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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 
วันศุกร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๖๑๒ อาคารสีนวล คณะเกษตรศาสตร์  
***************************************** 

ผู้มาประชุม 
๑. ผศ.สมคิด  ชัยเพชร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.ประพจน์  มลิวัลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  กรรมการ 
๓. นางธันย์นรีย์  โมราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  กรรมการ 
๔. นายฤกษ์ชัย  ช่วยมั่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  กรรมการ 
๕. ผศ.พัชราภรณ์  วาณิชย์ปกรณ ์ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร   กรรมการ 
๖. นายเศรษฐวัฒน์  ถนิมกาญจน์ หัวหน้าสาขาเกษตรประยุกต์   กรรมการ 
๗. ผศ.เผด็จ  สังขไพฑูรย์ กรรมการจากคณาจารย์ประจ า  กรรมการ 
๘. ผศ.ธรรมนูญ  ง่านวิสุทธิพันธ์    กรรมการจากคณาจารย์ประจ า  กรรมการ 
๙. รศ.วัฒนา  ณ  นคร กรรมการจากคณาจารย์ประจ า  กรรมการ 
๑๐. ผศ.เสน่ห์  รักเก้ือ กรรมการจากคณาจารย์ประจ า  กรรมการ 
๑๑. นางสาวพิมล  เที่ยงธรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ  เลขานุการ 
๑๒. นางอภิชญา  หงษ์ทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายเศกสรรค์ สวนกูล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ติดภารกิจ 
2. นายกรกฎ  เตติรานนท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดภารกิจ 
3. นายสุรศักดิ์  อนุตรเศรษฐ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดภารกิจ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายปิติพัฒน์   บุตรโคตร    อาจารย์ประจ าสาขาเกษตรประยุกต์ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๕ น. 
 
  เมื่อคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์มาครบองค์ประชุม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์เป็น
ประธานในการประชุมกล่าวเปิด และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 6 เรื่อง ดังนี้   
 ๑.๑ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ แจ้งการควบรวม/ยุบเลิกคณะอุตสาหกรรมเกษตรมาเป็นสาขาในสังกัด
คณะเกษตรศาสตร์  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ มอบมหาวิทยาลัยฯ ทบทวนการยุบเลิกคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
โดยให้ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม  และด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอีกครั้ง 
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 ๑.๒ ตามที่คณะเกษตรศาสตร์ ได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ จ านวน ๒ ราย คือ นายกระจ่าง ขุนทองเพชร ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สัตวศาสตร์) 
นายประพันธ์  แดงพรม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์  (พืชศาสตร์) สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติรายชื่อผู้
สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ทั้ง ๒ ราย ตามที่คณะฯ เสนอ 
 ๑.๓ เลื่อนก าหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในช่วงระหว่างวันที่ 
๒๑ – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ออกไปก่อน 
 ๑.๔ การท าผลงานทางวิชาการ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์  พ.ศ. ๒๕๖๓ ซ่ึงจะเปลี่ยนหลักเกณฑ์ใหม่ทั้งหมด 
รายละเอียดฝ่ายวิชาการฯ จะชี้แจงในวาระต่อไป 
 ๑.๕ ความโปร่งใสในการด าเนินงานของคณะฯ ให้ด าเนินการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการตรวจจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 
 ๑.๖ งบประมาณที่คณะฯ ได้เสนอขอจากแหล่งทุนภายนอก เพ่ือสนับสนุนโครงการการท าวิจัย และ
ให้บริการวิชาการกับชุมชน ที่คาดว่าได้รับการสนับสนุนทุกโครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาโครงการ 
  - งบประมาณโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ จากกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ภายใต้ “พ.ร.ก. ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไข
ปัญหาเยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙” จ านวน 4 ต าบล ประกอบด้วย ต าบลดุสิต  ต าบลควนหนองคว้า ต าบลแก้วแสน ต าบล   
เขาขาว และชุมชนวังไทร 
  -ทุนอุดหนุนทางด้านพืช ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัด  
  -ทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือชุมชนสังคม ประจ าปี ๒๕๖๓ จากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
  และช่องทางที่อาจารย์จะได้ท าผลงานและเสนอขอโครงการจะเป็นแหล่งทุนจากหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ที่สนับสนุนและเน้นการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ควรเตรียมความพร้อมกันไว้   
  
 มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๓ 
  ตามที่ฝ่ ายเลขานุการ ได้จัดส่ ง (ร่ าง)  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า                
คณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๒  มิถุนายน ๒๕๖๓ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google 
Meet  ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการ
ประชุม ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๓  

  ที่ประชุม ได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าว โดยคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ ในส่วน
ของผู้เข้าร่วมประชุมควรให้อาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับวาระเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งด้วย และรับรองรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมีการแก้ไข  
  หน้าที่ ๙/๑๔  ข้อ ๔.๑.๓  พิจารณาการเสนอหลักสูตรปรับปรุง (Cur02) ที่ประชุมตั้ง
ข้อเสนอแนะและให้ข้อเสนอแนะ ข้อที่ ๑ ให้ตัดข้อความต่อไปนี้ออก 
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  “กลุ่มวิชาชีพเลือก ในรายวิชาเลือก Talent Mobility ต้องชี้แจงรายละเอียดของเนื้อหา
ให้ชัดเจน ซึ่งจะหนักเกินไปส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน และจ านวนหน่วยกิต ส าหรับ 1 ภาคการศึกษามาก
เกินไป ให้ทบทวนจ านวนหน่วยกิต และให้ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม (อว.) ในการเรียนการสอนของรายวิชาเลือก Talent Mobility ด้วย และ”  

 มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดย
มีการแก้ไขดังกล่าว 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  3.1  ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
    รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  แจ้ง เรื่องสืบเนื่อง กรณีที่นักศึกษาเสียสิทธิ์ไม่ได้รับเกียรตินิยม
เนื่องจากลงทะเบียนเรียนซ้ า ของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒) ไม่
สามารถน าหารือกับมหาวิทยาลัยฯ ได้ เพราะการเสียสิทธิ์ของนักศึกษาเกิดจากนักศึกษาไม่ด าเนินการถอนรายวิชา
ทั้งที่ผู้เกี่ยวข้องได้แจ้งให้นักศึกษามาด าเนินการถอนรายวิชาภายในก าหนดแล้ว ขอความร่วมมือสาขาติดตามให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาด้วย  และแจ้งเรื่องเสนอเพ่ือทราบต่อที่ประชุม ๔ เรื่องตามวาระ ดังนี้ 

   3.1.1 จ านวนนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ  แจ้งที่ประชุมทราบถึงจ านวนนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖3 ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓  และสถิติจ านวนนักศึกษา ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตามรายละเอียด 
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  ซึ่งบางสาขามีจ านวนนักศึกษาใหม่ เป็นไปตามแผนรับ บางสาขารับนักศึกษาไม่ได้เป็นไปตาม
แผนรับ แต่ภาพรวมตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยฯ ทุกสาขาผ่านสามารถเปิดหลักสูตรได้ และคณะฯ ได้ปรับแผนรับจาก
ทั้งหมด 360 คน เหลือ 220 คน เนื่องจากคณะฯ ต้องจ่ายค่าสมทบมหาวิทยาลัยฯ ตามแผนการรับนักศึกษา 
ไม่ได้สมทบจากจ านวนนักศึกษาที่รับจริง และขอความร่วมมือช่วยกันประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้สามารถรับนักศึกษา
เป็นไปตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
   3.1.2 ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ 
ปีการศึกษา 2563 
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ แจ้ง ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงวันเปิดภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากเดิมวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เป็นวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 จึงขอแจ้ง
ก าหนดการลงทะเบียนเรียนและช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  
   การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 จ านวน 10,800 บาท 
นักศึกษาสามารถขอผ่อนผันการช าระค่าลงทะเบียนเรียน ได้ไม่เกิน 3 งวด งวดที่ 1 จ านวนเงิน  4,320 บาท  
งวดที่ 2 จ านวนเงิน 3,780 บาท และงวดที่ 3 จ านวนเงิน 2,700 บาท โดยมีรายการ ระยะเวลาด าเนินการ ดังนี้ 
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รายการ ระยะเวลาด าเนินการ 
1. นักศึกษาเริ่มลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามแผนการศึกษา          29 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2563 

2. นักศึกษา เพ่ิม – เปลี่ยน – ถอน รายวิชา 13 – 26 กรกฎาคม 2563 

3. นักศึกษาต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบของการ
ลงทะเบียนเรียน เพ่ือยืนยันผลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
มิฉะนั้นจะถือว่านักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 หากมีการเพ่ิมรายวิชาหลังจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ยืนยันแล้ว ให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือยืนยันผลการ
ลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนักศึกษา 

29 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 2563 

4. นักศึกษาพิมพ์บัตรลงทะเบียน (pay-in-slip) ช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคารกรุงไทย (กรณีนักศึกษาช าระเต็มยอด)  

26 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563 

5. นักศึกษาต้องการขอผ่อนผันการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 
สามารถขอผ่อนผันได้ไม่เกิน 3 งวด โดยต้องด าเนินการขอผ่อนผัน            
ณ คณะที่นักศึกษาสังกัดและได้รับความเห็นชอบจากคณบดี   

งวดที่ 1  วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
งวดที่ 2  วันที่ 31 สิงหาคม 2563 
งวดที่ 3  วันที่ 30 กันยายน 2563 

6. คณะด าเนินการท าหนังสือแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันโดยระบุ
จ านวนงวดและจ านวนเงินแต่ละงวดที่ขอผ่อนผันมายังงานทะเบียน
และวัดผลเพ่ือให้นักศึกษาสามารถพิมพ์บัตรลงทะเบียนตามงวดที่ขอ
ผ่อนผันได้ 

 13 – 31 กรกฎาคม 2563 

 
 มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
   3.1.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒  
   รองคณบดีฝ่ ายวิชาการฯ แจ้ ง  ตามระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดให้คณะฯ มีการก ากับ ติดตาม
ผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบและรายงานผลการติดตาม ซึ่งตามปฏิทินการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ก าหนดให้มีการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) รอบประจ าปีการศึกษา 
2562 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี้ 
   -ระดับหลักสูตร ขอความร่วมมือสาขา/หลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร จัดท ารายงาน
ผลข้อมูลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) ระดับหลักสูตรปริญญาตรี และระดับหลักสูตรปริญญาโท 
รอบประจ าปีการศึกษา 2562 และจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิ นฯ 
ภายในระดับหลักสูตร ช่วงระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 – วันที่ 7 สิงหาคม 2563 
   -ระดับคณะ  ขอความร่วมมือฝ่าย/แผนกงาน ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ระดับคณะรายงานผล
ข้อมูลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) ระดับคณะ รอบประจ าปีการศึกษา 2562 และจัดเตรียม
เอกสารหลักฐานเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินฯ ช่วงเดือน สิงหาคม 2563 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ หน้าท่ี ๖/๑2 

  

 

   โดยคณะฯ ก าหนดส่งข้อมูล และรายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร และระดับ
คณะ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ในรายละเอียดก าหนดวันการตรวจประเมินฯ ที่ชัดเจนจะแจ้งฝ่าย/สาขา
ทราบอีกครั้ง  
   ที่ประชุมเสนอ คณะฯ ควรมอบหมายภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและโครงสร้างในส่วนของ
สาขา และหลักสูตรให้ชัดเจน และในการประเมินภาระงาน หัวหน้าหลักสูตรควรให้เป็นต าแหน่งบริหารด้วย   
  
 มติที่ประชุม : รับทราบ 

   3.1.4 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓  
   รองคณบดีฝ่ ายวิชาการฯ แจ้ ง เว็บไซต์ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่ อง          
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ พ . ศ . ๒ ๕ ๖ ๓  โ ด ย ส า ม า ร ถ อ่ า น ร า ย ล ะ เ อี ย ด ทั้ ง ห ม ด ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์  
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/147/T_0020.PDF  เกณฑ์พิจารณาคุณภาพ  
ขอผลงานประเมินโดย Grading จะมีการยืดหยุ่นและแนวทางวิธีการขอผลงานชัดเจนมากขึ้น รายละเอียดเบื้องต้น 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/147/T_0020.PDF
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   ประธาน เสนอ ควรจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความช านาญด้านดังกล่าวมาเป็นวิทยากรอธิบาย
รายละเอียดให้ข้อเสนอแนะกับเกณฑ์พิจารณาคุณภาพขอผลงานประเมินโดย Grading ซึ่งในส่วนของคณะฯ จะ
เน้นการบริการวิชาการและวิจัย 
   ที่ประชุมเสนอ คณะฯ ควรท ารูปเล่มเอกสารการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึงกับ
อาจารย์ทุกกลุ่ม และให้มองวิธีการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนเป็นกลุ่มๆ ใครที่ได้ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ แล้วก็มาช่วยเหลือให้ข้อเสนอแนะกับอาจารย์รุ่นใหม่ 
   ประธาน มอบฝ่ายบริหารฯ จัดท ารูปเล่มหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้  
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้ที่ส านักงานคณบดี      
(งานบุคลากร) พ้ืนที่ละ 1 เล่ม หากใครสนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้  

 มติที่ประชุม : รับทราบ 

3.2  งานบริการวิชาการ 
 3.2.1 รายงานการปฏิบัติงานตามแผนการบริการวิชาการ ประจ าปี 2563 โดย นายสุดนัย 

เครือหลี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ  
 3.2.2  รายงานความส าเร็จตามตัวชี้วัดระดับแผนและความส าเร็จของแต่ละโครงการ ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕63 (ตุลาคม ๒562 – กันยายน ๒๕63) จากจ านวนตัวบ่งชี้ 28 ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย 21 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 75.00 

 3.2.3 รายงานโครงการบริการวิชาการที่น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือวิจัย 
ปีงบประมาณ ๒๕63 (ตุลาคม ๒562 – กันยายน 2563) จากจ านวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 4 
โครงการ บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย จ านวน 4 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100 

 3.2.4 รายงานสรุปข้อมูลการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
หรือการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕63 (ตุลาคม 2562 – กันยายน ๒๕63) โดยแต่ละโครงการเน้นการบูรณาการกับ
การเรียนการสอนเป็นหลัก นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการบริการ เช่น เป็นผู้ช่วยวิททยากรทั้งในด้าน
ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติให้กับเกษตรกร 

มติที่ประชุม  รับทราบ และเห็นชอบดังเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้  
1. การด าเนินโครงการบริการวิชาการ ควรเน้นให้ความส าคัญกับโครงการที่มีการบูรณาการกับ

การเรียนการสอน 
2. เน้นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานบริการวิชาการของคณะฯ ให้เป็นที่สนใจทั้งนักศึกษาและ

กลุ่มเกษตรกร 
 
 3.3  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  แจ้งมาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2563 ให้จัดรูปแบบกิจกรรมผ่านสื่อ
ออนไลน์เท่านั้น รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ  
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 มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๔.๑ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
  4.1.1 อนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  แจ้งตามที่คณะฯ ได้จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดู
ร้อน ปีการศึกษา 2562 โดยมีรายวิชาเปิดสอนทั้งหมดแยกตามสาขา 11 วิชา ดังนี้ 
  สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร    2  วิชา 
  สาขาเกษตรประยุกต์   9  วิชา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ หน้าท่ี ๙/๑2 

  

 

  จ านวนนักศึกษาลงทะเบียนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 จ านวน 
26 คน  และจ านวนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 จ านวน 25 คน แยก
เป็นพื้นที่ และสาขาวิชา  
  พ้ืนที่ไสใหญ่ นักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษา จ านวน 22 คน แยกเป็นสาขาวิชา ดังนี้  
  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  จ านวน    6  คน 
  สาขาวิชาประมง     จ านวน    2  คน 
  สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรฯ   จ านวน  13  คน 
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์     จ านวน    1  คน 
 
  พ้ืนที่ทุ่งใหญ่ นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน 3 คน แยกเป็นสาขาวิชา ดังนี้ 
  สาขาวิชาพืชศาสตร์     จ านวน    1  คน 
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์     จ านวน    2  คน 
  
 มติที่ประชุม : อนุมัติ ผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562 จ านวน 25 คน 
ประกอบด้วยพื้นที่ไสใหญ่  จ านวน  22 คน พื้นที่ทุ่งใหญ่ จ านวน  3 คน  
 
  4.1.2 พิจารณาการเบิกค่าสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ  แจ้งตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดสรรรายรับ รายจ่าย ใน
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2558   

-รายรับ  หมายความว่า  เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียน  (รายวิชานอก
แผนการศึกษา) 

-การจัดสรรรายรับ   ให้จัดสรรเงินสมทบมหาวิทยาลัยเป็นค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 25  งบ
กลางคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด  ร้อยละ 10   ค่าวัสดุและค่าใช้สอยร้อยละ 15   และค่าตอบแทนร้อยละ 50 และ
การจัดสรรค่าตอบแทนร้อยละ 50 ให้จัดสรรแก่ผู้รับผิดชอบรายวิชาตามสัดส่วนของหน่วยกิตที่นักศึกษา
ลงทะเบียน และอัตราค่าตอบแทนการสอน   ให้เบิกจ่ายในอัตรา ภาคบรรยาย หน่วยชั่วโมงละไม่เกิน  400 บาท 
ภาคปฏิบัติ  หน่วยชั่วโมงละไม่เกิน  200 บาท 

ทั้งนี้ต้องเบิกจ่ายไม่เกินร้อยละ 50 ของรายรับ ซึ่งประมาณการรายรับ – รายจ่าย ภาคการศึกษา
ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (นอกแผนการศึกษา) ของคณะฯ เป็นเงิน 54,140 บาท ค่าตอบแทนการสอน 50% 
เป็นเงิน 27,070 บาท ดังนี้ 
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และตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2558 ก าหนดไว้ การศึกษาจะต้องมี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดสัปดาห์ ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลาส าหรับการสอบและให้มีจ านวนชั่วโมงเรียนของแต่         
ละรายวิชาเท่ากับจ านวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ ขอหารือที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ รายวิชาที่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน    
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 7 รายวิชา จ านวนเงิน ค่าสอนเบิกจริง 27,070 บาท ตามรายละเอียด 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบ อนุมัติให้เบิกค่าสอนรายวิชาที่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 7 รายวิชา จ านวนเงิน  27,070 บาท ตามท่ีฝ่ายวิชาการฯ เสนอ 
 
  4.1.3  พิจารณาการจัดท ารายงาน มคอ.3 และ มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2563  

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รายงาน ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้
จัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  โดยจะต้องด าเนินการ
จัดท ารายงาน  มคอ.3 และ มคอ.4 ให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดภาคการศึกษา   คณะฯ  ได้ด าเนินการจัดท ารายงาน 
มคอ.3 และ มคอ.4 ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  จ านวน 149 รายวิชา  ได้แก่ 

 

ล าดับ หลักสูตร 
มคอ. 3 

(จ านวนวิชา) 
มคอ. 4 

(จ านวนวิชา) รวม 

ระดับปริญญาตรี       
1 สาขาวิชาพืชศาสตร์        
  - (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 4 1 5 
  - (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 30 2 32 

2  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

22 2 24 

3 สาขาวิชาประมง  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

22 - 22 
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4 สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

14 1 15 

5 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

21 - 21 

6  สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

17 - 17 

  รวมระดับปริญญาตรี 130 6 136 
ระดับปริญญาโท       

1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

6 - 6 

2 สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการจัดการ
ทรัพยากรประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

7 - 7 

  รวมระดับปริญญาโท 13 - 13 
  รวมทั้งสิ้น 143 6 149 

 
ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนอัปโหลด มคอ.3 และ มคอ.4  ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ผ่าน

ระบบสารสนเทศอาจารย์ก่อนเปิดเรียนให้ครบทุกรายวิชา 
  ที่ประชุม หารือ และให้แนวทางในการจัดการเรียนการสอน กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)   
  -มหาวิทยาลัยฯ ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ คณะฯ สามารถสอนแบบปกติได้แต่ต้องมี
มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อฯ ต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกคน เว้นระยะห่าง และมีจุดคัด
กรอง มีจุดให้บริการเจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมือเป็นจุดๆ การเดินเข้า-ออกทางเดียวเพ่ือให้คัดกรองได้ หรือการ
สลับกันเรียนก็สามารถท าได้หากไม่สามารถสอนออนไลน์ได้  
  -นักศึกษาที่อยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงควรมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการ 
  -การเข้าหอพักของนักศึกษาใหม่ ให้รอก าหนดวันเข้าหอ และมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อฯ ในภาพรวมของวิทยาเขตฯ 
  -การไปนิเทศสหกิจศึกษา ปกติอาจารย์ที่ผ่านการอบรมจึงจะไปนิเทศสหกิจศึกษาได้ ควรให้
ตัวแทนจากทุกหลักสูตรผ่านการอบรมการนิเทศสหกิจศึกษาด้วย    
  -การไปนิเทศสหกิจศึกษา/การไปฝึกงานของนักศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ให้ชะลอไว้ก่อน  
  -ควรมีเครือข่ายผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ 
   
 มติที่ประชุม : รับทราบ และเห็นชอบการจัดท ารายงาน มคอ.3 และ มคอ.4 ประจ าภาคการศึกษา ที่ 1 
ปีการศึกษา 2563  จ านวน 149 รายวิชา   
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ 
  5.1 ผศ.เผด็จ  สังขไพฑูรย์  หารือในการบริหารงานฟาร์มของคณะฯ มีทิศทางด าเนินการ
อย่างไร 
  ประธาน แจ้ง คณะฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนางานฟาร์ม ซึงประกอบด้วย 
คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขา หัวหน้าหลักสูตร หัวหน้าแผนกงานฟาร์ม ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกงาน
ฟาร์ม และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาช่วยบริหารงานฟาร์ม และร่วมกันหารือแนวทางบริหารงาน
ฟาร์ม ซึ่งคาดว่าจะเริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ 2564  
  5.2 รศ.วัฒนา  ณ นคร หารือ ให้น าผลผลิตงานฟาร์มของคณะฯ ท าเป็นของที่ระลึกที่เป็น
เอกลักษณ์ของคณะฯ  
  5.3 รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ แจ้งในส่วนของงานประชาสัมพันธ์ ขอข้อมูลจากอาจารย์ทุกท่าน
หากออกพ้ืนที่ให้บริการวิชาการ งานวิจัย หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ขอความร่วมมือให้ข้อมูลและรูปถ่ายส่งให้งาน
ประชาสัมพันธ์ได้ที่ อ.ธันย์นรีย์ โมราศิลป์ นางสาวอรพรรณ พงศ์สว่าง นายเอกศักดิ์ คมคาย หรือ นายสาธิต      
บัวขาว ได้ทุกช่องทาง 
  5.4 รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ แจ้งต าแหน่งอาจารย์ที่คณะฯ ได้รับจัดสรร จ านวน 3 ต าแหน่ง 
3 สาขา มีมาสมัครเพียง 1 ต าแหน่ง สาขาสัตวศาสตร์ สาขาที่ไม่มีอาจารย์มาสมัครรอประกาศจากมหาวิทยาลัยฯ 
และปรับคุณสมบัติเสนอมหาวิทยาลัยฯ อีกครั้ง    

 มติที่ประชุม : รับทราบ 
  
เลิกประชุมเวลา 12.50  น.  
 

 
นางอภิชญา  หงษ์ทอง      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 

     นางสาวพิมล  เที่ยงธรรม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


