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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ครั้งที ่ ๒/๒๕๖๔   

วันพุธ ที่ ๙ มิถุนายน  ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 

***************************************** 
 
ผู้มาประชุม 

๑. ผศ.ธรรมศักดิ์  พุทธกาล  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.ประพจน์  มลิวัลย์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  กรรมการ 
๓. นางธันย์นรีย์  โมราศิลป์   รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  กรรมการ 
๔. ผศ.จ าเลือง  เหตุทอง   รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  กรรมการ 
๕. นางสาวพิมล  เที่ยงธรรม  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กรรมการ 
๖. นายสุดนัย  เครือหลี   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ  กรรมการ 
๗. นายบุญธรรม แสงแก้ว  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
๘. ผศ.เสน่ห์  รักเก้ือ   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
๙. นายเศรษฐวัฒน์  ถนิมกาญจน์ หัวหน้าสาขาเกษตรประยุกต์   กรรมการ 
๑๐. นางสาวรัตนา  อุ่นจันทร์ รองหัวหน้าสาขาเกษตรประยุกต์  กรรมการ 
๑๑. ผศ.เผด็จ  สังขไพฑูรย์ รองหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร กรรมการ 
๑๒. นายเสกศักดิ์  น้ ารอบ หัวหน้างานวิสาหกิจ   กรรมการ 
๑๓. นางอณงค์ทิพย์  วงศ์กูล หัวหน้างานบริหารและวางแผน  กรรมการ 
๑๔. นางสาวสุนีย์  ศรีช ู หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาฯ  กรรมการ 
๑๕. นางจันตินา  สุชาฎา หัวหน้างานวิชาการและวิจัย  กรรมการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑.  ผศ.พัชราภรณ์  วาณิชย์ปกรณ์ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร   ลากิจ   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผศ.วุฒิชัย  สีเผือก แทน หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร   
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เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๑๕ น. 

   เมื่อคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์มาครบองค์ประชุม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็น
ประธานในการประชุมกล่าวเปิด และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 1 เรื่อง  
  1.1 งบพัฒนาบุคลากร ที่ผ่านมาใช้เงินงบประมาณในการสนับสนุน แต่เนื่องจากปัจจุบันไม่มี
งบประมาณในส่วนนั้นแล้ว มหาวิทยาลัยฯ แจ้งมีกองทุนพัฒนาบุคลากร สามารถขอใช้ได้ 2 ช่องทาง คือ ขอ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ และขอสนับสนุนจากกองทุนวิจัยฯ ของคณะฯ เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม สามารถ
ศึกษาข้อมูลรายละเอียดการขอใช้เงินได้   

 ที่ประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุม 
  ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud 
Meeting ที่ผ่านมานั้น  
  ผู้รับผิดชอบงานประชุม ได้จัดท ารายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว 
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่         
๑/๒๕๖๔  

 ที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
   ๓.๑ ฝ่ายบริหารและวางแผน  
   รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน แจ้งที่ประชุมทราบ 2 เรื่อง ดังนี้ 
    3.1.1 การลงเวลาปฏิบัติราชการย้อนหลังผ่านระบบ  
    มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการพัฒนาระบบการบันทึกการลงเวลาปฏิบัติราชการย้อนหลังผ่าน
ระบบ ให้บุคลากรที่มีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถลงเวลาปฏิบัติราชการได้ตามปกติ แจ้งความประสงค์ผ่านระบบการลง
เวลาปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยฯ ทางเมนูบันทึกลงเวลาย้อนหลังแทนการกรอกผ่านแบบฟอร์ม  โดยเริ่มใช้
ตั้งแต่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยฯ ตามหนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ อว0655.19/909 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564   
    3.1.2 อัตราทดแทนสายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ ที่ได้รับการจัดสรรและทดแทน 
จ านวน 8 อัตรา มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเรียบร้อยแล้วทุกต าแหน่ง ซึ่งมีบุคคลสมัครครบ
ทุกต าแหน่ง อยู่ระหว่างรอด าเนินการไปตามข้ันตอน      

 ที่ประชุม : รับทราบ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ หน้าท่ี ๓/๒๓ 

 

 
    ๓.๒ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
     รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งเรื่องเสนอเพ่ือทราบ ๖ เรื่อง ดังนี้ 
     ๓.๒.๑ การด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 และ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
    ตามที่คณะเกษตรศาสตร์  ได้ด าเนินการก ากับ ติดตาม การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
เพ่ือให้การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและเทคโนโลยี และตรงความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ทุกๆ 5 ปี และสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
โดยด าเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เริ่ม
ด าเนินการใช้หลักสูตรในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564   ดังนี้ 

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)    
 1. หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ปรับปรุงจากสาขาวิชาประมง ด าเนินการแล้ว 
ดังนี้ 
 - น าเสนอ Cur02 เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 12 มิ.ย. 
2563 และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 วันที่ 1 ก.ค. 2563 
 - ยกร่าง มคอ.2 ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร (ออนไลน์) วันที่ 14 ก.ย. 63 
 - น าเสนอ มคอ.2 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในคราวประชุมครั้งที่  5/2563 วันที่ 21 
ก.ย. 2563 และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 12-2/2563 วันที่ 9 ธ.ค. 
2563 และในคราวประชุมครั้งที่ 1-2/2564 วันที่ 13 ม.ค. 2564 และในคราวประชุมครั้งที่ 2-2/2564 วันที่ 
15 ก.พ. 2564 และในคราวประชุมครั้งที่ 4-1/2564 วันที่ 7 เม.ย. 2564 
 - น าเสนอเข้าที่ประชุมสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 3/3564 วันที่ 1 มี.ค. 2564 และในคราว
ประชุมครั้งที่ 5/2564 วันที่ 3 พ.ค. 2564 
 - สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 199-5/2564 วันที่ 27 พ.ค. 2564 
 
 2. หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาธุรกิจเกษตร ปรับปรุงจากสาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจ
เกษตร 
 - น าเสนอ Cur02 เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 12 มิ.ย. 
2563 และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 วันที่ 1 ก.ค. 2563  
 - ยกร่าง มคอ. 2 วิพากษ์หลักสูตร (ออนไลน์) วันที่ 18 ส.ค. 2563 
 - น าเสนอ มคอ.2 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในคราวประชุมครั้งที่  4/2563 วันที่  31 
ส.ค 2563 และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 10-2/2563 วันที่ 14 ต.ค. 
2563 และในคราวประชุมครั้งที่ 12-3/2563 วันที่ 14 ธ.ค. 2563 และในคราวประชุมครั้งที่ 3-2/2564 
วันที่ 16 มี.ค. 2564  
 - น าเสนอเข้าที่ประชุมสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 4 ม.ค. 2564 และในคราว
ประชุมครั้งที่ 5/2564 วันที่ 3 พ.ค. 2564  
 - สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 199-5/2564 วันที่ 27 พ.ค.2564 
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 3. หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ ปรับปรุงจากสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 
 - น าเสนอ Cur02 เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 12 มิ.ย. 
2563 และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 วันที่ 1 ก.ค. 2563 
 - ยกร่าง มคอ.2 วิพากษ์หลักสูตร (ออนไลน์) วันที่ 11 ก.ย. 2563 
 - น าเสนอ มคอ.2 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะในคราวประชุมครั้งที่  6/2563 วันที่ 9 พ.ย. 
2563 และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 12-3/2563 วันที่ 14 ธ.ค. 2563 
และในคราวประชุมครั้งที่ 2-2/2564 วันที่ 15 ก.พ. 2564 และในคราวประชุมครั้งที่ 3-2/2564 วันที่ 16 
มี.ค. 2564 
 - สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 วันที่ 3 พ.ค. 2564 
 - สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 199-5/2564 วันที่ 27 พ.ค. 2564 

 4. หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ ปรับปรุงจากสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
 - น าเสนอ Cur02 เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 12 มิ.ย. 
2563 และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 วันที่ 1 ก.ค. 2563 
 - ยกร่าง มคอ.2 วิพากษ์หลักสูตร (ออนไลน์) วันที่ 16 ก.ย. 2563 
 - น าเสนอ มคอ.2 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะในคราวประชุมครั้งที่  6/2563 วันที่ 9 พ.ย. 
2563 และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 12-3/2563วันที่ 14 ธ.ค. 2563 
และในคราวประชุมครั้งที่ 3-1/2564 วันที่ 5 มี.ค. 2564 และในคราวประชุมครั้งที่ 4-1/2564 วันที่ 7 เม.ย. 
2564 
 - ผ่านสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 วันที่ 3 พ.ค. 2564 และในคราวประชุมครั้งที่ 
6/2564 วันที่ 14 พ.ค. 2564  
 - น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 200-6/2564 วันที่ 24 มิ.ย. 2564 
 
ระดับปริญญาโท  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 1. หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอย่างยั่งยืน ปรับปรุงจากสาขาวิชาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าและการจัดการทรัพยากรประมง 
 - น าเสนอ Cur02 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563  วันที่ 24 
เม.ย. 2563  และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 วันที่ 20 พ.ค. 
2563 
 - ยกร่าง มคอ.2 วิพากษ์หลักสูตร (ออนไลน์) วันที่ 31 ส.ค. 2563 
 - น าเสนอ มคอ.2 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะในคราวประชุมครั้งที่  5/2563 วันที่ 21 ก.ย. 
2563 และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 10-2/2563วันที่ 14 ต.ค. 2563 
และในคราวประชุมครั้งที่ 12-1/2563 วันที่ 3 ธ.ค. 2563   
 - น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 4 ม.ค. 
2564 และในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564วันที่ 1 ก.พ. 2564 และในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 วันที่ 1 มี.ค. 
2564 
 - สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 วันที่ 5 เม.ย. 2564  
 - สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบให้ความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 198-4/2564 วันที่ 22 
เม.ย. 2564 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ หน้าท่ี ๕/๒๓ 

 

 2. หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ปรับปรุงจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 - น าเสนอ Cur02 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 24 
เม.ย. 2563  และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563  วันที่ 13 พ.ค. 
2563 
 - ยกร่าง มคอ.2 วิพากษ์หลักสูตร (ออนไลน์) วันที่ 27 ส.ค. 2563 
 - น าเสนอ มคอ.2 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะในคราวประชุมครั้งที่  5/2563 วันที่ 21 ก.ย. 
2563 และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 12-1/2563 วันที่ 3 ธ.ค. 2563 
และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 1-2/2564 วันที่ 13 ม.ค. 2564  
 - น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 1 ก.พ. 
2564 และในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 วันที่ 1 มี.ค. 2564  
 - ผ่านสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 วันที่ 5 เม.ย. 2564  
 - สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 199-5/2564 วันที่ 27 พ.ค. 2564 
 
 3. หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาสัตวศาสตร์  วางแผนปิดหลักสูตรปีการศึกษา 2563 เพ่ือให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ สกอ. โดยคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาให้ความเห็นชอบ  ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 วันที่ 1 
มิถุนายน 2563 และคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 หลังจากนั้นเสนอเรื่องไปยังมหาวิทยาลัย น าเสนอวาระเข้าสภาวิชาการ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 8/2564  วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 
 
การด าเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เริ่มใช้หลักสูตรภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2565  เบื้องต้นก าหนดไว้ ดังนี้  
ล าดับ หลักสูตร 

โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการปรับปรุง

หลักสตูร 
สาขาวิชาพืชศาสตร์

และสาขาวิชา     
สัตวศาสตร ์

วันท่ี 5 ก.พ. 2564 

Cur02 ยกร่าง มคอ.2 มคอ.2 
1. วท.บ. สาขาวิชาพืชศาสตร ์

 
ปรับปรุงจาก 
สาขาวิชาพืชศาสตร ์

ผ่านคณะกรรมการประจ าคณะ  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 

1/2564  
วันท่ี 23 เม.ย. 2564 

และ 
คณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตร  
ในคราวประชุมครั้งท่ี .......... 

เดือน มิ.ย. 2564 
 
 

วิพากษ์หลักสูตร 
(ออนไลน์) 

 
 
 

ภายใน 2 เดือน 

คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

และ 
 

คณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง

หลักสตูร 
 
 

2. วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร ์
 
ปรับปรุงจาก 
สาขาวิชาสัตวศาสตร ์

ผ่านคณะกรรมการประจ าคณะ  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 

1/2564  
วันท่ี 23 เม.ย. 2564 

และ 
คณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตร  
ในคราวประชุมครั้งท่ี .......... 

เดือน มิ.ย. 2564 

วิพากษ์หลักสูตร 
(ออนไลน์) 

 
 
 

ภายใน 2 เดือน 

คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

และ 
 

คณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง

หลักสตูร 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ หน้าท่ี ๖/๒๓ 

 

การบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ประจ าปีการศึกษา 2564  
 พื้นที่ไสใหญ ่

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต กลุ่ม หัวหน้าหลักสูตร/ประธานหลักสตูร 
1. สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

กลุ่ม PS411, PS421, PS431, PS441 
กลุ่ม PS211, PS221 

ผศ.ทิพาวรรณ ทองเจือ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนหัวหน้าหลักสูตร 

2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

กลุ่ม AS411, AS421, AS431, 
AS441 
กลุ่ม AS211, AS221 

ดร.ณปภัช  ช่วยชูหนู 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนหัวหน้าหลักสูตร 

3. สาขาวิชาเทคโนโลยี เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

กลุ่ม AQ411, AQ211 ดร.สิริพงษ์ วงศ์พรประทีป 
หัวหน้าหลักสูตร 

4. สาขาวิชาประมง  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

กลุ่ม FS421, FS431, FS441, FS221 

5. สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

กลุ่ม SA411, SA211 ดร.ปิติพัฒน์  บุตรโคตร 
หัวหน้าหลักสูตร 

6. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

กลุ่ม AT421, AT431, AT441, 
AT221 

7. สาขาวิ ชาพื ชสวนประดั บและภู มิ ทั ศน์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

กลุ่ม HL411 ดร.สุรศักดิ์  ชูทอง 
หัวหน้าหลักสูตร 

8. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

กลุ่ม LS421, LS431, LS441 

9. สาขาวิชาธุรกิจเกษตร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

กลุ่ม AB411 ดร.จรีวรรณ จันทร์คง 
หัวหน้าหลักสูตร 

10. สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการ
ธุรกิจเกษตร (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

กลุ่ม AB421, AB431, AB441 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติพชื (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) และ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) 

กลุ่ม PS711, PS732 
 

รศ.ดร.สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ 
หัวหน้าหลักสูตร 

2. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอย่างยั่งยืน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

กลุ่ม AF711 ดร.กิตติชนม์  อุเทนะพันธ์ุ 
หัวหน้าหลักสูตร 

3. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าและการจัดการ
ทรัพยากรประมง  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

กลุ่ม AF722, AF731, AF741, 
AF742 

 
พื้นที่ทุ่งใหญ ่
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต กลุ่ม หัวหน้าหลักสูตร/ประธานหลักสตูร 
1. สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

กลุ่ม PST14, PST24, PST34, PST44 
กลุ่ม PS1, PS2 

ดร.สุดนัย  เครือหลี 
หัวหน้าหลักสูตร 

2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

กลุ่ม AST14, AST24, AST34, AST44 
กลุ่ม AS1, AS2 

ผศ.วุฒิชัย  สีเผือก 
หัวหน้าหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติพชื (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
และ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

กลุ่ม PST/MS1, PST/MS2, PST/MS3 รศ.ดร.สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ 
หัวหน้าหลักสูตร 

 
 ที่ประชุม : รับทราบ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ หน้าท่ี ๗/๒๓ 

 

  3.2.2 สรุปผลการจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 ภาคการศึกษาที่ 2/2563    
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้จัดการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  โดยจะต้องด าเนินการจัดท า
รายงาน  มคอ.5 และ มคอ.6 ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน  หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
คณะฯ ก าหนดส่งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ได้ด าเนินการสรุปผลจัดท ารายงาน มคอ.5 และ มคอ.6 ประจ า
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563  จ านวน 193 รายวิชา ดังนี้ 

ล าดับ หลักสูตร มคอ. 5 มคอ. 6 รวม ผลการประเมิน 
ระดับปริญญาตรี     

1 สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)  

   ทุกรายวิชา 
มีคะแนนประเมินสูงกว่า 3.51 

- พ้ืนที่ไสใหญ่ 28 - 28 
- พ้ืนที่ทุ่งใหญ่ 20 - 20 

2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)  

   ทุกรายวิชา 
มีคะแนนประเมินสูงกว่า 3.51 

- พ้ืนที่ไสใหญ่ 18 - 18 
- พ้ืนที่ทุ่งใหญ่ 21 - 21 

3 สาขาวิชาประมง (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2559) 

26 2 28 ทุกรายวิชา 
มีคะแนนประเมินสูงกว่า 3.51 

4 สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

21 - 21 มีคะแนนประเมินสูงกว่า 3.51 
จ านวน 15 วิชา 
มีคะแนนประเมินต่ ากว่า 3.51 
จ านวน 6 วิชา  

5 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
เกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2559) 

21 - 21 ทุกรายวิชา 
มีคะแนนประเมินสูงกว่า 3.51 

6 สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการ
จัดการธุรกิจเกษตร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2559) 

24 - 24 ทุกรายวิชา 
มีคะแนนประเมินสูงกว่า 3.51 

 รวมระดับปริญญาตรี 179 2 181  
ระดับปริญญาโท     

1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

   ทุกรายวิชา 
มีคะแนนประเมินสูงกว่า 3.51 

- พ้ืนที่ไสใหญ่ 2 - 2 
- พ้ืนที่ทุ่งใหญ่ 5 - 5 

2 สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและ
การจัดการทรัพยากรประมง 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

5 - 5 ทุกรายวิชา 
มีคะแนนประเมินสูงกว่า 3.51 

 รวมระดับปริญญาโท 12 - 12  
 รวมทั้งสิ้น 191 2 193  



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ หน้าท่ี ๘/๒๓ 

 

 
 การอัปโหลด มคอ.5 และ มคอ.6  ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ผ่านระบบสารสนเทศอาจารย์   
https://advisor.rmutsv.ac.th/index.php  ขอความร่วมมือสาขา/หลักสูตรแจ้งอาจารย์ด าเนินการภายใน
ก าหนดและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบด้วย  
 
พื้นที่ไสใหญ ่

สาขา มคอ.5/มคอ.6 
จ านวนรายวิชาทั้งหมด อัปโหลดแล้ว ไม่อัปโหลด 

สาขาวิชาพืชศาสตร์ 29 29 0 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 18 18 0 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 21 15 6 
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 18 11 7 
สาขาวิชาประมง 31 31 0 
สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร 21 21 0 
รวม 138 125 13 

 
พื้นที่ทุ่งใหญ ่

สาขา มคอ.5/มคอ.6 
จ านวนรายวิชาทั้งหมด อัปโหลดแล้ว ไม่อัปโหลด 

สาขาวิชาพืชศาสตร์ 30 21 9 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 25 21 4 
รวม 55 42 13 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิ.ย. 2564 
 
 ที่ประชุม : รับทราบ 
 
  3.2.3 จ านวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้ง จ านวนนักศึกษา บางหลักสูตร/สาขาวิชาไม่เป็นไปตาม
แผน ช่วยติดตามนักศึกษาใหม่ที่สมัครแล้วแต่ยังไม่เข้าระบบ เพ่ือให้จ านวนนักศึกษาเป็นไปตามแผนโดยมี ข้อมูล
รายละเอียด ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ หน้าท่ี ๙/๒๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

และการรับสมัคร TCAS รอบที่ 4 Direct Admission รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 10 
มิถุนายน 2564 (ก าลังรับสมัคร) ภาพรวมทุกหลักสูตรมีผู้สมัคร จ านวน 34 คน และก าหนดสอบสัมภาษณ์
ออนไลน์ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564   
 ประธาน แจ้ง ทุกสาขา/หลักสูตร ช่วยติดตามและประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาทุกช่องทาง เพ่ือให้
นักศึกษาเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  
 
 ที่ประชุม : รับทราบ 
 
  3.2.4  การรับสมัครคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1/2564 
  ก าหนดการรับสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้จากเว็บไซต์ http://agr.rmutsv.ac.th เว็บไซต์
คณะเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
  วิธีการสมัครวิธีการช าระเงินค่าสมัครและค่าระเบียบการสอบคัดเลือก 

 - สมัครด้วยตนเอง : ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ที่ส านักงานคณะเกษตรศาสตร์  
 - ยื่นใบสมัครผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
 - ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ 

  - สามารถช าระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก จ านวน 500 บาท และค่าระเบียบการสอบคัดเลือก 
จ านวน 100 บาท โดยดาวน์โหลด Bill Payment ช าระผ่านทางธนาคารกรุงไทย ภายในวันที่ 7 – 30 มิถุนายน 
2564 พร้อมทั้งส่งหลักฐานการช าระเงินมายังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail : agr@rmutsv.ac.th 

http://agr.rmutsv.ac.th/


รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ หน้าท่ี ๑๐/๒๓ 

 

  -  ประกาศรายชื่ อผู้ มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก  วันที่  2 กรกฎาคม 2564 ทางเว็บไซต์                  
คณะเกษตรศาสตร์ http://agr.rmutsv.ac.th  
  - ก าหนดการสอบคัดเลือกและสถานที่สอบ 
 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ วิธีการสอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์  (100%) 5 กรกฎาคม 2564 

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings  

 
  - ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 7 กรกฎาคม 2564  ทางเว็บไซต์คณะเกษตรศาสตร์ 
http://agr.rmutsv.ac.th  
 
 ที่ประชุม : รับทราบ 
 
  3.2.5 ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการและวิจัย ภาคการศึกษาที่ 1/2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://agr.rmutsv.ac.th/
http://agr.rmutsv.ac.th/


รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ หน้าท่ี ๑๑/๒๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

30 มิ.ย.64 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ หน้าท่ี ๑๒/๒๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ หน้าท่ี ๑๓/๒๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่ประชุม : รับทราบ 
 
  3.2.6 สรุปผลการประเมินตนเองกิจกรรม 5ส+ (ภายใน) ประจ าปีการศึกษา 2563 
  ตามที่คณะเกษตรศาสตร์ ด าเนินกิจกรรม 5ส มาอย่างต่อเนื่อง และพัฒนากิจกรรม 5ส  สู่    
5ส+ (5s Plus) ตามหลัก 7ส “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย สร้างสรรค์/นวัตกรรม และ
สิ่งแวดล้อม/สวยงาม”  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยอาศัยความร่วมมือ  
ร่วมใจของบุคลากรในการพัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่ท างานให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสวยงาม มี
ความปลอดภัย ลดความสูญเปล่าในการท างาน  สภาพแวดล้อมการท างานมีความสุนทรีย์และอนุรักษ์การใช้
พลังงาน  อีกทั้งเป็นการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงาน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ตระหนักถึงความปลอดภัยของบุคลากรและเพ่ือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการชุมนุมบุคลากรเป็นจ านวนมาก  และ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยคณะเกษตรศาสตร์ ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินกิจกรรม 5ส+ (ภายใน) ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ หน้าท่ี ๑๔/๒๓ 

 

1) ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร มีความเข้าใจ และน าหลักการท ากิจกรรม 5ส+  สู่การปฏิบัติ 
อย่างต่อเนื่องเสมือนเป็นภารกิจประจ า 

2) ก าหนดพ้ืนที่ตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (ภายใน)  ดังนี้ 
- ประเภทส านักงานตรวจทุกพ้ืนที่ 
- ประเภทห้องเรียน  สาขาก าหนดสุ่มพื้นที่ตรวจที่รับผิดชอบ สาขาละ 2-3 พ้ืนที่ 
- ประเภทห้องปฏิบัติการ  สาขาก าหนดสุ่มพ้ืนที่ตรวจที่รับผิดชอบ  สาขาละ 2-3 พ้ืนที่ 

  - ประเภทงานฟาร์ม  สาขาก าหนดสุ่มพื้นที่ตรวจที่รับผิดชอบ สาขาละ 2-3 พ้ืนที่ 
- ประเภทสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกตรวจทุกพ้ืนที่ 

  จัดให้มีการตรวจติดตามประเมินผลการท ากิจกรรม 5ส+ (ภายใน ) เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง   
โดยก าหนดให้ผู้รับผิดชอบพ้ืนที่ที่ก าหนดตรวจ ด าเนินการตรวจกิจกรรม 5ส+ (ภายใน) ด้วยวิธีการประเมินตนเอง 
ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย  พร้อมรูปถ่ายการด าเนินงานก่อนและหลังการด าเนินกิจกร รม 5ส+  
ผลการประเมินตนเองกิจกรรม 5ส+ (ภายใน) ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมร้อยละ 92.73 และ
ข้อเสนอแนะที่ต้องปรับปรุงเล็กน้อย คือ ควรมีการติดตามการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศที่ช ารุด ควรมีการ
ซ่อมแซมเก้าอ้ี หน้าต่างบานที่ช ารุด  
 
 ที่ประชุม : รับทราบ 
 
  ๓.๓ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้ง ในส่วนของปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนานักศึกษาซึ่ง
ข้อมูลยังไม่ครอบคลุมในส่วนของสโมสรนักศึกษาและในส่วนของพ้ืนที่ทุ่งใหญ่ จึงขอปรับแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน
น าเสนอท่ีประชุมอีกครั้ง  
    ประธานแจ้งให้ปรับแก้ไขปฏิทนิการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับปฏิทินของฝ่ายวิชาการฯ ที่ต้อง
สอดคล้องกับปฏิทินของมหาวิทยาลัยฯ เป็นหลัก โดยปรับให้เป็นภาพรวมของคณะฯ และมอบหัวหน้างานทั้งสาม
ฝ่ายด าเนินการ   
 
 ที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
       4.1 ฝ่ายบริหารและวางแผน 
    4.1.1 พิจารณาค าเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
    หัวหน้างานบริหารและวางแผน แจ้ง ตามที่มหาวิทยาลัยฯ แจ้งให้คณะฯ ด าเนินการ
จัดท าค าเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2565 จึงขอเสนอที่ประชุมในการจัดท ารูปเล่มค า
เสนอของบประมาณ โดยหารือตามล าดับ ดังนี้ 
    ผลผลิตที่ 4 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบอุดหนุน 
    - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน 12 โครงการ 
งบประมาณ 486,330 บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบบาท)  
    ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะ ให้ดูความส าคัญ ความจ าเป็น ตอบตัวชี้วัดของคณะฯ และควร
เป็นโครงการที่ด าเนินการในภาพรวมทั้งสองพ้ืนที่ โดยการปรับชื่อโครงการ ปรับเพ่ิม/ลดงบประมาณ ปรับจ านวน
วันที่ด าเนินการตามความจ าเป็นจริง  เนื่องจากหากแต่ละโครงการใช้งบประมาณมากจะไม่เพียงพอในส่วน
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของคณะฯ ที่ต้องตั้งจ่ายตามแผนทั้งปีงบประมาณ  



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ หน้าท่ี ๑๕/๒๓ 

 

เทอม ภาคฤดูร้อน เทอม

2/2564 2564 1/2565 5% 17% 14% 21% 0.50% 1% 1% 35.50% 5%

ระดับ ปริญญาตรี 7,879,220    -              7,796,160     15,675,380       783,770            2,664,820         2,194,550         4,859,370         3,291,830         78,380             156,750            156,750            5,564,760         14,891,610       783,770           

  - ด้านวิทย์ฯ 7,879,220     -              7,796,160     15,675,380        783,770            2,664,820         2,194,550         4,859,370         3,291,830         78,380              156,750            156,750            5,564,760         14,891,610        783,770           

รวมท้ังส้ิน 7,879,220    -              7,796,160     15,675,380       783,770            2,664,820         2,194,550         4,859,370         3,291,830         78,380             156,750            156,750            5,564,760         14,891,610       783,770           

สรุปประมาณการรายรับ - วงเงินเพ่ือต้ังงบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หน่วยงานจดัต้ังตามกฎกระทรวง

การจดัการศึกษา ระดับ ป.ตรี  ภาคปกติ
หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์  

ระดับ

ประมาณการรายรับ
เงินสนับสนุนการ
บริการการศึกษา 

กิจกรรมและ
สวัสดิการ นศ.

วงเงินต้ังงบประมาณรายจ่าย

รวมงบประมาณ
รายจา่ยท้ังส้ิน

สมทบมหาวิทยาลัยฯ (31%)

สมทบส่วนกลาง
สงขลา/  วิทยาเขต

สมทบกองทุน
ส่งเสริมและ

พัฒนางานวิจัย
หน่วยงาน

วงงิน
พัฒนา
งานวิจัย

สมทบ
กองทุน
พัฒนา

บุคลากร

วงเงินท่ีสามารถ
ต้ังงบประมาณ 
รายจ่ายไม่เกินค่าธรรมเนียมการศึกษา

จดัการศึกษา ค่าไฟฟ้า
รวม

รวม

งบกลาง
อย่างน้อย

360,000      บาท
1)       25,000 บาท
2)       45,000 บาท
3)       35,000 บาท
4)       30,000 บาท
5)       30,000 บาท
6)       30,000 บาท
7) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 40,000      บาท

8) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 45,000      บาท

9) โครงการค่ายคุณธรรม       80,000 บาท

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
โครงการสร้างสรรค์ขบวนพาเหรดศรีวิชัยเกมส์ คร้ังที ่14

โครงการการพัฒนาระบบการบริหารหลักสูตรสู่คุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA

ค่าใช้จา่ยสนับสนุนการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา
โครงการอบรมเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นผู้ประกอบการ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะด้าน Smart Farmer

1. 25,000        บาท
1) 25,000      บาทโครงการอนุรักษ์และสร้างสรรค์เรือพนมพระมรดกทางวัฒนธรรมวัดถ้ าใหญ่โดยชุมชนมส่ีวนร่วม

โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

    ที่ประชุมเสนอให้ยุบรวมโครงการตามข้อเสนอเหลือ จ านวน 9 โครงการ งบประมาณ 
ปรับลดเหลือ 360,000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้ 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
    - ผลผลิตที่ 5 ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 
50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ที่ประชุมให้ปรับชื่อโครงการ และกิจกรรมที่ไม่มีวงเงินตั้งจ่าย  คงเหลือ 1 
โครงการ งบประมาณ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังนี้ 
 
 
 
    เมื่อได้งบประมาณในการสนับสนุนโครงการแล้ว จึงหารือวงเงินเพ่ือตั้งงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งหมดโดยแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้ว ประกอบด้วย  
    - วงเงินตั้งจ่ายด้านการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โดยประมาณการรายรับ 
จากค่าธรรมเนียมการศึกษา เทอม 2/2564 ภาคฤดูร้อน 2564 เทอม /2564 จากจ านวนนักศึกษา 220 คน 
ซ่ึงจะต้องหักค่าสมทบ 64.50% วงเงินที่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายไม่เกิน 35.50% รายละเอียดที่ปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะแล้ว ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    - วงเงินตั้งจ่ายด้านการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ จะต้องหักค่าสมทบ 
33% วงเงินที่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายไม่เกิน 67% โดยประมาณการรายรับ จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 
เทอม 2/2564 เทอม 1/2564 จากจ านวนนักศึกษา 8 คน ตามรายละเอียด  
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ หน้าท่ี ๑๖/๒๓ 

 

ค่าธรรมเนียม รวมท้ังส้ิน
เทอม ภาคฤดูร้อน เทอม อ่ืน *

2/2564 2564 1/2565 10% 12% 1% 5% 67% 5%

ระดับ ปริญญาโท 177,080        -                   148,400        325,480        18,450         343,930            34,390        41,270       75,660         3,440            17,200          230,430           326,730         17,200           

  - ด้านวิทย์ฯ 177,080        -                   148,400        325,480         18,450         343,930            34,390        41,270       75,660         3,440            17,200          230,430           326,730         17,200           

รวมท้ังส้ิน 177,080        -                   148,400        325,480        18,450         343,930            34,390        41,270       75,660         3,440            17,200          230,430           326,730         17,200           

-  ค่าบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  600  บาท/คน/เทอม

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จัดการศึกษา      ค่าไฟฟ้า

-  ค่าบ ารุงห้องสมดุ  400  บาท/คน/เทอมหมายเหตุ   *   ค่าธรรมเนียมอ่ืน  คือ

สมทบคณะ/
วิทยาลัย

สมทบมหาวิทยาลัยฯ (22%)
วงเงินท่ีสามารถ
ต้ังงบประมาณ 
รายจา่ยไม่เกิน

สรุปประมาณการรายรับ - วงเงินเพ่ือต้ังงบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การจดัการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท)  ภาคปกติ

หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์

งบกลาง
อย่างน้อย

รวม

แบบ  ป.03

สมทบ
กองทุน  
 พัฒนา
บุคลากร

วงเงินต้ังงบประมาณรายจา่ย

รวม

ประมาณการรายรับ

ระดับ
รวมงบประมาณ
รายจา่ยท้ังส้ิน

ฟ.1
ประมาณการรายรับ สมทบ สมทบ งบกลาง  เหลือวงเงิน

ค่าไฟฟ้า วิทยาเขต ไม่น้อยกว่า ต้ังจา่ยไม่เกิน
8% 2% 10% 80%

(1) (2) (3) (4) (1)-(2)-(3)-(4)
งานฟาร์ม 1 (ทุ่งใหญ่) 11,326,000           906,080        226,520        1,132,600     9,060,800    

สาขาสัตวศาสตร์ 1 4,636,000             370,880        92,720          463,600        3,708,800     
สาขาพืชศาสตร์ 1 6,690,000             535,200        133,800        669,000        5,352,000     

งานฟาร์ม 2 (ไสใหญ่) 927,000               74,160         18,540         92,700         741,600       
สาขาสัตวศาสตร์ 2 720,000               57,600          14,400          72,000          576,000       
พืชศาสตร์ 2 207,000               16,560          4,140           20,700          165,600       

รวม 12,253,000           980,240        245,060        1,225,300     9,802,400    

แบบแสดงงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ตามเกณฑ์
งานฟาร์ม

 งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายการ งานฟาร์ม

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    - วงเงินตั้งจ่ายงานฟาร์ม จะต้องหักค่าสมทบ 20% วงเงินที่สามารถตั้งงบประมาณ
รายจ่ายไม่เกิน 80% ตามรายละเอียด 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่ประชุม : เห็นชอบ มอบฝ่ายบริหารฯ แก้ไขตามข้อเสนอแนะและตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนน าเสนอ
มหาวิทยาลัยฯ  
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   4.2 ฝ่ายวิชาการและวิจัย  
    4.2.1 การเบิกค่าสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 
    รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย หารือ การเบิกค่าสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563  
ที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบ รายละเอียดดังนี้  

ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2563  (นอกแผนการศึกษา) 

เทอม รหัสวิชา ชื่อวิชา ท. ป. กลุ่ม จ านวน อาจารย์ผู้สอน 

633 0331130759 อาหารสัตว์น้ า 2 1 FS221 3 อาจารย์อัมพร  รัตนมูสิก 

633 0331340359 สัมมนาทางประมง 0 1 FS441 1 ดร.มณี  ศรีชะนันท ์

633 0331340459 ฝึกงานประมง  0 3 FS441 4 ผศ.ธรรมนูญ  ง่านวิสุทธิพันธ์ 

633 0331340559 สัมมนาทักษะทางประมง 0 1 FS441 4 ดร.มณี  ศรีชะนันท ์

633 0331340659 ปัญหาพิเศษทางประมง 0 3 FS221 2 ผศ.ดร.วรรณิณี  จันทร์แก้ว 
633 0351530359 ฝึกงานทางเทคโนโลยี

เครื่องจักรกลเกษตร 
0 3 AT221 19 ผศ.ชวกร  มุกสาน 

633 0351530359 ฝึกงานทางเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตร 

0 3 AT441 13 ผศ.ชวกร  มุกสาน 

633 0351540759 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตร 

0 3 AT221 12 ดร.ปิติพัฒน์  บุตรโคตร 

633 0361530259 ฝึกงานเฉพาะด้านพัฒนาการ
เกษตรหรือธุรกิจเกษตร 

0 3 AB441 28 อาจารย์สาธิต  บัวขาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (นอกแผนการศึกษา) 
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โดยยึดตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดสรรรายรับ รายจ่าย ในการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2558 
  - รายรับ  หมายความว่า  เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียน  (รายวิชานอก
แผนการศึกษา) 
  - การจัดสรรรายรับ   ให้จัดสรรเงินสมทบมหาวิทยาลัยเป็นค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 25 
  - งบกลางคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด  ร้อยละ 10    
  - ค่าวัสดุและค่าใช้สอยร้อยละ 15   และค่าตอบแทนร้อยละ 50 
  การจัดสรรค่าตอบแทนร้อยละ 50 ให้จัดสรรแก่คณะผู้รับผิดชอบรายวิชาตามสัดส่วนของหน่วย
กิตท่ีนักศึกษาลงทะเบียน ตามอัตราค่าตอบแทนการสอน ให้เบิกจ่ายในอัตรา  ดังนี้ 
  ภาคบรรยาย  หน่วยชั่วโมงละไม่เกิน  400 บาท 
  ภาคปฏิบัติ    หน่วยชั่วโมงละไม่เกิน  200 บาท 
  **ทั้งนี้ต้องเบิกจ่ายไม่เกินร้อยละ 50 ของรายรับ 
 
 และตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2558  ก าหนดไว้ การศึกษา
จะต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดสัปดาห์ ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลาส าหรับการสอบและให้มีจ านวนชั่วโมงเรียนของแต่
ละรายวิชาเท่ากับจ านวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ โดยมีแนวทางการด าเนินการขอเบิกจ่ายค่าสอนภาคฤดู
ร้อน ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
 - มหาวิทยาลัยฯ ได้ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563  เป็นแบบ
ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
 - คณะและวิทยาเขต ต้องก ากับและควบคุมให้อาจารย์ผู้สอน ด าเนินการสอนให้เป็นไปตามตารางสอน
รายบุคคลที่คณะอนุมัติ  และรับรองความถูกต้องของหลักฐานการเบิกจ่ายตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนดให้ครบถ้วน 
 - หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าสอน  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยเอกสาร  ดังนี้ 
 - ตารางสอนรายบุคคลที่ได้รับอนุมัติจากคณะ  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 - หนังสืออนุมัติการสอนชดเชย (ถ้ามี) พร้อมส าเนาเอกสารประกอบ  
  (1) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในกรณีสั่งงดการเรียนการสอน 
  (2) หนังสืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ 
 - ใบเบิกค่าสอนและหลักฐานการเบิกจ่ายที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 - ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
 - ให้หน่วยเบิกจ่ายด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายค่าสอนดังกล่าวให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน รวมทั้งด าเนินการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 
 
 ที่ประชุม : เห็นชอบ ให้ด าเนินการเป็นไปตามระเบียบ 
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    4.2.2 งบประมาณโครงการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 
    รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย หารือ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการสอน 
ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เบื้องต้นยอดจัดสรรงบประมาณโครงการสอนประจ าภาคการศึกษา
ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ใช้ข้อมูลจากภาคการศึกษาที่ 2/2563 คณะฯ สามารถปรับลดวงเงินจัดสรรในรายวิชา
ต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยวัสดุโครงการสอนควรเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุการเกษตร 
    ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะ ควรพิจารณาถึงความจ าเป็น จ านวนนักศึกษา เนื่องจาก
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีจ ากัด ต้องหางบประมาณส่วนอ่ืนมาช่วยสนับสนุนในการเรียนการสอน และ
เห็นชอบให้ปรับเพ่ิม/ลดงบประมาณแยกเป็นสาขาวิชา ดังนี้ 
 หลักสูตร        จ านวนเงิน  
  สาขาวิชาพืชศาสตร์ (พ้ืนที่ไสใหญ่)     54,000 บาท 
  สาขาวิชาพืชศาสตร์ (พ้ืนที่ทุ่งใหญ่)     45,000 บาท 
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (พ้ืนที่ไสใหญ่)    52,500 บาท 
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (พ้ืนที่ทุ่งใหญ่)    53,700 บาท 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า    43,800 บาท 
 รวมสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร    249,000  บาท 
  สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ      50,000  บาท 
  สาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์    23,000 บาท   
  สาขาวิชาธุรกิจเกษตร      23,000  บาท 
 รวมสาขาเกษตรประยุกต์       96,000 บาท  
 รวมเป็นเงินจัดสรรงบประมาณโครงการสอนทั้งสิ้น  345,000  บาท 
 
 เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการสอน สามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอนได้ทันในภาคการศึกษา
ที่ 1/2564 จึงขอความร่วมมือให้สาขาด าเนินการขออนุมัติซื้อวัสดุโครงการสอนให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 
มิถุนายน 2564 
 
 ที่ประชุม : เห็นชอบ 

    4.2.3 แบบฟอร์มการให้คะแนนผลการเรียน     
     ตามที่มีความผิดพลาดในการรวบรวมคะแนน เพ่ือการประเมินผลในรายวิชาที่ไม่มีการ
ตรวจสอบและทวนสอบ ท าให้เกิดผลเสียกับนักศึกษาและความเชื่อถือในอาจารย์ผู้ สอน ฝ่ายวิชาการฯ ได้จัดท า
แบบฟอร์มการส่งคะแนนโดยแสดงรายละเอียดการให้คะแนน  จึงขอน าหารือที่ประชุมก่อนแจ้งให้สาขา หลักสูตร
ใช้แบบฟอร์มในการตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนก่อนให้อาจารย์ประจ าวิชากรอกผ่านระบบ  
    ที่ประชุม เสนอ ให้ปรับแบบฟอร์ม เพ่ิมช่องผู้ลงนามในแบบฟอร์ม และให้อาจารย์ผู้สอน
ส่งคะแนนดิบตามแบบฟอร์ม โดยผ่านหัวหน้าหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องและเก็บหลักฐาน  
 
 ที่ประชุม : เห็นชอบ  มอบฝ่ายวิชาการฯ ปรับแก้ไขแบบฟอร์มและส่งให้สาขา/หลักสูตรด าเนินการ 
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   4.2.4 การฝึกงานและสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งจ านวนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาท่ี 
1 ปีการศึกษา 2564 (ระหว่างวันที่ 17 มิ.ย. 2564 – 20 ส.ค. 2564) ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 250 ชั่วโมง 
จ านวนนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2564 – 30 ก.ย. 
2564) ระยะเวลา 4 เดือน ดังนี้ 
 

จ านวนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

(ระหว่างวันที่ 17 มิ.ย. 2564 – 20 ส.ค. 2564) 
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 250 ชั่วโมง 

จ านวนนักศึกษาสหกิจศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

(ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2564 – 30 ก.ย 2564) 
ระยะเวลา 4 เดือน 

ที ่ หลักสูตร จ านวน 
(คน) 

ที ่ หลักสูตร จ านวน 
(คน) 

1 สาขาวิชาพืชศาสตร์ (ไสใหญ่) 5 1 สาขาวิชาพืชศาสตร์ (ไสใหญ่) 17 
2 สาขาวิชาพืชศาสตร์ (ทุ่งใหญ่) 1 2 สาขาวิชาพืชศาสตร์ (ทุ่งใหญ่) 6 
3 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ทุ่งใหญ่) 3 3 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ไสใหญ่) 10 
   4 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ทุ่งใหญ่) 13 
   5 สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 11 
   6 สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรฯ 10 
 รวม 9  รวม 67 

 
หมายเหตุ : จ านวนนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
 
  สาขาวิชาพืชศาสตร์ (ทุ่งใหญ่) แจ้งเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ขอเลื่อนก าหนดการออกฝึก 
สหกิจศึกษา จากก าหนดเดิม วันที่ 1 มิ.ย. 2564 – 30 ก.ย. 2564 เป็นวันที่ 1 ก.ค. 2564 – 30 ต.ค. 2564  
 
  โดยมีรายละเอียดสถานที่นักศึกษาออกฝึกงานและสหกิจศึกษา ดังนี้ 
  สาขาวิชาพืชศาสตร์ (ไสใหญ่) 
  -  บริษัท ผาทองทุ่งสง จ ากัด 47/1 ถนนท่าแพใต้ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  - ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง 244 หมู่ 15 ถนนทางหลวงหมายเลข 4050 ต าบลควนมะพร้าว 
อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
  - ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดพัทลุง 191 หมู่ 15 ต าบลควนมะพร้าว อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
  สาขาวิชาพืชศาสตร์ (ทุ่งใหญ่) 
  - ส านักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
  - ศูนย์บริการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
  - ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
  - บริษัทยูนิวานิชน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่  
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  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ไสใหญ่) 
  -  บริษัท ทีเอฟเอ็มเอส จ ากัด สาขานครศรีธรรมราช 4103 ต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระพรหม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  -  มานิตฟาร์ม อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  -  บริษัท มิตรเจริญฟาร์ม จ ากัด สาขาสุราษฎร์ธานี ต าบลท่าทองใหม่ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี 
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ทุ่งใหญ่) 
  - ผู้จัดการรุ่งรัศมีฟาร์ม  15568 ต าบลทุ่งทอง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
  - บริษัทฟาร์เมชสไวน์บรีดเดอร์ 18/3 หมู่ 15 ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  - จินดารัตน์ฟาร์ม 8 หมู่ 2 ต าบลอุใดเจริญ อ าเภอกวนกาหลง จังหวัดสตูล    
  - ฟาร์ม RPG Brahman Ranch Service  610/2 หมู่  5  ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
  - ฟาร์มประสิทธิ์  28/1 ม.9 ต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา  
  - บริษัทฟาร์เมชสไวน์บรีดเดอร์ 18/3 หมู่ 15 ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  - ลักขณาฟาร์ม 124 หมู่ 5 ต าบลเขาย่า อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
  - บริษัท ประกายเงิน จ ากัด  2/3 ซอยศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
  - บริษัท ทนานันท์ แลนด์สเคป จ ากัด  66/8 หมูที่ 1 ต าบลศรีสุนทร อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
  - ต้นปาล์มแลนด์สเคป  42 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพ 
  - บริษัท พี.แอล.ดีไซน์  จ ากัด 60/1 อาคารมนริริน ซอย 8 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพฯ 
  สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร 
  - สหกรณ์โคขุนดอกค าใต้ 297 หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านถ้ า  อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 
  - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จังหวัดกระบี่ 205 หมู่ที่ 1 ต าบลเขาคราม อ าเภอเมือง จังหวัด
กระบี่ 
  - ไร่องุ่นภูนวพันธุ์ 151 หมู่ที่ 12 ต าบลหนองย่าง อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
  - สหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย พัทลุง จ ากัด 168 หมู่ที่ 2 ต าบลเขาเจียก  อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัด
พัทลุง 
 
 ที่ประชุม : เห็นชอบ  ให้ผู้ควบคุมก าชับนักศึกษาปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการฝึกงาน และสหกิจ
ศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVId-19) อย่าง
เคร่งครัด   
   4.2.5 การสอบวัดความรู้พื้นฐาน และการเรียบปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 
2564 
   ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี                       
คณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ว่าด้วยการเรียนปรับพ้ืนฐาน พ.ศ. 2559 คณะเกษตรศาสตร์จึงก าหนดให้มีการเรียนปรับพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  โดยนักศึกษาผู้ที่สอบไม่
ผ่านหรือไม่เข้าสอบการสอบวัดความรู้พ้ืนฐาน จะต้องเรียนรายวิชา 02-000-003  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(Science and Mathematics)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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  - ก าหนดการสอบวัดความรู้พ้ืนที่ และการเรียนปรับพ้ืนฐานให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาคณะฯ ในปี
การศึกษา 2564 สอบวัดความรู้พ้ืนฐาน  ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ข้อสอบแบบปรนัย จ านวน 100 ข้อ 
เกณฑ์การสอบผ่านได้คะแนนสอบไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 สอบวัดความรู้พ้ืนฐาน วันศุกร์ที่  2 กรกฎาคม 2564 
เวลา 09.00 – 12.00 น. Pre-test  (สอบผ่านระบบ Online)  ประกาศผลการสอบ Pretest วันเสาร์ที่ 3 
กรกฎาคม 2564 ผ่าน Website คณะเกษตรศาสตร์ http://agr.rmutsv.ac.th  และบอร์ดประชาสัมพันธ์      
คณะเกษตรศาสตร์  
  - ก าหนดการเรียนปรับพื้นฐาน วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564 (แบบ Online) 
  - ทดสอบหลังเรียน (Post-test) ผ่านระบบ Online วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 
09.00-12.00 น.  
  - ประกาศผลการสอบ Post-test วันเสาร์ที่  10 กรกฎาคม 2564 ผ่าน Website คณะฯ 
http://agr.rmutsv.ac.th และบอร์ดประชาสัมพันธ์คณะเกษตรศาสตร ์
  - รายวิชาเรียนปรับพ้ืนฐาน รหัสวิชา 02-000-003 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2(2-0-4) 
Science and Mathematics ปริมาณทางฟิสิกส์  การวัดด้วยเครื่องมือละเอียด สมการเส้นตรง  ตรีโกณมิติ 
แคลคูลัสส าหรับฟิสิกส์  สสาร โครงสร้างอะตอม  ตารางธาตุ  พันธะเคมี  เซลล์  โครงสร้างพืช  โครงสร้างสัตว์  
พันธุศาสตร์เบื้องต้น  ระบบจ านวนจริง  เลขยกก าลัง  การแก้สมการและอสมการ  อัตราส่วนและร้อยละ 
  - ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียนปรับพ้ืนฐาน เนื่องจากอาจารย์ผู้ออกข้อสอบและอาจารย์ผู้สอนเป็น
บุคลากรของคณะฯ จะด าเนินการแต่งตั้งค าสั่งต่อไป   
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ ขอหารือเพ่ิมเติม ในส่วนของการแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการ
เรียน ปีการศึกษา 2564 เพ่ือให้การเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาในหลักสูตรเดียวกันมีมาตรฐานการเทียบ
โอนที่เหมือนกันและสอดคล้องกับระดับการศึกษาและหลักสูตรที่ขอเทียบโอน โดยยึดตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ 
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ พ.ศ. 2563 ขอให้หลักสูตรเสนอชื่ออาจารย์เพ่ือ
ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งต่อไป  
  ประธาน แจ้ง หลักสูตรที่มีการเทียบโอนผลการเรียน ให้เร่งด าเนินการเสนอชื่อกรรมการเพ่ือ
ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งเป็นภาพรวมทุกสาขา/หลักสูตร เพ่ือช่วยกันขับเคลื่อนด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
อย่างเร่งด่วน     
 
 ที่ประชุม : เห็นชอบ มอบฝ่ายวิชาการฯ ด าเนินการ    
 
  4.3 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
     4.3.1 แผนปฏิบัติงานโครงการสโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 (มิ.ย. -ก.ย. 
2564) 
     รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งแผนปฏิบัติงานโครงการสโมสรนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2564 จ านวน 5 โครงการ  งบประมาณ 126,000 บาท แต่ละโครงการจะมีกิจกรรมย่อยจะ
ด าเนินการสองพ้ืนที่  
              ประธาน แจ้งปรับโครงการ/กิจกรรม เป็นรูปแบบออนไลน์ ให้นักศึกษาสองพ้ืนที่เข้าร่วมให้
มากที่สุด มอบฝ่ายพัฒนานักศึกษาด าเนินการปรับโครงการ/กิจกรรมให้นักศึกษามีความสุข ได้ร่วมกิจกรรมกันทุก
ชั้นปี และต้องรีบด าเนินการเนื่องจากเป็นช่วงปลายปีงบประมาณ     

 ที่ประชุม : รับทราบ  



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ หน้าท่ี ๒๓/๒๓ 

 

  4.4 สาขาเกษตรประยุกต์ 
    4.4.1 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบ
บูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) (U2T) 
   หัวหน้าสาขาเกษตรประยุกต์ หารือ ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ U2T  แต่สาขา
ต้องรับผิดชอบในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุโครงการสอนด้วย จึงขอหารือที่ประชุมพิจารณาบุคคลผู้รับผิดชอบ
ในส่วนนี้ ซึ่งพ้ืนที่ไสใหญ่รับผิดชอบจ านวน 4 ต าบล  
   ประธาน แจ้ง ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละต าบลด าเนินการในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างเอง  
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ แจ้ง มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในส่วนนี้ที่ส านักงานคณะฯ แล้ว 1 คน 
หากท าไม่ทันก็ค่อยให้นักศึกษาหรือเจ้าหน้าที่แต่ละต าบลมาช่วยด าเนินการ           

 ที่ประชุม : เห็นชอบ  

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องอ่ืนๆ 
   5.1 มหาวิทยาลัยฯ ให้ด าเนินการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เกี่ยวกับ โกโก้ 
กระท่อม และในส่วนของคณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการท าบันทึกข้อตกลง (MOA) แล้ว ขอความ
ร่วมมือช่วยกันด าเนินการ 
   5.2 การขอใช้งบกลางเงินรายได้เพ่ือน ามาพัฒนาฟาร์ม พัฒนาการเรียนการสอน เป็น
ค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็นจริงสามารถขอใช้ได ้
   5.3 ขอความร่วมมือช่วยกันเสนอของบประมาณจากหน่วยงานภายนอก เพ่ือมาพัฒนาฟาร์ม
และงานด้านอื่นๆ ของคณะฯ  
   5.4 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โครงการ U2T ต้องปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นแบบ
ออนไลน์ ท าให้ไม่สะดวกในการจัดกิจกรรมที่ต้องลงพ้ืนที่  ต้องเตรียมความพร้อมวางแผนในการด าเนินการทุก
กิจกรรม และจะมีการอบรมออนไลน์ด้าน IT ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้ง
รายละเอียดมาอีกครั้ง  
   5.5 การประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ ขอความร่วมมือช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้รับนักศึกษา
ให้ได้ตามแผนที่วางไว้ทุกสาขา/ทุกหลักสูตร  
   5.6 นักศึกษาที่คณะฯ จะส่งไปฝึกงาน/สหกิจศึกษา แต่นักศึกษาไปไม่ได้ให้แจ้งรายละเอียด
กับสถานประกอบการด้วย และนักศึกษาท่ีไปฝึกงาน/สหกิจศึกษาแล้ว ให้ติดตามดูแลนักศึกษาด้วย 
   5.7 ขอความร่วมมือสาขา/หลักสูตรช่วยติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตด้วย 

 ที่ประชุม : รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๔๕  น.  
 
 

 
นางอภิชญา  หงษ์ทอง      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 

     นางสาวพิมล  เที่ยงธรรม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


