
ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเกษตรศาสตร ๑/๔ 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ 

วันศุกร  ท่ี  ๓  มิถุนายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ  หองประชุม  ช้ัน ๓ อาคาร ๓ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช 

 
ผูมาประชุม 

๑. ผศ.สมคิด  ชัยเพชร   รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน  ประธาน 
๒. ผศ.จรัญ  ทองเจือ   รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
๓. ผศ.จรัญ  ไชยศร    รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
๔. ผศ.สมคิด  อินทรชวย   หัวหนาสาขาพืชศาสตร 
๕. ผศ.ธีรวุฒิ  เลิศสุทธิชวาล   หัวหนาสาขาประมง 
๖. นายจําเลือง  เหตุทอง   หัวหนาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน 
๗. ผศ.ชวกร  มุกสาน   หัวหนาสาขาเกษตรกลวิธาน 
๘. ผศ.ศิริศักดิ์  บริรักษธนกุล  หัวหนาสาขาพัฒนาการเกษตรฯ 
๙. รศ.นพ  ศักดิเศรษฐ   ตัวแทนอาจารย 
๑๐. ผศ.ธรรมนูญ  งานวิสุทธิพันธ  ตัวแทนอาจารย 
๑๑. วาท่ี ร.ต.สัมพันธ  หมวดเมือง  ตัวแทนอาจารย 
๑๒. นายอํามาตย  คุณสวัสดิ์   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๑๓. นางธันยนรีย  โมราศิลป   ผูชวยคณบดีฝายบริหาร   เลขานุการ 

 ผูไมมาประชุม  
๑. รศ.สุนียรัตน  ศรีเปารยะ  คณบดีคณะเกษตรศาสตร  ไปราชการ 

๒. ผศ.วุฒิชัย  สีเผือก   หัวหนาสาขาสัตวศาสตร  ติดภารกิจ 

๓. ผศ.ยืนยง  วาณิชยปกรณ  ตัวแทนอาจารย   ติดภารกิจ 

๔. นายดุสิต  สุทธินนท   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ติดภารกิจ 

๕. นายสุภาพ  จันทรศรี   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ติดภารกิจ 

   
ผูเขารวมประชุม  

๑. รศ.เกียรติศักดิ์  สรอยสุวรรณ  รองหัวหนาสาขาสัตวศาสตร  
๒. ผศ.สารคาม  แกวทาสี  ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา   
๓. นางสาวจีรภา  มานพพงษ  หัวหนาแผนกงานทะเบียนและวัดผล  

 
 
 
 
 
 

 
 



ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเกษตรศาสตร ๒/๔ 

 
เอกสารประกอบการประชุม 
 
เอกสารหมายเลข  ๑ : ระเบียบวาระการประชมุคณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร   
    ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ (๑ หนา) 
เอกสารหมายเลข  ๒ : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร   
    ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ ( ๗ หนา)     
   

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐0 น. 

ผศ.สมคิด  ชัยเพชร รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ  ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงทราบ 

  - ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๒/255๙  เม่ือวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

  มติท่ีประชุม :  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๒/2559 โดยมีการแกไข ดังนี้ 

- ผศ.จรัญ  ไชยศร เสนอใหเพ่ิมชองชี้แจง ผูไมมาประชุมดวยสาเหตุใด เนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผาน

มา ไดรับมอบหมายจากคณบดีใหปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ีไสใหญ    

มติท่ีประชุม :  เห็นชอบดังเสนอ ประธาน มอบเลขานุการ ดําเนินการ 

- ผศ.จรัญ ทองเจือ  เสนอใหเพ่ิมเติม มติท่ีประชุมรับรองและเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรปรับปรุง

ท้ังในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโททุกหลักสูตร   

มติท่ีประชุม:   เห็นชอบดังเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

- ไมมี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ฝายวิชาการและวิจัย 

  4.1.1.  รายงานความกาวหนาหลักสูตรปรับปรุง 2 หลักสูตร  ทางฝายฯไดนําเสนอรายงาน

ความกาวหนาของหลักสูตรปรับปรุง 2 หลักสูตร ซ่ึงไดใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร สกอ. พ.ศ.2558 ไดแก 

หลักสูตรพืชศาสตรและหลักสูตรสัตวศาสตร ท้ังนี้ ฝายไดมอบให ผศ.วุฒิชัย สีเผือก และ นายสุดนัย เครือหลี 

มานําเสนอแตติดภารกิจ ผศ.จรัญ ทองเจือ รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย ไดนําเสนอความกาวหนาท้ัง       

2 หลักสูตร 

มติท่ีประชุม : รับรองและเห็นชอบใหนําท้ัง 2 หลักสูตรเขาสูวาระคณะกรรมการกลั่นกรองตอไป 

  4.1.2  การดําเนินกิจกรรม 5ส+ (5s plus) ทางฝายฯ ไดมีการประชุมผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือ

รับทราบรายละเอียดและกําหนดการซ่ึงดําเนินกิจกรรม 5ส+ (5s plus) นั้น แบงการจัดกิจกรรม ออกเปน 2 

สวน คือ การรับการตรวจภายในคณะฯ และการรับการตรวจจากภายนอก ท้ังนี้มอบใหหัวหนาสาขา ย้ําให

อาจารยและเจาหนาท่ีเห็นความสําคัญ และขอความรวมมือในการรับการตรวจในครั้งนี้ 



 
ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเกษตรศาสตร ๓/๔ 

 

  - นางธันยนรีย  โมราศิลป หัวหนางานประกันคุณภาพ ชี้แจงกําหนดการและขอกําหนดตางๆ 

ท่ีไดจากการประชุมกับทางมหาวิทยาลัย เก่ียวกับกิจกรรม 5ส+(5s plus)  ใหท่ีประชุมรับทราบ 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

  4.1.3 รายงานผลการประกันคุณภาพ รอบ 6 เดือน (ดังเอกสารแนบ) 

  - ทางฝายฯ เนนย้ําเรื่องบทบาท หนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

รวมถึงการจัดทํา มคอ.3-มคอ.6 และ มคอ.7 ใหมีความสอดคลองอยางถูกตอง ท้ังนี้จะมีการประชุมอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร ตอไป 
 

๔.๒ ฝายพัฒนานักศึกษา 

4.๒.๑ จํานวนนักศึกษาท่ีผานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ผศ.จรัญ  ไชยศร รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา ช้ีแจงแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ฝายพัฒนาฯ จะดําเนินการแจงเตือนนักศึกษา กอนจบ ๑ ภาคการศึกษา ครั้งท่ี ๑ 

เพ่ือทําการเก็บหลักฐาน 

2. ฝายพัฒนาฯ จะแจงทราบไปยังสาขา โดยมอบใหอาจารยท่ีปรึกษากระตุนเตือน

นักศึกษา 

3. กอนโครงการปจฉิมนิเทศ ฝายพัฒนาฯจะดําเนินการตรวจ เช็ค นักศึกษาอีกครั้ง เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกตองและใหเกิดความสมบูรณ 

4. ทางฝายจะทําการปรับเปลี่ยนแผนการจัดโครงการงานแคโรย (กิจกรรมแสดงความ

ยินดีและเลี้ยงสงรุนพ่ี) มาดําเนินการจัดกอนโครงการปจฉิมนิเทศ เพ่ือเปนอีกชองทางของการตรวจสอบ 

             ท้ังนี้ ในปการศึกษา ๒๕๕๙ การปฐมนิเทศนักศึกษา จะเพ่ิมความรูให กับนักศึกษา        

เรื่องความเขาใจการเขาใชระบบในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดดําเนินการวางระบบ

ไวแลว        

4.๒.๒ การดําเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

 ทางฝายพัฒนาฯ แจงทราบเรื่องการเปลี่ยนแปลงกําหนดการ เนื่องจากสํานักงานวิทยาเขตฯ 

มอบใหทางคณะฯดําเนินการเอง ทําใหเกิดปญหาเรื่องพ้ืนท่ีการใชหองประชุมเนื่องจากทางคณะเทคโนโลยีการ

จัดการ มีนักศึกษาจํานวนมาก มีความจําเปนตองใชพ้ืนท่ีของหองประชุม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    

ใชพ้ืนท่ีหองประชุมของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนั้นทางคณะเกษตรศาสตร จึงมีความจําเปนตองใช

พ้ืนท่ีของหองประชุมราชพฤกษ ดําเนินการจัดโครงการ ในวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙  

 ผศ.ศิริศักดิ์  บริรักษธนกุล เสนอใหเปลี่ยนแปลงวันเวลาจัดโครงการและใหรวมจัดพรอมกับ

โครงการคายคุณธรรมและจริยธรรม  เพ่ือใหเกิดผลดีท้ังกับคณะฯและนักศึกษา  

 ผศ.จรัญ ทองเจือ เสริมวาควรจัดตามท่ีฝายพัฒนาฯเสนอ เนื่องจากนักศึกษาใหมจะมีการปรับ

พ้ืนฐาน ซ่ึงจะมีการสอบวัดความรู ในวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และมีการปรับพ้ืนฐาน ในวันท่ี ๒๕-๒๗ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙  

 



ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเกษตรศาสตร ๔/๔ 
 

 ฝายพัฒนาฯ เสริมวา วันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  จะดําเนินการจัดประชุมผูปกครอง และ วันท่ี 

๓ - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ นักศึกษาจะเขาโครงการคายคุณธรรมและจริยธรรม   

 ประธาน เสริมวาเห็นดวยกับรวมโครงการปฐมนิเทศกับโครงการคายคุณธรรมและจริยธรรม  

ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางมากกับนักศึกษา เห็นควรใหพิจารณาในการเสนอโครงการในปการศึกษาถัดไป 

         มติท่ีประชุม : เห็นชอบดังเสนอ 

4.๒.๓ รายงานผลงานประกันคุณภาพ (SAR) ฝายพัฒนานักศึกษา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 5.1 ฝายวิชาการและวิจัย 

  5.1.1 อนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนท่ี 2/2558 คณะเกษตรศาสตร มีการเปดสอนในระดับ

ปริญญาตรี และปริญญาโท (ดังเอกสารแนบ) 

   นักศึกษาระดับปริญญาตรี รวม 774 คน จากการรายงานผลการศึกษา พบวา 

นักศึกษาแรกเขาชั้นปท่ี 1 และปท่ี 2 มีปริมาณคัดออกมาก ฝายวิชาการฯ เสริมวา ดวยแผนการเรียนชั้นปท่ี 1 

และปท่ี 2 จะมีวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ทําใหยากตอการปรับตัวของนักศึกษา 

   ท้ังนี้ อาจารยสงผลการแกผลการเรียน I สําหรับนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาใน

ภาคเรียนท่ี 2 ภายในวันท่ี 6 มิถุนายน 2559 

 5.2 ฝายพัฒนานักศึกษา 

  5.2.1 นักศึกษาท่ีผานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 2558  

   - นักศึกษาปกติ จํานวน 235 คน ผาน 218 คน (ไมผาน 17 คน) 

   - นักศึกษาตกคาง จํานวน 76 คน ผาน 53 คน (ไมผาน 23 คน ) 

  ใหนักศึกษารีบดําเนินการใหแลวเสร็จกอนวันท่ี 8 มิถุนายน 2559 ท้ังนี้ในสวนของพ้ืนท่ี    

ทุงใหญ กิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาไมมีปญหา 

มติท่ีประชุม : รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ 

 6.1 ฝายวิชาการและวิจัย 

  - รายวิชาเปดภาคฤดูรอน 

  - การสอบสมรรถนะของนักศึกษา ชั้นปท่ี 4 

  - การวางแนวในการฝกทักษะพ้ืนฐานเกษตร 

 6.2 ฝายพัฒนานักศึกษา  

  แจงทราบเรื่องการดูแลศิลปวัฒนธรรม 
 

ปดประชุมเวลา 17.30 น. 

นางธันยนรีย  โมราศิลป 

ผูบันทึกและตรวจบันทึกการประชุม 
       


