผู้รับผิดชอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นตัวหลักที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ด้านนี้ กลุ่มที่ ๓ ข้อ ๓.๒ ด้านเกษตรอาหาร มทร.ธัญบุรี เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนโดยคณะเกษตรศาสตร์
และคณะอุตสาหกรรมเกษตร จะร่วมกันท ายุทธศาสตร์ด้านนี้   ซึ่งที่ประชุมกรรมการฯ เกษตรอาหาร อยากให้ทุก
โครงการด าเนินการตั้งแต่ ต้นน้ า ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกษตร คือในด้านการผลิต การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ ไม่ว่า
จะเป็นด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านประมง  กลางน้ า เกี่ยวข้องกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร คือในด้านการแปรรูปผลผลิต
ที่ได้เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ส่วนปลายน้ า คือในด้านของการตลาด มีระบบการจัดการการขนส่งสินค้า 
ระบบโลจิสติก เพ่ือการด าเนินการแบบครบวงจร  และอีกด้านที่คณะฯ ต้องมาดูและสามารถด าเนินการในกลุ่มที่ ๔ 
ข้อ ๔.๒  บัณฑิตนักปฏิบัติ และสหกิจศึกษา คณะฯ ก็สามารถมีโครงการกิจกรรมร่วมได้ ฝากให้สาขาดูในส่วนที่
เกี่ยวข้องด้วย 

  
 มติที่ประชุม : รับทราบ  
 
 ๑.๓ ผลการการด าเนินงานตามแผน (กพร.) ในปี ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯ  ได้ ๔.๑ คะแนนผ่าน
เกณฑ์แต่มหาวิทยาลัยฯ ไม่มีเงิน ในปี ๒๕๕๘ คณะฯ ผ่านได้คะแนน ๓.๗๗ แต่ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ 
คะแนน ๓.๕๓ ไม่ผ่านเลยไม่ได้โบนัส มหาวิทยาลัยฯ มีเงิน แต่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ จึงไม่ได้โบนัส  
 ในส่วนของคณะฯ ที่คะแนนยังไม่ผ่าน ๒ ด้าน ดังนี้ 
  ๑.๓.๑ แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัดอาจารย์ทุกคนต้องได้รับการพัฒนาอย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง (อาจารย์ของคณะฯ ๗๕ คน ที่ป้อนข้อมูลเข้าระบบ จ านวน ๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๔) ฉะนั้นให้
สาขาแจ้งอาจารย์ในสังกัดเข้าไปป้อนข้อมูลในระบบด้วย และทุกคนต้องได้รับการพัฒนาตนเอง ซึ่งคณะฯ ก็
สนับสนุนงบพัฒนาบุคลากรคนละ ๗,๐๐๐ บาท บุคลากรสายสนับสนุนก็ต้องได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกัน  
  ๑.๓.๒ แผนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายต้องสอบผ่ าน
สมรรถนะภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๖๐ ฝากให้สาขาดูแลนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ผ่านตัวชี้วัด 
 ๑.๔ เงินรายได้สะสมที่สภาฯอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ทั้งครุภัณฑ์ และวัสดุ ซึ่งทางฝ่ายบริหารและวางแผน แจ้ง
ไปยังสาขาแจ้งผู้เกี่ยวข้องด าเนินการโดยเร่งด่วน และให้ฝ่ายบริหารฯ ประสานวิทยาเขตฯ กันเงินไว้ข้ามปี 
 
    มติที่ประชุม : รับทราบ  
 
 ระเบียบวาระท่ี ๒ :  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 
  ประธาน แจ้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ จัดประชุมเฉลี่ย ๒-๓ เดือนครั้ง ฉะนั้นหาก
กรรมการบริหารติดภารกิจ ขอให้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมแทนทุกครั้ง 
  

 มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข 
   - หน้าที่ ๔  ข้อ ๔.๒.๑ จาก นายกฤณรัตน์ แก้ไขเป็น นายกฤษณลักษณ์  
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ระเบียบวาระท่ี ๓ :  เรื่องสืบเนื่อง   
 ๓.๑ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานฟาร์ม พ.ศ. ... จากการประชุม
ผู้บริหารในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ แก้ไขตามมติที่ประชุม และคณะฯ ได้ขอความอนุเคราะห์ให้หัวหน้า
หน่วยตรวจสอบภายในตรวจ ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 
 ๓.๒ ค าเสนอของบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากการประชุมผู้บริหารในคราว
ประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ได้แก้ไขตามมติที่ประชุม และด าเนินการส่งมหาวิทยาลัยฯ เป็นที่เรียบร้อย 
 
 มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ :  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งในที่ประชุม นักศึกษาปีที่ ๓ หลักสูตร ๔ ปี สาขาพืชศาสตร์ไม่ได้เข้า
ร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ที่ มทร.ธัญบุรี เนื่องจากผู้ปกครอง และอาจารย์ประจ าวิชาไม่อนุญาต 
 ประธาน กล่าว สาขาควรให้ความส าคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาและหากไม่อนุญาตให้
นักศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม ควรท าบันทึกชี้แจงถึงคณะฯ และมอบฝ่ายพัฒนานักศึกษาหาสาเหตุที่นักศึกษาไม่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมดังกล่าว  
  ๔.๑.๑ กิจกรรมของฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
   ๔.๑.๑.๑ แผนงาน/โครงการ สโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ดังนี้ 
    - โครงการกิจกรรม ๕ ส  วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
    - โครงการแคโรย๕๘  วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
    - กิจกรรมรับน้อง โดยร่วมกับสาขา วันที่ ๑๐ สิงหาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙  
    - โครงการประกวดร้องเพลงสถาบันและประชุมเชียร์ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
    - โครงการแข่งขันกีฬาภายในคณะเกษตรศาสตร์  วันที่  ๒๙ สิงหาคม – ๓ 

กันยายน ๒๕๕๙ พิธีเปิด-ปิด ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙ 
    - โครงการประกวด ดาวเดือน รอบคัดเลือก วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙  
    - โครงการสายโยงสัมพันธ์ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
    - โครงการส่งทีมเข้าประกวดขบวนพาเหรด ดาวเดือน การแข่งขันกีฬาภายใน     

มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
    - โครงการค่ายอาสา วันที่ ๓๐ กันยายน – ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙  
    - โครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๙ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ 
 
   ๔.๑.๑.๒ แผนงาน / โครงการ ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
     - โครงการค่ายจริยธรรม คุณธรรม วันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
     - โครงการไหว้ครู ประจ าปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ 
     - โครงการท าบุญสารทเดือนสิบ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ 
     - โครงการวันลอยกระทง วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
     - โครงการแห่ผ้าขึ้นธาตุ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
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   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งที่ประชุม ในพ้ืนที่ทุ่งใหญ่ 
    - โครงการค่ายอาสาพัฒนาชมรมโลกสีเขียว วันที่ ๒๒ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
    - โครงการค่ายจริยธรรม คุณธรรม วันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดย

ร่วมกันทั้งวิทยาเขตฯ 
    - โครงการร้องเพลงมหาวิทยาลัย และเพลงคณะ วันที่ ๘ – ๑๑ , ๑๕ – ๑๘ ,       

๒๒ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙  
    - โครงการไหว้ครู วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙  
    - สัมมนาองค์กรและสโมสรนักศึกษา วันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
    - โครงการกีฬาสีภายในคณะเกษตรศาสตร์ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙ ร่วมกันพ้ืนที ่  

ไสใหญ่ 
    - โครงการประกวดดาวเดือน ประจ าปี ๒๕๕๙ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ 

   และดูตามปฏิทินกิจกรรมแล้ว บางโครงการก็สามารถท าร่วมกันได้ แต่บางกิจกรรมก็ไม่
สามารถร่วมกันได้ เนื่องจากต้องร่วมกับวิทยาเขตฯ  
    ประธานกล่าว มอบฝ่ายพัฒนานักศึกษาทั้งสองพ้ืนที่ ท าปฏิทินกิจกรรมของนักศึกษาร่วมกัน 
หากกิจกรรมใดสามารถจัดร่วมกันได้ก็ให้ท าร่วมกัน และให้แจ้งไปยังผู้ปกครองของนักศึกษาทราบด้วย และฝาก
เรื่องการตั้งชมรมต่างๆ ของนักศึกษาจ านวน ๑๕ คน  ชมรมจะได้รับการพิจารณางบประมาณได้ต้องยื่นสมัคร
จัดตั้งชมรมกับสโมสรนักศึกษา สโมสรนักศึกษาจะน าโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ท าแผนเสนอขอใช้งบประมาณ โดย
ชมรมต้องอยู่ภายใต้สโมสรนักศึกษา 
   ผศ.สมคิด  อินทร์ช่วย ขอหารือในการจัดตั้งชมรมท าไมต้องมีการจัดตั้งทุกปี เพราะหากมีการ
จัดตั้งทุกปีจะท าให้นักศึกษาชุดเดิมท างานไม่ต่อเนื่อง  
   ประธานกล่าว การตั้งชมรมสามารถท าต่อเนื่องได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้สโมสรนักศึกษา จึงขอให้
แจ้งนักศึกษาในสาขายื่นสมัครจัดตั้งชมรมกับสโมสรนักศึกษา และจ านวนสมาชิกการตั้งชมรมต้องครบ ๑๕ คน 
และฝากฝ่ายพัฒนานักศึกษารวมกิจกรรมโดยไม่ควรแยกสาขา เพ่ือให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมร่วมกัน สร้าง
ความสัมพันธ์กันระหว่างสาขา ระหว่างพื้นที่ 
   รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กิจกรรมรับน้อง ในวันที่ ๑๐ ส.ค. – ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๙ ควรให้
อาจารย์ในแต่ละสาขามาควบคุมดูแลนักศึกษาด้วย 
   ประธาน ฝากเรื่องชั่วโมงกิจกรรม ในวันพุธ ช่วงบ่าย เวลา ๑๕.๐๐ น. ควรให้นักศึกษาท า
กิจกรรมร่วมกัน ไม่ควรจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงกิจกรรม  
   
 มติที่ประชุม : รับทราบ มอบฝ่ายพัฒนานักศึกษาท าปฏิทินกิจกรรมของนักศึกษาร่วมกัน โดยประสาน
กับฝ่ายวิชาการในการท าปฏิทินกิจกรรม และให้แจ้งไปยังผู้ปกครองของนักศึกษาทราบด้วย  และชั่วโมง
กิจกรรมของนักศึกษามอบ อาจารย์พิมล เที่ยงธรรม ดูแล ไม่ควรจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงกิจกรรม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ :  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ ฝ่ายบริหารและวางแผน 
 ประธานหารือในที่ประชุม การจัดท ากรอบแนวคิดการพัฒนาการเกษตรตามนโยบาย Thailand ๔.๐ 
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 ความเป็นมา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมสภาคณบดีสาขา
การเกษตรแห่งประเทศไทย ที่ผ่านมา เรื่องการพัฒนาการเกษตรตามนโยบาย Thailand ๔.๐ (ของรัฐบาล) โดย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ฯ โดยมีประเด็น ดังนี้ 
 ไทยแลนด์ ๔.๐  เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาล บนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”  ซึ่งที่ผ่านมา ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคแรก เรียกว่า ประเทศไทย ๑.๐ เน้นการเกษตรเป็นหลัก เช่น 
ผลิตและขาย พืชไร่ พืชสวน ยุคสอง เรียกว่า ประเทศไทย ๒.๐ เน้นอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบา และ
ปัจจุบัน จัดอยู่ในยุคที่สาม เรียกว่า ประเทศไทย ๓.๐ เป็นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก แต่ไทยในยุค ๑.๐  
๒.๐ และ ๓.๐ รายได้ประเทศยังอยู่ในระดับปานกลาง ต้องพัฒนาเศรษฐกิจ จึงเป็นเหตุให้น าไปสู่ยุคที่สี่ หรือ 
“ประเทศไทย ๔.๐”  
 ประเทศไทย ๔.๐ เป็นความมุ่งมั่นของรัฐบาล ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยมีฐานคิดหลักคือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน  
 ไทยแลนด์ ๔.๐ เปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการ
และเทคโนโลยี โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบผู้ประกอบการ ท าน้อยแต่ได้มาก เปลี่ยนจาก
แรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีทักษะสูง ไทยแลนด์ ๔.๐ เน้นการพัฒนาวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้ 
 ๑. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ ด้านเทคโนโลยีการเกษตร 
เทคโนโลยีอาหาร 
 ๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยี
การแพทย ์
 ๓. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เช่น 
หุ่นยนต์ 
 ๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี
สองกลฝังตัว 
 ๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และการบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ 
เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ 
  โดยสรุป ในการพัฒนาประเทศภายใต้ ไทยแลนด์ ๔.๐ ของรัฐบาลเป็นอีกนโยบายหนึ่งที่เป็นการ
วางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่ มั่งคั่ง มั่งคง 
และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาล เป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงการเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและ
การพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน 
  จากความเป็นมา ที่ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรฯ ให้ความเห็นชอบร่วมกันเพ่ือให้การพัฒนาการ
เกษตรเป็นไปในทิศทางเดียวกบันโยบาย Thailand ๔.๐  ดังนี้ 

๑. ให้แต่ละสถาบันจัดท ากรอบแนวคิดการพัฒนาการเกษตรตามนโยบาย Thailand ๔.๐  
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๒ ให้แต่ละสถาบันน าเสนอกรอบแนวความคิดด้วย Power point หน่วยงานละ ๕ นาที ในการประชุม
กลุ่มย่อยวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ 

๓. ให้ฝ่ายเลขานุการน าเรื่อง Thailand ๔.๐ บรรจุเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมสภาคณบดีสาขาการ
แห่งประเทศไทย 

๔. สถาบันส่งกรอบแนวคิดให้กับฝ่ายเลขานุการ เพ่ือให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมและจัดท าเป็นแผน
นโยบายของสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทยเพ่ือน าเสนอต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
พาณิชย์ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ พิจารณาก่อนน าเสนอรัฐบาลต่อไป 

 
 ประธานหารือในที่ประชุม สิ่งที่เก่ียวข้องกับคณะฯ คือ ด้านการเกษตร คณะฯ จะจัดท ากรอบแนวคิดการ
พัฒนาการเกษตรตามนโยบายรัฐบาล Thailand ๔.๐ สรุปเป็นประเด็น ได้ดังนี้ 

- จุดแข็งของคณะฯ เช่น หน่วยวิจัยของคณะฯ ใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ น างานวิจัยมาต่อยอดน าไปสู่ความ
เป็นเลิศ ศักยภาพเชิงพ้ืนที่ ปาล์มน้ ามัน ศูนย์วิเคราะห์ธาตุอาหาร ไม้ผลเขตร้อน (ส้มโททับทิมสยาม 
ข้าว สับปะรด และพืชสมุนไพร)   

  
 มติที่ประชุม : ให้คณะฯ รวบรวม น าจุดแข็ง จุดอ่อน สิ่งที่คณะฯ ท าได้ มอบ อาจารย์พิมล เที่ยงธรรม
เป็นเลขาฯ ในการจัดท ากรอบฯ และ มอบอาจารย์ธันย์นรีย์ โมราศิลป์ ประสานข้อมูลของสาขาประมง ส่งฝ่าย
เลขาฯ ก่อนวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อคณะฯ ได้น าเข้าที่ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรฯในวันที่ ๑ 
กันยายน ๒๕๕๙ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ :  เรื่องอ่ืนๆ 
 ๖.๑ สาขาพืชศาสตร์ 
  ๖.๑.๑ ผลผลิตงานฟาร์มสูญหาย  
  ผศ.สมศักดิ์ กาญจนนันทวงศ์ แทนรองหัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ แจ้งผลผลิตงานฟาร์มของสาขา 
พืชศาสตร์ เช่น ปาล์มน้ ามัน ทุเรียน สับปะรด หน่อไม้ไผ่ตง และมะพร้าวน้ าหอม หายบ่อยมาก ส่งผลกระทบกับ
รายได้ของฟาร์มและกระทบกับคุณภาพ เนื่องจากต้องเก็บผลผลิตเร็วขึ้นเนื่องจากกลัวสูญหาย เสนอให้จ้างยาม  
ท าป้ายห้ามต่างๆ ติดระบบไฟฟ้าให้สว่าง และติดกล้องวงจรปิด ขอให้คณะฯ ด าเนินการเอง เนื่องจากวิทยาเขตฯ 
ไม่สามารถช่วยได ้
  ประธาน แจ้งให้ฝ่ายเลขาฯ ท าหนังสือถึงวิทยาเขตฯ ตามที่ ผศ.สมศักดิ์ กาญจนนันทวงศ์ เสนอ 
และในส่วนของคณะฯ แจ้งวิทยาเขตฯ ด าเนินการแจ้งความ และป้องกันทรัพย์สินของราชการสูญหายแล้ว    
วิทยาเขตฯ ช่วยได้แค่ระดับหนึ่ง แต่ในส่วนของสาขาก็ต้องป้องกัน ก าชับเจ้าหน้าที่ดูแลด้วย 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานฟาร์ม แจ้งจากการได้ร่วมประชุมกับวิทยาเขตฯ เรื่องผลผลิตงานฟาร์ม     
สูญหาย สรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้           

- ทางวิทยาเขตฯ จะท าการปักป้าย : ห้ามเลี้ยงสัตว์ จับสัตว์ ตัดหญ้า ห้ามพกอาวุธ มีความผิด
ทางกฎหมายและมีค่าปรับ 

- มาตรการเรื่องสัตว์เลี้ยง (วัว) :  
ครั้งที่ ๑ : ให้หัวหน้าโครงการงานฟาร์ม / นักวิชาการเกษตร / พนักงานเกษตร            
แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของทางวิทยาเขตฯ และทางเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยร่วมกับผู้รับผิดชอบฟาร์ม น าสัตว์เลี้ยง (วัว) ไปกักไว้ในที่ก าหนด แล้วเมื่อเจ้าของ
มารับพร้อมท าบันทึกกับวิทยาเขตฯ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙  หน้าท่ี ๘/๘ 
 

ครั้งที่ ๒ : ด าเนินการเช่นเดียวกับครั้งที่ 1 แต่ทางวิทยาเขตฯ ส่งด าเนินคดี มีค่าปรับ โดย
ทางวิทยาเขตฯ ท าบันทึกแจ้งคณะฯ  
ครั้งที่ 3 : หากเป็นบุคลากรภายในคณะฯ / วิทยาเขตฯ จะไม่ต่อสัญญาจ้างในการท างาน 

 
   มติที่ประชุม ติดตามผลการด าเนินการของวิทยาเขตฯ และมอบฝ่ายงานฟาร์ม แจ้งแนว
ปฏิบัติไปยังสาขาทราบ  

  ๖.๑.๒ ประธานหารือในที่ประชุม ๓ เรื่อง ดังนี ้
    ๖.๑.๒.๑ การจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ให้บุคลากรในสังกัดของคณะฯ จ านวน ๕ 
ท่าน (ผศ.ศิริศักดิ์ บริรักษ์ธนกุล อาจารย์ประยงค์ คงนคร อาจารย์เวที วิสุทธิแพทย์ รศ.นิพนธ์ ใจปลื้ม และ      
ผศ.สมคิด อินทร์ช่วย) โดยหารือรูปแบบในการจัดงานเลี้ยงว่าจะจัดนอกพ้ืนที่ หรือในพ้ืนที่ สรุปได้ดังนี้  
    - จัดภายในจะได้ระบบครอบครัว ความเป็นกันเอง  
    - จัดภายนอกควรดูเรื่องงบประมาณ 
    ประธาน รับหารือกับฝ่ายบริหารและวางแผน เรื่องงบประมาณในการจัดงานเลี้ยง 
    ๖.๑.๒.๒ สรุปโครงการงานฟาร์ม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ให้ด าเนินการส่งโครงการใหม่
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ และด าเนินการส่งสรุปโครงการประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพ่ือคณะฯ จะได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
    ๖.๑.๒.๓ เกณฑ์การบริการวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยฯจะแจ้งมาให้ทราบเร็วๆ นี้ คือ อาจารย์
ท่านใดท่ีไม่มีงานวิจัย แต่ได้ไปบริการวิชาการ สามารถขอผลงานทางวิชาการได้ 
  ๖.๑.๓ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา หารือการไม่ได้รับการดูแลจากวิทยาเขตฯ ด้านสวัสดิการ 
เรื่องบ้านพัก ระบบน้ า และระบบไฟฟ้า  
    ประธาน แจ้ง ระบบน้ า ระบบไฟฟ้า และบ้านพัก คณะฯ รับไปหารือกับวิทยาเขตฯ  
  ๖.๑.๔ ผศ.ชวกร มุกสาน สอบถาม เรื่องการแจ้งทราบขั้นเงินเดือนท าไมต้องลับเฉพาะบุคคล  
    ประธาน แจ้ง เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง วิธีการประเมิน การก าหนดตัวชี้วัด
และเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้อ ๑๑ (๕) ให้ผู้ประเมิน
แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล 
   
  มติที่ประชุม : รับทราบ 
  

 ปิดประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.  
 

นางอภิชญา หงษ์ทอง ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

      นางธันย์นรีย์  โมราศิลป์ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 


