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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งที่  ๕/๒๕๖๑ 

วันพุธ ที ่๒๖  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุม ๖๑๒  อาคารสีนวล  คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ต้าบลถ้้าใหญ่  อ้าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
----------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. รศ.สุนีย์รัตน์  ศรีเปารยะ  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  ประธาน 
๒. ผศ.จรัญ    ทองเจือ   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  
๓. นายสมยศ    ศรเีพ่ิม   รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
๔. นายสมใจ  ช่วยทุกข์  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
๕. นางธันย์นรีย์   โมราศิลป์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
๖. นายช านาญ  ขวัญสกุล  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดหารายได้ 
๗. ผศ.ยืนยง  วาณิชย์ปกรณ ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ / 

หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ 
๘. ผศ.เผด็จ  สังขไพฑูรย ์  หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์ 
๙. ผศ.ประพจน์   มลิวัลย์   รองหัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์   
๑๐. ผศ.สกุลรัตน์  หาญศึก   รองหัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ 
๑๑. นายจ าเลือง  เหตุทอง   หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
๑๒. ผศ.ชวกร  มุกสาน   หัวหน้าสาขาเกษตรกลวิธาน  
๑๓. นายฤกษ์ชัย  ช่วยมั่ง   หัวหน้าสาขาพัฒนาการเกษตรฯ  
๑๔. ผศ.วรรณิณี  จันทร์แก้ว  หัวหน้าสาขาประมง   

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผศ.สารคาม  แก้วทาสี   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ไปราชการ 
๒. นางสาวพิมล   เที่ยงธรรม  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย  ไปราชการ 
๓. ผศ.ส ารอง  ใส่ละม้าย   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานฟาร์มนักศึกษา  

ไปราชการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาวอุมาพร   ขุนรัง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
๒. นางอณงค์ทิพย์   วงศ์กูล    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๓. นางพจนีย์  กันภัย    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๔. นางจันตินา  สุชาฎา   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๕. นางสุกัญญา  เหตุทอง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๖. นางสาววิยะดา   แสงวงศ์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๗. นายศรราม    แก้วตาทิพย์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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เอกสารประกอบการประชุม 

เอกสารหมายเลข ๑ :   ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 
เอกสารหมายเลข ๒ :   เอกสารประกอบการประชุมฝ่ายบริหารและวางแผน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 
เอกสารหมายเลข ๓ : เอกสารการประชุมฝ่ายวิชาการและวิจัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑    

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐  น. 

 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม เมื่อคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์      
ครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้เปิดการประชุมโดยด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ :  เรื่องประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๒ เรื่อง ดังนี้ 
 ๑.๑ การจัดนิทรรศการเพื่อน้าเสนอองค์ความรู้  งานวันเกษตรแห่งชาติ  
       การจัดนิทรรศการเพ่ือน าเสนอองค์ความรู้  นวัตกรรม งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานวันเกษตร
แห่งชาติ  มีเป้าหมายให้นักเรียน  ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป  รู้จักคณะเกษตรศาสตร์  พร้อมทั้งเห็นศาสตร์ของ
คณะเกษตรศาสตร์ ทั้ง  ๖  สาขา  ซึ่งมีความส าคัญและน่าสนใจ  โดยมอบหมายให้สาขาแต่ละสาขาน าเสนอองค์
ความรู้  นวัตกรรม  งานวิจัย และสิ่งและสิ่งประดิษฐ์  ของสาขาอย่างเต็มที่     
 ๑.๒ การถวายรายงานองค์ประธาน        
       การถวายรายงานองค์ประธาน  ควรใช้เวลาประมาณ  ๒-๓ นาที  ต่อ  ๑ โครงการ  ยกเว้น
องค์ประธานสอบถามเพ่ิมเติม  และหากสาขาใดประสงค์ถวายของ ขอให้ด าเนินการแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้อง    เพ่ือ
ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนน าถวาย 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  เสนอให้  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  เป็นผู้ถวายของ  
และถวายรายงาน ทั้งนี้ควรมีป้ายคณะเกษตรศาสตร์  ป้ายของสาขาต่าง ๆ  ที่เป็นรูปสวยงาม  โดยมอบหมายให้ 
นายจ าเลือง  เหตุทอง  หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  เป็นผู้รับผิดชอบ 

  มติที่ประชุม : รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี ๒ : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 
  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑    
เมื่อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน   ๒๕๖๑   

 มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม โดยมีข้อแก้ไข เพิ่มเติม ดังนี้  

- ค าว่า ใส ( ใ )  ใหญ่ แก้ไข เป็น  ไส ( ไ ) ใหญ่  แทน   
- หน้าที่ ๓ ข้อที่ ๔.๑.๑  ย่อหน้าที่ ๑  ค าว่า  ๒/๒๕๖๒ แก้ไขเป็น  ค าว่า ๒/๒๕๖๑  แทน  
- หน้าที่ ๔  ข้อที่ ๕.๑.๑ ย่อหน้าที่ ๑  บรรทัดที่ ๒ ให้ตัดค าว่า โดยเรียงล าดับตามที่สาขาออก  

เหลือเพียง ค าว่า  ตามท่ีสาขาและฝ่ายเสนอ   
- หน้าที่ ๖-๗  สรุปค าเสนอของบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติให้เพ่ิมเติม

ยอดรวมทั้งสิ้นของค าเสนองบประมาณรายจ่าย เป็นเงิน ๑๔,๙๖๘,๕๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันห้า
ร้อยบาทถ้วน)  

- หน้าที่ ๗  ข้อ ๕.๑.๒  บรรทัดที่ ๑๑  ค าว่าสาขาต่าง ๆ ให้ย่อหน้า 
- หน้าที่ ๘  ล าดับที่ ๕ ช่องรายวิชาที่รับผิดชอบ ค าว่า  โรงพืช  แก้ไขเป็น ค าว่า  โรคพืช  แทน  

ช่องหมายเหตุ  ให้ตัดชื่อของ ผศ.จรัญ  ไชยศร  ออก  และแก้ไขค าว่า ใสละหม้าย  เป็น ใส่ละม้าย  แทน 
- หน้าที่ ๘ สาขาสัตวศาสตร์  พื้นที่ไสใหญ่  ข้อที่ ๑ ช่องความต้องการในสาขาท่ีเชี่ยวชาญ  การ

ปรับปรุงพันธุ์สัตว์  แก้ไขเป็น  สัตวศาสตร์ 
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- หน้าที่ ๙ สาขาสัตวศาสตร์  พื้นที่ไสใหญ่  ข้อที่ ๒ ช่องความต้องการในสาขาท่ีเชี่ยวชาญ  การ

จัดการทรัพยากรเกษตร  แก้ไขเป็น  สัตวศาสตร์ 
- หน้าที่ ๙  สาขาประมง  พ้ืนที่ไสใหญ่  ช่องรายวิชาที่รับผิดชอบ  แก้ไขค าว่า  เลี่ยง  เป็น     

ค าว่า เลี้ยง  แทน    
- หน้าที่ ๙  ย่อหน้าที่ ๑  สาขาพืชศาสตร์  พ้ืนที่ทุ่งใหญ่  ค าว่า  ให้ตัดข้อความทั้งหมดออก  

เหลือเพียง  เดิม  สรีรวิทยาของพืช  แก้ไขเป็น  สรีรวิทยาของพืช/ไม้ผล                

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ :  เรื่องสืบเนื่อง   
    -ไม่มี-  

ระเบียบวาระท่ี ๔ :  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  ๔.๑  ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
           รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๒ เรื่อง ดังนี้ 
          ๔.๑.๑ จ้านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ประจ้าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
                   - จ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒   
(รับวุฒิ ปวช. และ ปวส.) มีรายละเอียดดังนี้  
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 - จ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รับวุฒิ ม.๖) มีรายละเอียดดังนี้   

จ้านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ประจ้าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

(รับวุฒิ ม.๖) 
รอบ ๑ portfolio : รับสมัคร (๑-๑๕ ธ.ค. ๖๑) สอบสัมภาษณ์  วันที่ ๗ ม.ค. ๖๒ 

 

ที ่
 

หลักสูตร/สาขา 
 

แผนรับ จน.ผู้สมัคร 
รอบ ๑ 

หลักสูตร ๔ ปี   
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต   

๑ สาขาพืชศาสตร์ (ไสใหญ่) ๒๕ ๑๗ 
๒ สาขาพืชศาสตร์ (ทุ่งใหญ่) ๒๕ ๑๔ 
๓ สาขาสัตวศาสตร์ (ไสใหญ่) ๒๕ ๑๘ 
๔ สาขาสัตวศาสตร์ (ทุ่งใหญ่) ๒๕ ๑๘ 
๕ สาขาวิชาประมง ๒๕ ๑๗ 
๖ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ๑๗ ๕ 
๗ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ๒๕ ๑๗ 
๘ สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร และการจัดท าธุรกิจ

การเกษตร 
๒๕ ๑๑ 

 รวมจ้านวน (ม.๖) ๑๙๒ ๑๑๗ 
 

                       ๔.๑.๒ ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
ศรีวิชัย  ประจ้าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  มีรายละเอียด  ดังนี้   

 
 มติที่ประชุม : รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ :  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑  ฝ่ายบริหารและวางแผน   
   ๕.๑.๑ ค้าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

โครงการงบรายจ่ายอ่ืน   
     สรุปค าของบประมาณโครงการงบรายจ่ายอื่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  
     โดยทางฝ่ายและสาขาเสนอมา  จ านวน  ๓๑  โครงการ  แยกได้ดังนี้  

- โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  จ านวน ๒๓  โครงการ  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑  หน้าท่ี ๘/๑๑ 
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 ล าดับที่ ๑  ประชุมเห็นชอบเสนอไปยังมหาวิทยาลัยโดยไม่มีข้อแก้ไข  เพิ่มเติม   
 ล าดับที่ ๒  ประชุมเห็นชอบเสนอไปยังมหาวิทยาลัยโดยไม่มีข้อแก้ไข  เพิ่มเติม   
 ล าดับที่ ๓  ประชุมเห็นชอบเสนอไปยังมหาวิทยาลัยโดยไม่มีข้อแก้ไข  เพิ่มเติม   
 ล าดับที่ ๔  ประชุมเห็นชอบเสนอไปยังมหาวิทยาลัยโดยไม่มีข้อแก้ไข  เพิ่มเติม   
 ล าดับที่ ๕  ประชุมเห็นชอบเสนอไปยังมหาวิทยาลัยโดยไม่มีข้อแก้ไข  เพิ่มเติม   

   ล าดับที่ ๖  โครงการเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรมงคล ครั้งที่ ๕   
ให้น าล าดับที่ ๗  โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคล  ครั้งที่ ๕  มารวมกัน โดยปรับวงเงินที่เสนอ
อีกครั้ง   
  ล าดับที่ ๗  โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคล  ครั้งที่ ๕  ตัดออก 
  ล าดับที่ ๘  โครงการพัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ขององค์กร  ประชุมเห็บชอบเสนอไปยังมหาวิทยาลัยโดยไม่มีข้อแก้ไข  เพิ่มเติม   
    ล าดับที่  ๙  โครงการคลินิกการขอต าแหน่งทางวิชาการ ที่ประชุมมีมติให้เพ่ิมค าว่า   
เฉพาะทาง  หลังค าว่า วิชาการ     
     ล าดับที่ ๑๐ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การท างาน ที่ประชุมมีมติ
ให้เพ่ิมค าว่า นักศึกษา  หลังค าว่า บุคลิกภาพ       
     ล าดับที่ ๑๑ โครงการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่โลก              
ของท างาน   ที่ประชุมมีมติให้เพ่ิมค าว่า นักศึกษา  หลังค าว่า วิชาชีพ    
    ล าดับที่ ๑๒  ที่ประชุมเห็บชอบเสนอไปยังมหาวิทยาลัยโดยไม่มีข้อแก้ไข  เพิ่มเติม   
    ล าดับที่ ๑๓  ที่ประชุมเห็บชอบเสนอไปยังมหาวิทยาลัยโดยไม่มีข้อแก้ไข  เพิ่มเติม   
    ล าดับที่ ๑๔  ที่ประชุมเห็บชอบเสนอไปยังมหาวิทยาลัยโดยไม่มีข้อแก้ไข  เพิ่มเติม   
    ล าดับที่ ๑๕  ที่ประชุมเห็บชอบเสนอไปยังมหาวิทยาลัยโดยไม่มีข้อแก้ไข  เพิ่มเติม   
    ล าดับที่ ๑๖  ที่ประชุมเห็บชอบเสนอไปยังมหาวิทยาลัยโดยไม่มีข้อแก้ไข  เพิ่มเติม   
    ล าดับที่ ๑๗  ที่ประชุมเห็บชอบเสนอไปยังมหาวิทยาลัยโดยไม่มีข้อแก้ไข  เพิ่มเติม   
    ล าดับที่ ๑๘  ที่ประชุมเห็บชอบเสนอไปยังมหาวิทยาลัยโดยไม่มีข้อแก้ไข  เพิ่มเติม    
    ล าดับที่ ๑๙ โครงการเสริมสร้างทักษะพ้ืนฐานในการผลิตน้ าเชื้อสุกรเพ่ือใช้ในงาน       
ผสมเทียม โครงการนี้ให้น าไปเสริมโครงการฝึกทักษะ ของฝ่ายวิชาการและวิจัย เช่น โครงการโคขุน ของสาขา       
สัตวศาสตร์  
    ล าดับที่ ๒๐ โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าเกษตรศาสตร์  ให้ไปร่วมกับกิจกรรมสโมสร
นักศึกษา  หรือฝ่ายพัฒนานักศึกษา ในส่วนของกิจกรรมอื่น ๆ   
    ล าดับที่ ๒๒ โครงการเสริมสร้างวิชาชีพการท าน้ าตกหินเทียมในงานภูมิทัศน์  ตัดออก     
ให้รวมกับกิจกรรมย่อยที่ ๖  แทน 
    ล าดับที่ ๒๓ โครงการเกษตรอัจฉริยะ ตัดออก ไปเสริมในล าดับที่ ๓ กิจกรรมย่อยที่ ๗ แทน   
    หลังตัดโครงการแล้ว ๕ โครงการ งบประมาณจาก ๒,๙๓๗,๙๒๐ คงเหลือ ๒,๖๙๒,๐๖๐ บาท 
   
 มติที่ประชุม  : เห็นชอบ โดยให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามมติที่ประชุม  
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑  หน้าท่ี ๑๐/๑๑ 
 
 
  
 

 

 

 

 

 
- โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  จ านวน  ๘  โครงการ            

 
ที่ประชุมมีมติเสนอโครงการทั้ง  ๘ โครงการไปยังมหาวิทยาลัย 

 มติที่ประชุม : เห็นชอบ 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑  หน้าท่ี ๑๑/๑๑ 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ :  เรื่องอ่ืนๆ  
        ๖.๑  นายช านาญ  ขวัญสกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดหารายได้  แจ้ง เรื่องอ่ืนๆ ดังนี้ 
         เพ่ือให้คณะเกษตรศาสตร์ได้มีเอกลักษณ์ที่เหมือนกันในงานวันเกษตรแห่งชาติ ระหว่าง
วันที่ ๑-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้ด าเนินการจัดท าเสื้องานวันเกษตรแห่งชาติ โดยคณบดีฯ มอบเป็นของขวัญปีใหม่  
ให้กับบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์  ในช่วงกิจกรรมปีใหม่  

        ๖.๒ ประธานที่ประชุม  แจ้งเรื่องอ่ืนๆ ดังนี้   
       กิจกรรมปีใหม่  ก าหนดจัดขึ้นในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ มอบเสื้องานวันเกษตรแห่งชาติ  
เพ่ือเป็นของขวัญให้กับบุคลากร  โดยกิจกรรมในช่วงกลางวัน  จะร่วมกันพัฒนาพ้ืนที่  รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
วางแผน  เสนอให้บุคลากรน าอุปกรณ์ส าหรับการพัฒนาพ้ืนที่มาให้พร้อมเพ่ือสะดวกในการปฏิบัติงาน และเวลา 
๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไปเป็นกิจกรรมเลี้ยงปีใหม ่ณ พ้ืนที่ทุ่งใหญ่     
    มอบหมาย นายจ าเลือง  เหตุทอง ท าซุ้มรับเสด็จองค์ประธานจากศรีวิชัยแฟร์มาหน้าซุ้ม
คณะเกษตรศาสตร์  
    โปรแกรมการทดสอบภาษาอังกฤษ  Speexx  มหาวิทยาลัยฯ แจ้งว่า ยังมี user เหลือ     
ให้นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม  ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังทุกสาขา  เพ่ือส ารวจความต้องการ และน าเสนอไปยัง
มหาวิทยาลัยฯ ต่อไป   
 
 มติที่ประชุม : รับทราบ   

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๑๕ น.   
 

                                                  นางสาวอุมาพร  ขุนรัง  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

นางธันย์นรีย์  โมราศิลป์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      



 

 

 


