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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 2/๒๕๖๓ 
วันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google Meet 
***************************************** 

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

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นางธันย์นรีย์  โมราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน        กรรมการ  ลาพักผ่อน 
๒. ผศ.พัชราภรณ์  วาณิชย์ปกรณ์    หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร   กรรมการ  ติดภารกิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผศ.สารคาม  แก้วทาสี    งานทะเบียนและวัดผล  
๒. นายสุดนัย เครือหลี     ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพืชศาสตร์ 
๓. นายกิตติชนม์  อุเทนะพันธุ์    ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าฯ 
๔. นายปิติพัฒน์  บุตรโคตร    ผู้น าเสนอหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ  
๕. นายสุรศักดิ์  ชูทอง     ผู้น าเสนอสาขาวิชาเทคโนโลยีพืชสวนและภูมิทัศน์ 
๖. นางสาวจรีวรรณ  จันทร์คง    ผู้น าเสนอหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจเกษตรและทรัพยากร 
๗. นางจันตินา  สุชาฎา     หัวหน้างานวิชาการและวิจัย 

 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

เมื่อคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์มาครบองค์ประชุม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์เป็น
ประธานในการประชุมกล่าวเปิด และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 5 เรื่อง  
  1.1 คณะเกษตรศาสตร์ได้ส่งข้อเสนอโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนและเกษตรอัจฉริยะ
ภาคใต้  ต่อกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ซึ่งกระทรวงฯ ขอให้คณะฯ ท าเอกสารประกอบโครงการ
เพ่ิมเติม  
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   ๑.๒  ตามที่ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนสนับสนุนการช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช (พ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง) คณะฯ จัดท าข้อเสนอโครงการตามความต้องการของพ้ืนที่ เสนอ
จ านวน ๔ โครงการ คือ โครงการโคเนื้อโคขุน โครงการพริกไทย โครงการพริกแกง โครงการปูด า โดยต้องมีการ
น าเสนอข้อเสนอโครงการต่อคณะกรรมการส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในวันที่ 20 มิถุนายน 2563 ขอ
ความร่วมมือหัวหน้าโครงการเตรียมความพร้อมในการน าเสนอด้วย 
   ๑.๓ ตัวแทนบริษัทไทยแพลนท์แมททีเรียล จ ากัด หารือกับคณะฯ ในการท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) การปลูกกระท่อมเพ่ือการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งในอนาคตจะมีการปลดล็อคพืชกระท่อม
ออกจากสารเสพติดประเภท ๕ จึงเป็นลู่ทางในการพัฒนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจ โดยใช้พ้ืนที่ของคณะฯ ในการผลิต
ต้นพันธุ์เพ่ือเป็นวัตถุดิบ และการด าเนินการตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า ซึ่งจะเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ของคณะฯ 
จะมีการหารือในรายละเอียดเพ่ือร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  
   ๑.๔ คุณสรวิทย์ จันทร์แท่น ศิษย์เก่าไสใหญ่ หารือกับคณะฯ เกี่ยวกับการร่วมมือการด าเนินการ
ปลูกโกโก้ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าสนใจ โดยใช้พ้ืนที่ของคณะฯ ในการด าเนินการผลิตแบบครบวงจร ซึ่ง
คณะฯ ต้องเตรียมความพร้อมในการด าเนินการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการปลูกโกโก้  
   ๑.๕ การควบรวมคณะอุตสาหกรรมเกษตรมาสังกัดคณะเกษตรศาสตร์ เบื้องต้น ให้บุคลากรสาย
สนับสนุน (พนักงานมหาวิทยาลัยฯ และพนักงานราชการ) จ านวน ๕ คน มาอยู่ในสังกัดคณะฯ ส่วนอีก ๓ คน อยู่
ในสังกัดวิทยาเขตฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการของมหาวิทยาลัยฯ คาดว่าจะชัดเจนในต้นเดือนตุลาคม 2563  
 มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
  ตามที่ฝ่ าย เลขานุการ ได้จัดส่ ง  (ร่ าง)  รายงานการประชุม คณะกรรมการประจ า                 
คณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔  เมษายน ๒๕๖๓ ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้อง
เบื้องต้นแล้ว  
  ประธาน แจ้งหากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้แจ้งฝ่ายเลขานุการ  

 มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
โดยคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะในการเขียนค าน าหน้าชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หากไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ ให้
ใช้ค าน าหน้าชื่อเป็น นาย นาง หรือ นางสาว  

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 3.1  ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  แจ้งที่ประชุมทราบ 3 เรื่อง ตามวาระ ดังนี้ 
  3.1.1 การเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
  เพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ 2019 (โควิด-19)  มหาวิทยาลัยฯ ได้มีประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศและเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 
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  3.1.2 ปฏิทินกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 
     รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับปฏิทินกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ 
ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
   วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00-12.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ออนไลน์) 
   วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. สอบวัดความรู้พื้นฐาน (ออนไลน์) 
   วันที่ 20 มิถุนายน 2563  ประกาศผลสอบวัดความรู้พื้นฐาน http://agr.rmutsv.ac.th/ 
   วันที่ 22-25 มิถุนายน 2563 เรียนปรับพื้นฐาน (ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) (ออนไลน์)     

ไม่มีค่าใช้จ่าย (นักศึกษาที่สอบวัดความรู้พ้ืนฐานเมื่อวันที่ 19 มิ.ย.  
63 ที่สอบไม่ผ่าน) 

   วันที่ 26 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00-12.00 น. ทดสอบหลังเรียน (Posttest) (ออนไลน์) 
   วันที่ 13 กรกฎาคม 2563  เปิดเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
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  3.1.3 จ านวนนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 
    รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ แจ้งที่ประชุมทราบถึงจ านวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  ขอความร่วมมือสาขาที่ยังรับนักศึกษาไม่ได้ตามแผนรับ ช่วยกันประชาสัมพันธ์ เพ่ือรับนักศึกษา
ใหมใ่ห้ได้ตามแผน 

 มติที่ประชุม : รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
  4.1.1 อนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบท่ี 2) 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  รายงาน จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ (รอบที่ 2) จ านวน 81 คนโดยแยกเป็นพ้ืนที่ และสาขาวิชา 
  พ้ืนที่ไสใหญ่ นักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษา จ านวน 75 คน แยกเป็นสาขาวิชา ดังนี้ 

- สาขาวิชาประมง     จ านวน  32  คน 
- สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรฯ    จ านวน    8  คน 
- สาขาวิชาพืชศาสตร์      จ านวน  23  คน 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  จ านวน  12  คน 

  พ้ืนที่ทุ่งใหญ่ นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา  จ านวน     6 คน 
-  สัตวศาสตร์      จ านวน     6 คน 

   
  ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะ กรณีนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) สูงถึงเกณฑ์
ที่จะได้รับเกียรตินิยม แต่ไม่ได้รับเกียรตินิยมเนื่องจากมีการลงทะเบียนเรียนซ้ า โดยในรายวิชาดังกล่าวมีการปิด
รายวิชาแต่นักศึกษาไม่ได้ด าเนินการถอนรายวิชาตามเวลาที่ฝ่ายทะเบียนก าหนด จึงติด W  เมื่อลงทะเบียนเรียนซ้ า
จึงไม่ได้รับเกียรตินิยม  ขอความร่วมมือสาขาติดตามและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาด าเนินการเกี่ยวกับการ
ลงทะเบียน การเพ่ิม-ถอนรายวิชาภายในเวลาที่ก าหนด เพ่ือไม่ให้นักศึกษาเสียสิทธิ์ที่จะได้รับเกียรตินิยม และมอบ
ฝายวิชาการฯ หารือกับมหาวิทยาลัยฯ ในกรณีการไม่ได้รับเกียรตินิยมเนื่องจากลงทะเบียนเรียนซ้ าของนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ 2)  
 มติที่ประชุม : อนุมัติ ผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ 2) พื้นที่ไสใหญ่  
จ านวน  75 คน พื้นที่ทุ่งใหญ่ จ านวน  6 คน  
 
  4.1.2 งบประมาณโครงการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งที่ประชุมถึงการจัดสรรงบประมาณโครงการสอนในภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีปรับลดงบประมาณโครงการสอนลงเหลือ 60% ของยอดเงินงบประมาณ
โครงการสอนทีแ่ต่ละหลักสูตรได้รับจัดสรรในภาคการศึกษาที่ 2 /2562  ดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ หน้าท่ี ๙/๑๔ 

 

 
  ประธาน แจ้งถึงสาเหตุการปรับลดงบประมาณโครงการสอน เนื่องจากต้องใช้งบประมาณมา
พัฒนาห้องเรียน การเตรียมความพร้อมส าหรับจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 กรณีนักศึกษาไม่มาก สามารถสอนแบบปกติได้ แต่ต้องมีมาตรการในการป้องกันโรคติดต่อ    
(โควิด-19) ส่วนเจลล้างมือ และแอลกอฮอล์  สาขาไม่ต้องจัดซื้อ มอบฝ่ายบริหารฯ ด าเนินการจัดหาให้ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบ ปรับลดงบประมาณโครงการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
โดยคิด 60% ของงบประมาณโครงการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 256๒  
 
  4.1.3  พิจารณาการเสนอหลักสูตรปรับปรุง (Cur02)  
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รายงาน หลักสูตรที่ต้องปรับปรุง เนื่องจากปัจจุบันได้ครบ
ก าหนดเวลาปรับปรุง ประกอบด้วย 4 หลักสูตร คือ  
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (ฉบับปรับปรุง 2559) ปัจจุบันครบก าหนดเวลา
ปรับปรุงรอบ 5 ปี 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพืชสวนและภูมิทัศน์ 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและทรัพยากร 
  โดยมอบหมายตัวแทนของแต่ละหลักสูตรน าเสนอต่อที่ประชุมตามล าดับ ถึงสาระส าคัญของ
หลักสูตร เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ผลการด าเนินงานหลักสูตรที่ผ่านมา จ านวนและก าหนดการเปิดรับ
นักศึกษา อัตราก าลังอาจารย์ จ านวนหน่วยกิตของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และอธิบายถึงรายวิชาที่สร้างใหม่ที่
ตอบสนองต่อโลกปัจจุบันและอนาคต   
  ผศ.ธรรมนูญ ง่านวิสุทธิพันธ์ หารือและเสนอชื่ออาจารย์ผู้น าเสนอหลักสูตรของสาขาวิชา   
ประมง จ านวน 4 ราย คือ ผศ.วรรณิณี จันทร์แก้ว นายสัมพันธ์ พรหมหอม นางสาวอัมพร รัตนมูสิก  นายสิริพงษ์ 
วงศพ์รประทีป และการก าหนดจ านวนหน่วยกิต จ านวนชั่วโมง/ค้นคว้านอกเวลา (2-3-4) หรือ (2-3-5) เพ่ือไม่ให้
เกิดความสับสน 
   
  ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะ  
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง กลุ่มวิชาชีพเลือก ในรายวิชาเลือก Talent 
Mobility ต้องชี้แจงรายละเอียดของเนื้อหาให้ชัดเจน ซึ่งจะหนักเกินไปส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน และจ านวน
หน่วยกิตส าหรับ 1 ภาคการศึกษามากเกินไป ให้ทบทวนจ านวนหน่วยกิต และให้ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ในการเรียนการสอนของรายวิชาเลือก Talent Mobility 
ด้วย และในกลุ่มวิชาชีพบังคับ รายวิชาอาหารและโภชนาศาสตร์สัตว์น้ า ควรเขียนค าอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุม
ในการจัดการเรียนการสอน และเห็นชอบให้ ผศ.วรรณิณี จันทร์แก้ว เป็นผู้น าเสนอหลักสูตรสาขาวิชาประมง ส่วน
การก าหนดจ านวนหน่วยกิต จ านวนชั่วโมง/ค้นคว้านอกเวลา จะใช้ (2-3-4) หรือ (2-3-5) ก็ได้  
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ในกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
รายวิชาระบบการผลิตพืชและสัตว์สมัยใหม่ ควรเพ่ิมเติมรายวิชาให้ละเอียดมากขึ้น จ านวนหน่วยกิตตลอด
หลักสูตรเพ่ิมขึ้นจาก 122 หน่วยกิต เป็น 123 หน่วยกิต ให้ทบทวนกลุ่มวิชาชีพเลือก รายวิชาฟาร์มแทรกเตอร์ 
และกลุ่มวิชาชีพบังคับ รายวิชาแทรกเตอร์และเครื่องต้นก าลังทางการเกษตร ไม่ควรใช้ชื่อวิชาซ้ าซ้อน และให้
ทบทวนชื่อรายวิชา และให้ปรับกลุ่มรายวิชาชีพเลือก แยกให้เห็นชัดเจน เป็นเลือกฝึกงาน หรือเลือกสหกิจ  และ
รายวิชาพ้ืนฐานช่างเกษตรควรให้มีอยู่ในหลักสูตรด้วย เนื่องจากเก่ียวข้องกับหลักสูตรอื่นๆ  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ หน้าท่ี ๑๐/๑๔ 

 

  ประธานมอบฝ่ายวิชาการฯ ทบทวนตรวจสอบความถูกต้องการปรับชื่อรายวิชาให้ครอบคลุมทุก
รายวิชาของทุกหลักสูตรเมื่อมีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพืชสวนและภูมิทัศน์ ให้ทบทวนปรับและตัด
ชื่อรายวิชาที่เหมือนกันใกล้เคียงกัน ส่วนการตั้งชื่อหลักสูตรคาบเกี่ยวกับหลักสูตรสาขาวิชาพืชศาสตร์ และให้ดูชื่อ
รายวิชาไม่ให้เหมือนกันกับหลักสูตรสาขาวิชาพืชศาสตร์ 
  ประธาน เสนอ ชื่อหลักสูตรเบื้องต้นจะดูคาบเกี่ยวแต่ในรายละเอียดมีความแตกต่างกัน หาก
สาขาด าเนินการได้ควรจัดการเรียนแบบโมดูล (Module)   
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและทรัพยากร  ให้ปรับชื่อรายวิชาที่ทุก
สาขาใช้ร่วมกันได้ไว้ในกลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ  
 มติที่ประชุม : เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง (Cur02) ทั้ง 4 หลักสูตร โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
และมอบฝ่ายวิชาการฯ ตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตรที่ปรับแก้ไขอีกครั้ง  
  
 4.2 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ขอเพ่ิมวาระเพ่ือทราบ และด าเนินการตามวาระ ดังนี้  
  - การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ใช้รูปแบบออนไลน์  
  - กิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ฯ มหาวิทยาลัยฯ แจ้งเบื้องต้นให้งดจัดกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ 
ขอความร่วมมือสาขาช่วยดูแลไม่ให้เกิดการจัดกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ 
  - กิจกรรมร้องเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยฯ เดิมเป็นกิจกรรมบังคับ นโยบายมหาวิทยาลัยฯ ให้ปรับ
เป็นกิจกรรมเลือก 
 มติที่ประชุม : รับทราบ และให้ด าเนินการตามวาระต่อไป  
 
  4.2.1 แผนปฏิทินการปฏิบัติงาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  
   รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รายงาน ภาพรวมแผนปฏิทินการปฏิบัติงาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 บางกิจกรรมด าเนินการร่วมกับวิทยาเขตฯ และสโมสรนักศึกษา ดังนี้ 

วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกจิกรรมโครงการ / กิจกรรม สถานที ่
เดือนมิถุนายน 2563   

18 มิถุนายน 2563 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่(ออนไลน)์ พื้นที่ไสใหญ่,พื้นที่ทุ่งใหญ ่
19 มิถุนายน 2563 สอบวัดความรู้พื้นฐาน (ออนไลน์) พื้นที่ไสใหญ่,พื้นที่ทุ่งใหญ ่

22 – 25 มิถุนายน 2563 เรียนปรบัพ้ืนฐาน (ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) 
(ออนไลน์)  

พื้นที่ทุ่งใหญ ่

เดือนกรกฎาคม 2563   
1 – 12 กรกฎาคม 2563 นักศึกษาใหม่เข้าหอพัก พื้นที่ทุ่งใหญ ่

5 กรกฎาคม 2563 โครงการวันอาสาฬหบูชา วัดไตรวิทยาราม 
6 กรกฎาคม 2563 วันเข้าพรรษา วัดไตรวิทยาราม 

1- 24 กรกฎาคม 2563 นักศึกษาเก่าพบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ปรึกษา  ลงทะเบียน  และ
ช าระเงิน 

พื้นที่ทุ่งใหญ ่

13 กรกฎาคม 2563 วันเปิดภาคการศึกษาที่1/2563 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
28 กรกฎาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ห้องประชุมใหญ ่

กรกฎาคม 2563 กิจกรรมวันไหว้คร ู พื้นที่ไสใหญ ่
30 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมวันไหว้คร/ู ตรวจสุขภาพนักศึกษา พื้นที่ทุ่งใหญ ่

กรกฎาคม 2563 โครงการประกวดดาวเดือน พื้นที่ไสใหญ ่
กรกฎาคม 2563 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ สโมสรนักศึกษา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ หน้าท่ี ๑๑/๑๔ 

 

เดือนสิงหาคม  2563   
สิงหาคม 2563 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

10 สิงหาคม 2563 พิธีถวายพระพรวันแม่แห่งชาต ิ ห้องประชุมใหญ ่
12 สิงหาคม 2563 วันแม่แห่งชาติ พื้นที่ไสใหญ ่

สิงหาคม 2563 โครงการเข้าค่ายคณุธรรม ๒๕๖๓ พื้นที่ไสใหญ ่
สิงหาคม 2563 โครงการสายโยงสายใยสายสัมพันธ์ พื้นที่ไสใหญ ่

เดือนกันยายน 2563   
7 – 20 กันยายน 2563 สอบกลางภาคการศึกษาท่ี 1/2563 คณะเกษตรศาสตร ์

กันยายน 2563 พิธีพระราชทานปรญิญาบตัร รุ่นปกีารศึกษา 2562 มหาวิทยาลยั ฯ 
เดือนตุลาคม 2563   

ตุลาคม 2563 กิจกรรมบญุสารทเดือนสิบ พื้นที่ไสใหญ่,พื้นที่ทุ่งใหญ ่
ตุลาคม 2563 โครงการเกษตรอาสา ท าดีด้วยหัวใจ พื้นที่ใสใหญ่ 

13 ตลุาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาล ท่ี 9 ห้องประชุมใหญ ่
23 ตลุาคม 2563 วันปิยมหาราช สวนหลวง ร.5 

ตุลาคม 2563 วันออกพรรษา / โครงการประเพณีชักพระ วัดไตรวิทยาราม 
ตุลาคม 2563 ทอดกฐิน พื้นที่ทุ่งใหญ ่

22 – 31 ตลุาคม 2563 สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2562 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
เดือนพฤศจิกายน  2563   

1 พฤศจิกายน 2563 โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง โรงอาหาร มทร.ศรีวิชัย 
27 พฤศจิกายน 2563 วันสุดท้ายของการส่งระดับค่าคะแนนภาคการศึกษา 1/2563 

วันสุดท้ายของการส่งคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) ส าหรับรายวิชา
โครงงาน ภาคการศึกษาที่ 2/2562 และภาคฤดูร้อน/2562 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

เดือนธันวาคม  2563   
4 ธันวาคม 2563 วันอนุมัติผลการศึกษาคณะกรรมการประจ าคณะ ภาคการศึกษา

ที่ 1/2563 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

5 ธันวาคม 2563 โครงการวันพ่อแห่งชาต ิ ห้องประชุมใหญ ่
7 ธันวาคม 2563 วันประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
8 ธันวาคม 2563 วันเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ธันวาคม 2563 งานวันเกษตรแฟร ์ พื้นที่ไสใหญ่ ,พ้ืนท่ีทุ่งใหญ ่

23 ธันวาคม 2563 โครงการสานสมัพันธ์ศิษย์เก่าเกษตรศาสตร ์ คณะเกษตรศาสตร ์
23 ธันวาคม 2563 โครงการปลูกแค ๘๕ ปี ไสใหญ ่ พื้นที่ไสใหญ ่
28 ธันวาคม 2563  กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม ่ ห้องประชุมใหญ ่

เดือนมกราคม 2564   
9 มกราคม 2564 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ ศูนย์เด็กเล็ก วัดไตรวิทยา

ราม 
มกราคม 2564 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพตดิ  

18 มกราคม 2564 วันสถาปณามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ ่
31 มกราคม 2564 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สโมสรนักศึกษา  

ประจ าปีการศึกษา 2564 
คณะเกษตรศาสตร ์

เดือนกุมภาพันธ์  2564   
15 – 16 กุมภาพันธ์ 

2564 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารสโมสร
นักศึกษา 

คณะเกษตรศาสตร ์

26 กุมภาพันธ์ 2564 มาฆบูชาแห่ผา้ขึ้นธาตุ/สมโภชน์ผา้พระบฏ วัดไตรวิทยาราม 
กุมภาพันธ์ 2564 ออกค่ายชมรมโลกสเีขียว พื้นที่ทุ่งใหญ ่



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ หน้าท่ี ๑๒/๑๔ 

 

กุมภาพันธ์ 2564 โครงการการประกันคุณภาพการศกึษาสู่นักศึกษา พื้นที่ไสใหญ ่
เดือนมีนาคม 2564 

9 มีนาคม 2564 โครงการแคโรย ประจ าปีการศึกษา 2563 คณะเกษตรศาสตร ์
13 มีนาคม 2564 โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

18 – 31 มีนาคม 2564 สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2563 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
เดือนเมษายน 2564   

9 – 12 เมษายน 2564 กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต ์ คณะเกษตรศาสตร ์
7- 23 เมษายน 2564 สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2563 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

30 เมษายน 2564 วันสุดท้ายของการส่งระดับค่าคะแนนภาคการศึกษา 2/2563 
วันสุดท้ายของการส่งคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) ส าหรับรายวิชา
โครงงาน ภาคการศึกษาที่ 1/2563  

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

เดือนพฤษภาคม  2564   
26 เมษายน –  

2 พฤษภาคม 2563 
วันลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน /2563 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

3 พฤษภาคม 2564 วันเปิดภาคฤดูร้อน/2563 
วันเริ่มการ เพิ่ม – เปลีย่นรายวิชา และถอนรายวิชาไม่บันทึก
สัญลักษณ์ W ภาคฤดูร้อน/2563 
วันเริ่มการส่งคะแนนไมส่มบรูณ์ (I) ประจ าภาคการศึกษาที่ 
2/2563 ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศกึษาปีการศึกษา 2557 เป็น
ต้นไป ท่ีลงทะเบยีนเรยีนภาคฤดูรอ้น/2563 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

7 พฤษภาคม 2564 วันอนุมัติผลการศึกษาคณะกรรมการประจ าคณะ ภาคการศึกษา
2/2563 

คณะเกษตรศาสตร ์

9 พฤษภาคม 2564 วันประกาศผลการศึกษาประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2563 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
เดือนมิถุนายน 2564   

6 มิถุนายน 2564 วันสุดท้ายของการถอนวิชา (บันทึก W) วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
27 มิถุนายน 2564 วันสุดท้ายของการเรียนภาคการศกึษาฤดูร้อน/2563 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

เดือนกรกฎาคม 2564  
2 กรกฎาคม 2564 วันสุดท้ายของการส่งค่าระดับคะแนน ภาคฤดูร้อน/2563 

วันสุดท้ายการส่งคะแนนไมส่มบรูณ์ (I) ส าหรับนักศึกษาเข้า
ศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557 ท่ีแจ้งส าเร็จภาคฤดรู้อน 

 

9 กรกฎาคม 2564 วันอนุมัติผลการศึกษาคณะกรรมการประจ าคณะ  
ภาคฤดูร้อน/2563 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

12 กรกฎาคม 2564 วันประกาศผลการศึกษาภาคฤดูรอ้น/2563 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
 
 ที่ประชุมเสนอ แผนปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนานักศึกษา ต้องให้สอดคล้องและครอบคลุม
รายละเอียด โดยประสานกับฝ่ายวิชาการและวิจัยในการท าแผนปฏิทินฯ 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
 
  4.2.2  แผนปฏิบัติงานสโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้ง ตามระเบียบฯ สโมสรนักศึกษาต้องจัดท าแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษาของคณะฯ รับทราบและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่ง
คณะกรรมการในภาพรวมเป็นคณะกรรมการประจ าคณะ  และมอบให้นายกสโมสรนักศึกษาเป็นผู้รายงาน  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ หน้าท่ี ๑๓/๑๔ 

 

  แผนปฏิบัติงานสโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย 2 ด้าน 1. ด้านพัฒนา
คุณภาพการศึกษา จ านวน 16 โครงการ 2. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 9 โครงการ งบประมาณที่ใช้
ตามแผนทั้งหมด 258,741 บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม 
ประเภท
กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 

เป้าหมาย 
(คน) 

งบประมาณ 
(โดยประมาณการ) 

วันท่ี
ด าเนินการ 

๑ 
โครงการกิจกรรม ๕ ส สโมสร
นักศึกษา 

บุคลิกภาพ ฝ่ายประชาสัมพันธ ์ ๒๐ ๕,๐๐๐ มิ.ย.๖๓ 

2 โครงการประกวดดาวเดือน  บุคลิกภาพ ฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ ๒๐๐ ๒,๐๐๐ ก.ค.๖๓ 

3 
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
รัชกาลที่ ๑๐ 

บังคับเลือก สโมสรนักศึกษา ๒๐ - ๒๗ ก.ค.๖๓ 

4 
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
ใหม ่

บุคลิกภาพ ฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ ๒๐๐ - ก.ค.๖๓ 

5 โครงการค่ายคุณธรรม ๒๕๖๓ คุณธรรม ฝ่ายนันทนาการ ๒๐๐ ๒,๐๐๐ ส.ค.๖๓ 

6 โครงการสายโยงสายใยสายสัมพันธ์ บุคลิกภาพ 
ฝ่ายนันทนาการ, ฝ่าย

บริหารทรัพย์สินและหา
รายได ้

๒๐๐ ๑๐,๐๐๐ ส.ค.๖๓ 

7 โครงการวันไหว้คร ู บังคับ ฝ่ายศลิปวัฒนธรรม ๒๐๐ ๑,๐๐๐ ส.ค.๖๓ 

8 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ 
สิงหาคม 

บังคับเลือก สโมสรนักศึกษา ๒๐ - ส.ค.๖๓ 

9 
โครงการศึกษาดูงาน งานเกษตร
ภาคใต ้

วิชาการ สโมสรนักศึกษา ๔๐ ๑๐,๐๐๐ ส.ค.63 

10 โครงการจดัหารายได ้ บังคับเลือก 
ฝ่ายบรหิารทรัพย์สิน

และหารายได ้
1 

กิจกรรม 
- ต.ค.63 

11 โครงการค่ายอาสาท าดีด้วยหัวใจ คุณธรรม 
ฝ่ายบ าเพญ็ประโยชน์,
ฝ่ายนันทนาการ,ฝ่าย

จัดหารายได ้
๕๐ ๓๐,๐๐๐ ต.ค.๖๓ 

12 
โครงการเลือกตั้งคณะ
กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 
๒๕๖๔ 

บังคับเลือก สโมสรนักศึกษา ๕๐๐ ๑,๕๐๐ ม.ค.๖4 

13 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะ
กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 

วิชาการ ฝ่ายส่งเสรมิวิชาการ ๔๕ ๕๐,๐๐๐ 
15 – 16 
ก.พ.๖4 

14 
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ต้านภัยยา
เสพติด 

บุคลิกภาพ 
ฝ่ายกีฬาและส่งเสริม

สุขภาพ 
๑๐๐ ๘,๐๐๐ ม.ค. ๖๔ 

15 
โครงการการประกันคุณภาพ
การศึกษาสู่นักศึกษา 

วิชาการ ฝ่ายประกันคณุภาพ ๒๐๐ ๕,๐๐๐ ก.พ. 64 

16 เงินสนับสนุนกิจกรรมชมรม  บุคลิกภาพ ประธานชมรม ๖๐๐ ๓๐,๐๐๐ - 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ หน้าท่ี ๑๔/๑๔ 

 

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 
  ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะ เป้าหมาย (จ านวนคน) ทีก่ าหนดไว้บางกิจกรรมมีน้อยควรให้ครอบคลุม
ทุกคนทุกสาขา และบางกิจกรรมต้องปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส (โควิด -19) และให้จัด
งบประมาณส าหรับจัดเตรียม เจลล้างมือ และแอลกอฮอล์ ส าหรับนักศึกษาในการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้วย  
 มติที่ประชุม : เห็นชอบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งที่ประชุม 2 เรื่อง 
  5.1 การอัฟโหลด มคอ.3 มคอ.4 ให้อัฟโหลดไว้ในระบบ ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2563 
  5.2 หน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยฯ เข้ามาตรวจสอบงานวิจัย พ้ืนที่ไสใหญ่
ระหว่างวันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2563 พื้นที่ทุ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2563  
   5.3 ผศ.เผด็จ สังขไพฑูรย์ หารือ กรณีนักศึกษาใหม่สมัครเรียนต้องการเปลี่ยนสาขาสามารถ
ด าเนินการได้เลยหรือไม ่
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ แจ้ง หากนักศึกษายังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเข้าระบบสามารถเปลี่ยนสาขา
ได้ แต่หากขึ้นทะเบียนชัดเจนเข้าระบบแล้วตามระเบียบต้องเรียน 1 ปีการศึกษา ถึงจะเปลี่ยนย้ายสาขาได้  
 มติที่ประชุม : รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 14.30  น.  
 

นางอภิชญา  หงษ์ทอง      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 

     นางสาวพิมล  เที่ยงธรรม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

เป้าหมาย 
(คน) 

งบประมาณ 
(โดยประมาณการ) 

วันท่ีด าเนินการ 

๑ โครงการวันอาสาฬหบูชา ศิลปวัฒนธรรม ๑๐ ๑,๐๐๐ 5 ก.ค.๖๓ 

๒ โครงการประเพณีบุญสาทรเดือนสิบ ศิลปวัฒนธรรม ๓๐ ๑,๐๐๐ 17 ก.ย.๖๓ 

๓ โครงการประเพณีชักพระ ศิลปวัฒนธรรม ๑๐ - ๒ ต.ค.๖๓ 

๔ วันปิยมหาราช ศิลปวัฒนธรรม ๑๐ ๑,๐๐๐ ๒๓ ต.ค.๖๓ 

 วันลอยกระทง ศิลปวัฒนธรรม ๓๐ ๒,๐๐๐ 31 ต.ค.63 

๖ โครงการปลูกแค ๘๕ ปี ไสใหญ่ ศิลปวัฒนธรรม ๕๐ ๒,๐๐๐ ธ.ค.๖๓ 

๗ วันเด็กแห่งชาติ นันทนาการ ๓๐ ๒,๐๐๐ 9 ม.ค.๖4 

๘ วันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ศิลปวัฒนธรรม ๕๐ ๕,๒๔๑ 26 ก.พ.๖4 

๙ กิจกรรมแคโรย สโมสรนักศึกษา ๖๐๐ ๙๐,๐๐๐ มี.ค.๖4 


