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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ครั้งที ่ ๓/๒๕๖๔   

วันศุกร์ ที่ ๑๗ กันยายน  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. ผศ.พัชราภรณ์  วาณิชย์ปกรณ์ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร   กรรมการ 
๑๐. นายเศรษฐวัฒน์  ถนิมกาญจน์ หัวหน้าสาขาเกษตรประยุกต์   กรรมการ 
๑๑. นางสาวรัตนา  อุ่นจันทร์ รองหัวหน้าสาขาเกษตรประยุกต์  กรรมการ 
๑๒. ผศ.เผด็จ  สังขไพฑูรย์ รองหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร กรรมการ 
๑๓. นายเสกศักดิ์  น้ ารอบ หัวหน้างานวิสาหกิจ   กรรมการ 
๑๔. นางอณงค์ทิพย์  วงศ์กูล หัวหน้างานบริหารและวางแผน  กรรมการ 
๑๕. นางสาวสุนีย์  ศรีช ู หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาฯ  กรรมการ 
๑๖. นางจันตินา  สุชาฎา หัวหน้างานวิชาการและวิจัย  กรรมการ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๑๐ น. 

   เมื่อคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์มาครบองค์ประชุม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็น
ประธานในการประชุมกล่าวเปิด และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ จ านวน ๘ เรื่อง ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอบคุณทุกฝ่าย ทุกสาขา ทุกหลักสูตร บุคลากรทุกภาคส่วน ที่ได้ช่วยกันด าเนินการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ผลการประเมิน
ระดับคณะ คะแนนเฉลี่ย ๔.๘๘  ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก   
  ๑.๒ อัตราต าแหน่งสายวิชาการฯ (อาจารย์) จ านวน ๑๐ อัตรา ที่ได้ด าเนินการสอบคัดเลือก
และประกาศผลฯ แล้ว หลักสูตรสาขาวิชาพืชศาสตร์ (ปฐพีวิทยา)  ไม่มารายงานตัว ๑ อัตรา   



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔ หน้าท่ี ๒/๑๑ 

 

   ๑.๓ ตามที่คณะฯ ได้รับการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าสาขา
วิทยาศาสตร์การเกษตรและสาขาเกษตรประยุกต์ เพ่ือให้การบริหารจัดการภายในสาขาด าเนินการไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ คณะฯ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน
มหาวิทยาลัย ท าหน้าที่เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงในช่วงการทดลองงานให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน ๙ ราย แล้ว 
  ๑.๔ ด้วยปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ระลอก
ใหม่ ยังมีการแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่อง ขอความร่วมมือทุกฝ่าย ทุกสาขาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง แจ้ง
บุคลากร นักศึกษา ถือปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของมหาวิทยาลัยฯ และจังหวัดนครศรีธรรมราช อย่าง
เคร่งครัด 
  ๑.๕ ตามที่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พ้ืนที่ไสใหญ่  ได้ติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) มีผลตรวจเป็นบวก (positive) และได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้ว 
ในส่วนของบุคลากรสังกัดคณะฯ ที่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อฯ ได้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
ณ โรงพยาบาลทุ่งสง จ านวน ๒ ครั้ง ปรากฏผลการตรวจหาเชื้อเป็นลบ (negative) และได้ให้บุคลากรทุกคนกักตัว
ดูแลตัวเอง ปฏิบัติงานจากที่พักของตนเอง และปฏิบัติตนตามมาตรการควบคุมโรคระบาด (COVID ๑๙) และทาง
คณะฯ ไดด้ าเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในห้องส านักงานคณบดีและบริเวณชั้นล่างอาคาร ๖ (อาคารสีนวล) แล้ว 
  ๑.๖ รายการสิ่งก่อสร้าง ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการ โรงเรือนเกษตรอัจฉริยะด้านการเลี้ยงสัตว์ เพ่ือการเรียนรู้และฝึกอบรม พร้อมครุภัณฑ์ ต าบล
ถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน ๑ งาน งบประมาณ ๑๘,๐๒๐,๕๐๐ บาท (สิบแปดล้านสอง
หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ขณะนี้แบบรูปรายการเสร็จเรียบร้อย อยู่ระหว่างด าเนินการเสนอวิทยาเขตฯ ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างต่อไป  
  ๑.๗ เมื่อวันที่  ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยฯ โดยอธิการบดี ได้มาเยี่ยมชมให้
ข้อเสนอแนะค าแนะน าในการด าเนินการกิจกรรมงานฟาร์ม จึงขอความร่วมมือทุกฝ่าย ทุกสาขา ช่วยกันขับเคลื่อน
ด าเนินการให้งานฟาร์มมีรายได้มากขึ้น เพ่ือได้มาสนับสนุนด้านการเรียนการสอน เนื่องจากงบประมาณแผ่นดินมี
แนวโน้มลดลงทุกปีและอาจจะไม่ได้รับการจัดสรรอีกต่อไป   
  ๑.๘ ตามที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรม เดิน – วิ่ง การกุศล ราชมงคลทุ่งใหญ่ 
RUN ๒๐๒๐ ได้น ารายได้จากการจัดกิจกรรมมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
จ านวน  ๕ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจ านวน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) มอบฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติรับทุนการศึกษาดังกล่าว 

 ที่ประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุม 
  ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธ   
ที่ ๙  มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting ที่
ผ่านมานั้น ผู้รับผิดชอบงานประชุม ได้จัดท ารายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงขอ
เสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที ่๒/๒๕๖๔  

 ที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
      ๓.๑ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
    รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งเรื่องเสนอเพ่ือทราบ จ านวน ๓ เรื่อง ดังนี้ 
    ๓.๑.๑ การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
    รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้ง เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ ๒  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท  เป็นไปตามระบบการบริหารจัดการหลักสูตร        
การก าหนดแผนการเรียนรายวิชาเปิด การก าหนดผู้สอน และเป็นการเตรียมข้อมูลรายวิชาเปิดส าหรับจัดตาราง
เรียนตารางสอน และการจัดท า มคอ.๓ และ มคอ.๔ ก่อนการเปิดภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาค
การศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ และก าหนดเปิดภาค
การศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔  จึงขอความร่วมมือสาขา/หลักสูตร ประชุมอาจารย์ใน
หลักสูตร และด าเนินการ ดังนี้ 
    - ก าหนดแผนการเรียนรายวิชาเปิด และด าเนินการจัดตารางเรียน ตารางสอน ภาค
การศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ 
    - จัดส่งรายวิชาเปิด (ฉบับสมบูรณ์) และตารางสรุปผลการจัดท ารายงาน มคอ.๓ และ 
มคอ.๔ ภาคการศึกษาท่ี ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ก าหนดส่งภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
    - สาขา/หลักสูตร  แจ้งอาจารย์ผู้สอน จัดท า มคอ.๓  และ มคอ.๔  ภาคการศึกษาที่ ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  พร้อมอัปโหลดไฟล์ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศอาจารย์ ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา  
ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
    - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ ประธานหลักสูตร /หัวหน้าสาขา พิจารณาตรวจสอบ
รายละเอียด มคอ.๓ และ มคอ.๔  ผ่านระบบสารสนเทศอาจารย์   
    ที่ประชุมเสนอ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร    
มีการเรียนการสอนสองพ้ืนที่ รายวิชาที่ต้องใช้อาจารย์ผู้สอนร่วมกัน ในการจัดการเรียนการสอนต้องจัดเวลาให้
ตรงกันทั้งสองพ้ืนที่ ในรายวิชาเปิดการจัดตารางเรียน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 
วิชาชีพ ให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดตารางสอนเรียบร้อยแล้วคณะฯ จึงมาก าหนดได้   
    ประธาน มอบสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร/หลักสูตร หารือรายละเอียดร่วมกันวาง
แผนการเรียน การจัดตารางเรียน ก าหนดอาจารย์ผู้สอนให้ตรงกับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ และเฉลี่ยภาระงาน
สอนให้เหมาะสม   
          
 ที่ประชุม : รับทราบ 
 
   ๓.๑.๒ แผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕    
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๕ ตามวุฒิที่รับสมัคร และตาม มคอ.๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔ หน้าท่ี ๔/๑๑ 

 

 

ที ่ หลักสูตร คุณวุฒิที่รับ 

แผนการรับตามวุฒิที่รับสมัคร ตาม มคอ.๒ 

ม.๖ ปวช. ปวส. 
รวม 

ทั้งสิ้น 
ปกต ิ สมทบ รวม ปกต ิ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต                       
๔ ปี   ๑๙๕     -    ๑๙๕   ๔๕      -    ๔๕         ๒๔๐  
๑ สาขาวิชาพืชศาสตร ์

(พื้นที่ไสใหญ่) 
ม.๖ หรือเทียบเท่า, 
ปวช. ทุกสาขา หรือ
เทียบเท่า 

  ๒๕     -     ๒๕     ๕   -      ๕           ๓๐  

๒ สาขาวิชาพืชศาสตร ์
(พื้นที่ทุ่งใหญ่) 

ม.๖ หรือเทียบเท่า, 
ปวช. ทุกสาขา หรือ
เทียบเท่า 

  ๒๕     -     ๒๕     ๕      -      ๕           ๓๐  

๓ สาขาวิชาสัตวศาสตร ์ 
(พื้นที่ไสใหญ่) 

ม.๖ หรือเทียบเท่า, 
ปวช. ทุกสาขา หรือ
เทียบเท่า 

  ๒๕     -     ๒๕     ๕      -      ๕           ๓๐  

๔ สาขาวิชาสัตวศาสตร ์ 
(พื้นที่ทุ่งใหญ่) 

ม.๖ หรือเทียบเท่า, 
ปวช.  ทุกสาขา หรือ
เทียบเท่า 

  ๒๕     -     ๒๕     ๕      -      ๕           ๓๐  

๕ สาขาวิชาเทคโนโลยี
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

ม.๖ หรือเทียบเท่า, 
ปวช.  ทุกสาขา หรือ
เทียบเท่า 

 ๒๕     -     ๒๕     ๕      -      ๕           ๓๐  

๖ สาขาวิชาเกษตร
อัจฉริยะ 

ม.๖ หรือเทียบเท่า, 
ปวช.  ทุกสาขา หรือ
เทียบเท่า 

 ๒๐     -     ๒๐   ๑๐      -    ๑๐           ๓๐  

๗ สาขาวิชาพืชสวน
ประดับและภูมิทัศน์ 

ม.๖ หรือเทียบเท่า, 
ปวช.  ทุกสาขา หรือ
เทียบเท่า 

  ๒๕     -     ๒๕     ๕      -      ๕           ๓๐  

๘ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร ม.๖ หรือเทียบเท่า, 
ปวช.  ทุกสาขา หรือ
เทียบเท่า 

  ๒5     -     ๒๕     ๕   -    ๕           ๓๐  

เทียบโอน               ๑๕๐     -    ๑๕๐   ๑๕๐  
๑ สาขาวิชาพืชศาสตร ์ 

(พื้นที่ไสใหญ่) 
ปวส. หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

              ๑๕     -     ๑๕     ๑๕  

๒ สาขาวิชาพืชศาสตร ์ 
(พื้นที่ทุ่งใหญ่) 

ปวส. หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

              ๑๕     -     ๑๕     ๑๕  

๓ สาขาวิชาสัตวศาสตร ์
(พื้นที่ไสใหญ่) 

ปวส. หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

              ๑๕     -      ๕     ๑๕  



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔ หน้าท่ี ๕/๑๑ 

 

๔ สาขาวิชาสัตวศาสตร ์
(พื้นที่ทุ่งใหญ่) 

ปวส. หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

              ๑๕     -     ๑๕     ๑๕  

๕ สาขาวิชาเทคโนโลยี
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

ปวส. หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า หรือสาขาวิชา
ประมงหรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

              ๓๐     -     ๓๐     ๓๐  

๖ สาขาวิชาเกษตร
อัจฉริยะ 

ปวส. สายวิชาช่าง
อุตสาหกรรม หรือ
เทียบเท่าทุกสาขา 

              ๓๐     -     ๓๐     ๓๐  

๗ สาขาวิชาพืชสวน
ประดับและภูมิทัศน์ 

ปวส. หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
หรือสาขาวิชา
เทคโนโลยีภมูิทัศน ์
หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

              ๓๐     -     ๓๐     ๓๐  

  รวมแผนการรับทั้งสิ้น  ๙๕     -    ๑๙๕   ๔๕      -    ๔๕  ๑๕๐     -    ๑๕๐   ๓๙๐  

 
 ที่ประชุม : รับทราบ    
 
   ๓.๑.๓ ปฏิทินการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕    
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้ง ปฏิทินการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา    
๒๕๖๕ ดังนี้  
   มหาวิ ทย าลั ยฯ  ก าหนด รั บสมั ค รนั ก ศึ กษ า ใหม่  แบบออน ไลน์ ผ่ าน ร ะบบ  
https://admission.rmutsv.ac.th/    
   - ผู้ส าเร็จการศึกษา ม.๖ (TCAS) ก าหนดรอบรับสมัครนักศึกษาใหม่ ไว้ ๔ รอบ      
    - รอบท่ี ๑ Portfolio   รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๔ - ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๕   
    - รอบท่ี ๒ Quota       รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๔ ก.พ. - ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๕   
    - รอบท่ี ๓ Admission รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒ ก.พ. -  ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๕     
    - รอบท่ี ๔ Direct Admission รับสมัคร ระหว่างวันที่  ๑๑ - ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๕  
   - ผู้ส าเร็จการศึกษา  ปวช. / ปวส. ก าหนดรอบรับสมัครนักศึกษาใหม่ ไว้ ๓ รอบ   
    - รอบท่ี ๑ แบบโควตา  รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒๗ ก.ย. - ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๔ 
    - รอบท่ี ๒ แบบรับตรง  รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒๒ พ.ย. - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๔ 
    - รอบท่ี ๓ แบบรับตรงอิสระ รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑ ม.ค. - ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๕ 
   - อัตราค่าสมัคร ส าหรับ ปวช./ปวส. แบบโควตา แบบรับตรง และแบบรับตรงอิสระ 
สาขาวิชาละ ๒๐๐ บาท ส าหรับ ม.๖ (TCAS) รอบที่ ๑  รอบที่ ๒ และรอบที่ ๔ สาขาวิชาละ ๒๐๐ บาท ส่วนรอบ
ที่ ๓ ตามอัตราที่ ทปอ. ก าหนด  
   - ก าหนดเปิดภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
 
 ที่ประชุม : รับทราบ 

https://admission.rmutsv.ac.th/


รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔ หน้าท่ี ๖/๑๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
       ๔.๑ ฝ่ายบริหารและวางแผน 
    ๔.๑.๑ พิจารณาจัดท าแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
    รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน แจ้ง ตามที่มหาวิทยาลัยฯ แจ้งให้คณะฯ ด าเนินการ
จัดท าแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ทางฝ่ายบริหารฯ 
ได้ด าเนินการรวบรวมความต้องการจากสาขา/หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมในการเรียงล าดับ
ความส าคัญ  โดยมอบหัวหน้างานบริหารและวางแผนหารือตามล าดับ  
    หัวหน้างานบริหารและวางแผน แจ้ง ตามที่คณะฯ ได้เสนอขอรายการครุภัณฑ์ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จ านวน ๑๗ รายการ  ได้รับจัดสรรเพียง ๒ รายการ ล าดับที่ ๕  ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ 
ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ขั้นสูง พ้ืนที่ทุ่งใหญ่ และล าดับที่ ๑๓ ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการพืชไร่ พ้ืนที่ไสใหญ่ 
ในกระบวนการได้ด าเนินการให้งานพัสดุวิทยาเขตฯ ด าเนินการแล้ว ส่วนแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ านวน ๒๕ รายการ งบประมาณ ๖๖,๑๔๖,๑๔๐ บาท (หกสิบหกล้านหนึ่งแสน
สี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  ขอหารือที่ประชุมในการจัดล าดับความส าคัญ ความจ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งที่ผ่าน
มาจะใช้รูปแบบหมุนวนในการจัดล าดับทุกปี    
    ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะ  
    - ในการจัดล าดับความส าคัญใช้รูปแบบเดิม และรายการชุดคอมพิวเตอร์ควรขอใช้
งบประมาณเงินรายได้สะสมเป็นภาพรวมของคณะฯ โดยดูความส าคัญและความจ าเป็น บางรายการอาจยุบรวม
เป็นชุดครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ได้ ให้เปลี่ยนชื่อชุดครุภัณฑ์ไม่ให้ซ้ ากับชื่อเดิมที่เคยเสนอขอ ตัดรายการครุภัณฑ์ที่ได้รับ
การจัดสรรแล้วออก และสาขา/หลักสูตรที่ได้รับการจัดสรรแล้วให้เรียงล าดับไว้เป็นล าดับหลัง   
    - ให้จัดเรียงล าดับความส าคัญ เร่งด่วนและจ าเป็น เลือกไว้ในล าดับต้นๆ แล้วจึงเรียง
ตามล าดับต่อไปจนครบรายการที่เสนอมาทั้งหมด โดยเริ่มล าดับที่ ๑ สาขาวิชาพืชศาสตร์ พ้ืนที่ทุ่งใหญ่  ล าดับที่ ๒ 
สาขาวิชาประมง ล าดับที่ ๓ สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรฯ ล าดับที่  ๔ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ล าดับที่ ๕    
งานวิสาหกิจ ล าดับที่ ๖ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ้ืนที่ไสใหญ่ ล าดับที่ ๗ สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน และล าดับที่ ๘ 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ้ืนที่ทุ่งใหญ่  หมุนวนจนครบทุกรายการ  
    - รายการครุภัณฑ์ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จ านวน ๒๕ รายการ เหลือ ๑๙ รายการ โดยมี
รายละเอียดแต่ละปีงบประมาณ ดังนี้ 
 
รายการครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ที่ได้รับจัดสรรแล้ว)  

 

งปม.

1. ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบคุณภาพ
อาหารสัตว์ข้ันสูง ต.ทุง่ใหญ่ อ.ทุง่ใหญ่        
จ.นครศรีธรรมราช

    4,912,000 1 ชุด    4,912,000

2. ครุภัณฑ์ชุดห้องปฎิบัติการพืชไร่ ต้าบลถ้้าใหญ่
 อ้าเภอทุง่สง จังหวัดนครศรีธรรมราช

       236,000 1 ชุด      236,000

   5,148,000รวมท้ังส้ิน

จ ำนวนหน่วย

ล ำดับท่ี 
(เรียงตามล้าดับ
ความส้าคัญ)

ช่ือรำยกำร (ระบุ ต ำบล อ ำเภอ จงัหวัด) รำคำต่อหน่วย

        ปีงบประมำณ 2565  
      (ท่ีได้รับจดัสรรแล้ว)



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔ หน้าท่ี ๗/๑๑ 

 

งปม.

1. ชดุเคร่ืองมือห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช ต้าบลทุ่งใหญ่  
อ้าเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

      7,404,400    1 ชดุ       7,404,400

2. ชดุปฏิบัติการสกัดสารออกฤทธ์ิทางชวีภาพเพ่ือการเพาะเล้ียง
สัตว์น้้า  ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

      1,480,100    1 ชดุ       1,480,100

3. ชดุครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการธุรกิจเกษตรออนไลน์ ต้าบลถ้้าใหญ่
 อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

      1,800,000    1 ชดุ       1,800,000

4. ชดุอุปกรณ์ส้าหรับการตัดแต่งต้นไม้รุกขกรรม 
ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 120,000 1 ชดุ          120,000

5. ชดุครุภัณฑ์เคร่ืองจักรกลงานเกษตรส้าหรับผลิตอาหารสัตว์  
ต้าบลทุ่งใหญ่  อ้าเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

      6,330,000    1 ชดุ       6,330,000

6. ชดุเคร่ืองผสมอาหารสูตรครบส่วน (TMR) ส้าหรับสัตว์เค้ียว
เอ้ือง ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

      1,850,000    1 ชดุ       1,850,000

7. ชดุครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านการเกษตรอัจฉริยะ ต้าบลถ้้าใหญ่ 
อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

      1,797,600    1 ชดุ       1,797,600

8. ชดุวิเคราะห์คุณภาพน้้านม ต้าบลทุ่งใหญ่  อ้าเภอทุ่งใหญ่  
จังหวัดนครศรีธรรมราช

      2,211,690    1 ชดุ       2,211,690

9. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชวีโมเลกุลทางพืช ต้าบลถ้้าใหญ่ 
อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

      1,683,500    1 ชดุ       1,683,500

10. ชดุปฏิบัติการอารักขาพืช ต้าบลทุ่งใหญ่  อ้าเภอทุ่งใหญ่  
จังหวัดนครศรีธรรมราช

      3,782,500    1 ชดุ       3,782,500

11. ชดุควบคุมการให้น้้าอัตโนมัติ  ต้าบลทุ่งใหญ่  อ้าเภอทุ่งใหญ่ 
 จังหวัดนครศรีธรรมราช

           50,000    2 ชดุ          100,000

12. ชดุปฏิบัติการทักษะงานชา่งเกษตร ต้าบลถ้้าใหญ่
อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

         170,000    1  ชดุ          170,000

13. ครุภัณฑ์เคร่ืองวิเคราะห์แร่ธาตุอาหารสัตว์    ต้าบลทุ่งใหญ่  
อ้าเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

      4,500,000    1 ชดุ       4,500,000

14. ชดุกล่ันน้้ามันหอมระเหย ต้าบลทุ่งใหญ่  อ้าเภอทุ่งใหญ่  
จังหวัดนครศรีธรรมราช

         400,000    1 ชดุ          400,000

15. ครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการหลังการเก็บเก่ียว ต้าบลถ้้าใหญ่ 
อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

      8,430,000    1 ชดุ       8,430,000

16. ชดุเคร่ืองมือวัดด้านพลังงานและทดสอบทางไฟฟ้า ต้าบลถ้้า
ใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

      1,470,000    1 ชดุ       1,470,000

17. ชดุเคร่ืองมือห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีผลิตพืชชั้นสูง  ต้าบล
ทุ่งใหญ่  อ้าเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

      6,938,950    1 ชดุ       6,938,950

18. ครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการสรีรวิทยาของพืช ต้าบลถ้้าใหญ่ 
อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

      5,165,000    1 ชดุ       5,165,000

19. เคร่ืองวิเคราะห์ไขมัน ต้าบลทุ่งใหญ่  อ้าเภอทุ่งใหญ่  จังหวัด
นครศรีธรรมราช

      3,600,000    1 ชดุ       3,600,000

    59,233,740รวมท้ังส้ิน

จ ำนวนหน่วย

ล ำดับท่ี 
(เรียงตามล้าดับ
ความส้าคัญ)

ช่ือรำยกำร (ระบุ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด) รำคำต่อหน่วย
ปีงบประมำณ 2566

รายการครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔ หน้าท่ี ๘/๑๑ 

 

งปม.

1. ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจ้าลองธุรกิจเกษตร 
ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุง่สง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

       800,000
  1 ชุด      800,000

2. ชุดปฏิบัติการก่อสร้างภูมทิัศน์ ต้าบลถ้้าใหญ่ 
อ้าเภอทุง่สง จังหวัดนครศรีธรรมราช

       500,000
  1 ชุด      500,000

3. ชุดห้องปฏิบัติการผลิตสัตว์อย่างแมน่ย้า ต้าบล
ถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุง่สง จังหวัดนครศรีธรรมราช

    3,540,000
  1 ชุด    3,540,000

   4,840,000รวมท้ังส้ิน

จ ำนวนหน่วย

ล ำดับท่ี 
(เรียงตามล้าดับ
ความส้าคัญ)

ช่ือรำยกำร (ระบุ ต ำบล อ ำเภอ จงัหวัด) รำคำต่อหน่วย
ปีงบประมำณ 2568

งปม.

1. ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรสภาพ
ผลผลิตเกษตร ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุง่สง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

       220,000   1 ชุด        220,000

2. ชุดปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมติัใน
อุตสาหกรรมเกษตร ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุง่สง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

       625,000   4 ชุด      2,500,000

3. ชุดครุภัณฑ์การท้าตลาดดิจิตอล ต้าบลถ้้าใหญ่ 
อ้าเภอทุง่สง จังหวัดนครศรีธรรมราช

    1,500,000   1 ชุด      1,500,000

4. ชุดห้องปฏิบัติการเรือนเพาะช้า ต้าบลถ้้าใหญ่ 
อ้าเภอทุง่สง จังหวัดนครศรีธรรมราช

    1,439,000   1 ชุด      1,439,000

5. เคร่ืองวิเคราะห์ความร้อน  ต้าบลทุง่ใหญ่  
อ้าเภอทุง่ใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

    3,000,000   1 ชุด      3,000,000

6. ชุดครุภัณฑ์โคเนื้อ ต้าบลทุง่ใหญ่  อ้าเภอทุง่ใหญ่ 
 จังหวัดนครศรีธรรมราช

    2,250,000   1 ชุด      2,250,000

7. ชุดเคร่ืองผสมอาหาร ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุง่สง
 จังหวัดนครศรีธรรมราช

    1,824,000   2 ชุด      3,648,000

8. ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเนื้อและผลิตภัณฑ์ ต้าบล
ทุง่ใหญ่  อ้าเภอทุง่ใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

    2,885,000   1 ชุด      2,885,000

9. ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสัตว์ปีก ต้าบลทุง่ใหญ่  
อ้าเภอทุง่ใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

    2,250,000   1 ชุด      2,250,000

   19,692,000รวมท้ังส้ิน

จ ำนวนหน่วย

ล ำดับท่ี 
(เรียงตามล้าดับ
ความส้าคัญ)

ช่ือรำยกำร (ระบุ ต ำบล อ ำเภอ จงัหวัด) รำคำต่อหน่วย
ปีงบประมำณ 2567

รายการครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔ หน้าท่ี ๙/๑๑ 

 

งปม.

1. ชุดห้องประชุมย่อยส้าหรับเตรียมความพร้อม
เป็นผู้ประกอบการ ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุง่สง
 จังหวัดนครศรีธรรมราช

       600,000   1 ชุด      600,000

2. ชุดห้องปฏิบัติการดูแลภูมทิัศน์ ต้าบลถ้้าใหญ่ 
อ้าเภอทุง่สง จังหวัดนครศรีธรรมราช

       504,000   1 ชุด      504,000

   1,104,000รวมท้ังส้ิน

ปีงบประมำณ 2569

จ ำนวนหน่วย

ล ำดับท่ี 
(เรียงตามล้าดับ
ความส้าคัญ)

ช่ือรำยกำร (ระบุ ต ำบล อ ำเภอ จงัหวัด) รำคำต่อหน่วย

งปม.

1. ชุดห้องปฏิบัติการเขียนแบบและเทคโนโลยี 
ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุง่สง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

    1,500,000   1 ชุด    1,500,000

   1,500,000รวมท้ังส้ิน

ล ำดับท่ี 
(เรียงตามล้าดับ
ความส้าคัญ)

ช่ือรำยกำร (ระบุ ต ำบล อ ำเภอ จงัหวัด) รำคำต่อหน่วย
ปีงบประมำณ 2570

จ ำนวนหน่วย

รายการครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายการครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - โครงการที่มีการปรับแก้ไขขอความร่วมมือสาขา/หลักสูตรส่งรายละเอียดประกอบรายการ
ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องครบถ้วน และรายการครุภัณฑ์ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ หากต้องการเพ่ิมเติม ด าเนินการ
ส่งให้ฝ่ายบริหารฯ ได้ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
  - ชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานาน มอบฝ่ายบริหารฯ ด าเนินการใน
ภาพรวมของคณะฯ   
 
 ที่ประชุม : เห็นชอบ มอบฝ่ายบริหารฯ ด าเนินการ และตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยฯ  
 
   ๔.๒ สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร  
    ๔.๒.๑ แนวทางปฏิบัติการเรียนการสอนและการวัดผลวิชาชีพเกษตรผ่านระบบ
ออนไลน์  
     รองหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร หารือ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ออกประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังฯ (ฉบับที่ ๙) ในการจัดการ
เรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ช่วง ๒ เดือนแรก ชั่วโมงทฤษฎีให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ทั้งหมด ชั่วโมงปฏิบัติให้น าชั่วโมงทฤษฏีมาสอนแทนในชั่วโมงปฏิบัติ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
การประเมินผลการเรียนรู้ที่สามารถให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาตามที่หลักสูตรก าหนด  แต่เนื่องจาก
รายวิชาชีพด้านเกษตรทุกวิชาจะมีชั่วโมงปฏิบัติก าหนดไว้ในหลักสูตร (มคอ. ๒) สามารถวัดผลได้เฉพาะในส่วนของ



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔ หน้าท่ี ๑๐/๑๑ 

 

ภาคทฤษฏีหรือบรรยาย แต่ในส่วนของภาคปฏิบัติไม่สามารถด าเนินการได้ ขอหารือท่ีประชุมถึงแนวทางปฏิบัติการ
เรียนการสอนและการวัดผลวิชาชีพเกษตรผ่านระบบออนไลน์ ตามท่ีหลักสูตรก าหนด  
    ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะ  
    - ตามประกาศและมาตรการต่างๆ นักศึกษาไม่สามารถเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยฯ ได้ 
ต้องหาช่องทางในการจัดการเรียนการสอน โดยการจัดท าวีดีโอ ท าคลิปวีดีโอ มอบหมายงานให้กับนักศึกษา     
ต้องปรับเปลี่ยนแผนในการจัดการสอนนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙      
ซึ่งต้องด าเนินการตามแนวปฏิบัติของวิทยาเขตฯ และมหาวิทยาลัยฯ ในการจัดการเรียนการสอน  
    - ควรเตรียมความพร้อมรองรับในการท าโครงการทางด้านวิชาชีพให้กับนักศึกษา 
    - แนวโน้มในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ ที่อาจจะต้องเรียนออนไลน์ ในรายวิชาการฝึก
ทักษะควรปรับแผนการเรียนไว้ในชั้นปีต่อไปแทน  
    - ในการปรับแผนการเรียน การจัดรายวิชาเปิดสามารถด าเนินการในช่วงที่จัดตาราง
เรียน สาขา/หลักสูตรสามารถทบทวนด าเนินการปรับเปลี่ยนรายวิชาให้เหมาะสมได้ก่อนส่งฉบับสมบูรณ์ไปยัง
แผนกทะเบียนวิทยาเขตฯ เพ่ือให้นักศึกษาลงทะเบียนต่อไป     
    - การวัดผลการเรียนให้กับนักศึกษาในรายวิชาภาคปฏิบัติ หากนักศึกษามีผลการเรียนไม่
สมบูรณ์ ( I ) เนื่องจากสาเหตุไม่ได้มาจากตัวนักศึกษานั้น จะด าเนินการได้ยาก 
    ประธาน แจ้ง เพ่ือประโยชน์ของนักศึกษา มอบฝ่ายวิชาการฯ หาแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติได้จริง ในสถานการการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙  
 
  ที่ประชุม : รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องอ่ืนๆ 
   ที่ประชุมเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ือทราบและด าเนินการ ดังนี้  
      ๕.๑ ครุภัณฑ์ที่คงอยู่ แต่อาจารย์ผู้รับผิดชอบบางท่านได้เกษียณอายุราชการ ควรให้อาจารย์
บรรจุใหม่เป็นผู้รับผิดชอบรับช่วงต่อในการดูแลครุภัณฑ์ของคณะฯ  
   ๕.๒ มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปี ๒๕๖๕ โดยฝ่ายวิชาการฯ เป็นผู้รับผิดชอบช่วยกันด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
   ๕.๓ โรคระบาดในสัตว์ โดยเฉพาะโค สุกร ขอให้ผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังมีมาตรการในการดูแล
ป้องกันทั้งสองพ้ืนที่  
   ๕.๔ ในการต่อสัญญาจ้างลูกจ้าง ให้ด าเนินการประเมินเป็นรายบุคคล เพ่ือกระตุ้นความเอาใจ
ใส่ของบุคลากร และงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   ๕.๕ จากการเปิดรับอัตราต าแหน่งอาจารย์เฉพาะทางด้านปฐพี หลักสูตรสาขาวิชาพืชศาสตร์
ไม่มีบุคคลมารายงานตัว ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ ขออนุญาตจ้างอาจารย์พิเศษมาสอนจนกว่ามีการประกาศ
รับสมัครใหม่ 
   ๕.๖ การแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการและมอบของที่ระลึก ก าหนดจัดแบบ
ออนไลน์เบื้องต้นช่วงปลายเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ในการประชุมอาจารย์ของคณะฯ โดยจะเชิญผู้เกษียณฯ กล่าว
แสดงความรู้สึก ตัวแทนอาจารย์และเจ้าหน้าที่กล่าวแสดงความรู้สึกและกล่าวขอบคุณ  เมื่อเสร็จสิ้นพิธีการจึงจะ
ด าเนินการประชุมอาจารย์เพ่ือชี้แจงข้อตกลงฯ  ส าหรับวันและเวลา ก าหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  
   ๕.๗ ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์นั้นอาจมีการสนทนาหรือใช้ค าพูดที่ไม่สุภาพ บางครั้ง
ผู้ปกครองอาจจะอยู่ในช่วงการเรียนการสอนด้วย ซึ่งอาจจะดูไม่เหมาะสม มอบฝ่ายวิชาการฯ ท าหนังสือขอความ
ร่วมมือในกรณีนี้ด้วย 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔ หน้าท่ี ๑๑/๑๑ 

 

   ๕.๘ มหาวิทยาลัยฯ ส ารวจข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาพิการเพ่ือเข้าศึกษาต่อ ทุนการศึกษา
ส าหรับนักศึกษา และการเสนอชื่ออาจารย์บรรจุใหม่เพ่ือแต่งตั้งค าสั่งอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ิมเติม ขอความร่วมมือ
สาขา/หลักสูตรด าเนินการส่งข้อมูลให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาเพ่ือได้ด าเนินการต่อไป  
   ๕.๙ จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ภายในระดับหลักสูตร 
หลายประเด็นที่ต้องด าเนินการ ในด้านการคู่เทียบกับคณะ/ระหว่างหลักสูตร การดูแลอาจารย์ใหม่ การดูแล
นักศึกษา แผนพัฒนาอาคารสถานที่ แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา การดูแลคนพิการ        
การจัดการของเสีย มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ขอความร่วมมือทุกฝ่าย ทุกสาขา/หลักสูตร ช่วยกันขับเคลื่อน
วางแผนงานในการด าเนินการต่อไป          

 ที่ประชุม : รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๕  น.  
 
 

 
นางอภิชญา  หงษ์ทอง      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 

     นางธันย์นรีย์  โมราศิลป์      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


