
หน่วยกิจการนักศึกษา 
โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๘ ๖๐๕๑ 

 
 
 
ที่ ศธ.  ๐๕๒๑.๑.๐๒/ว.๐๒๓๔  

  
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๒ 

  ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

เรียน ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑.  ก าหนดการประชุมผู้ปกครอง จ านวน  ๑  ชุด 
  ๒.  แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง จ านวน  ๑  ชุด 
  ๓.  หนังสืออนุญาตให้นักศึกษาไปทัศนศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๑  ชุด 
  ๔.  แบบตอบรับและระบุขนาดเสื้อส าหรับกิจกรรมภาคสนามของนักศึกษา  จ านวน ๑ ชุด 

 ตามที่บุตรหลานของท่านได้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อในคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นั้น คณะฯ ได้เห็นความส าคัญของความร่วมมือระหว่างบ้าน
และสถานศึกษา ซึ่งจะช่วยให้การศึกษาของนักศึกษาเป็นไปได้อย่างราบรื่น สามารถส าเร็จการศึกษาออกไป
เป็นบัณฑิตที่ดีของครอบครัวและสังคม ซึ่งนอกจากการเรียนการสอนด้านวิชาการตามหลักสูตรแล้ว นักศึกษา
จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในด้านต่าง ๆ เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้สามารถน าความรู้ทางวิชาการมา
ประยุกต์ใช้ร่วมกับการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ด้วย ดังนั้น การท าความเข้าใจร่วมกันในการศึกษาของนักศึกษา
ระหว่างผู้ปกครองและคณะฯ จึงเป็นสิ่งส าคัญ ที่จะมีส่วนช่วยให้การเรียนในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษา
เป็นไปได้อย่างดี และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนของบุตรหลานท่าน คณะฯ จึงขอเชิญท่านผู้ปกครองเข้า
ร่วมประชุม และฟังบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ จากวิทยากรตามรายละเอียดในก าหนดการ (เอกสารแนบ ๑)     
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๒  อาคาร ๑   
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

 อนึ่ง เพ่ือให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงใคร่ขอความ
ร่วมมือจากท่าน กรอกรายละเอียดในเอกสารแนบ ๒, ๓ และ ๔ ให้ครบถ้วน และส่งเอกสารกลับมายังหน่วย
กิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยทางไปรษณีย์
เท่านั้น 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง 
 

  ขอแสดงความนับถือ 
              
 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา  รัตนไชย) 
  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
  ปฎิบัติราชการแทนคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ  



หน่วยกิจการนักศึกษา 
โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๘ ๖๐๕๑ 

เอกสารแนบ ๑ 
 
 

ก าหนดการ 
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุม ๑๐๒  อาคาร ๑ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

  
 
 

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียน พร้อมรับอาหารว่าง 
 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.  กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ  โดย คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต   
  เรื่อง คณะทรัพยากรธรรมชาติสอนอะไรให้นักศึกษา  
 
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. บรรยาย เรื่อง ผู้ปกครองมีส่วนร่วมอย่างไรเพื่อให้นักศึกษาก้าวสู่

ความส าเร็จ 
โดย : รองศาสตราจารย์ สุธา  วัฒนสิทธิ ์

 
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. แนะน าหน่วยงาน ในงานบริการการศึกษา 

 
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. แนะน าแผนกิจกรรม  การจัดการด้านกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา 
  และการบรรยายเรื่อง กิจกรรมการรับน้องใหม่ เพื่ออะไร เป็นอย่างไร 
  โดย สโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
 
เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ซักถามปัญหาและข้อสงสัย 

 
เวลา ๑๒.๐๐ น.    เสร็จสิ้นกิจกรรม 
 
 
หมายเหตุ ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 

  



หน่วยกิจการนักศึกษา 
โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๘ ๖๐๕๑ 

เอกสารแนบ ๒ 
 
 

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง 
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุม ๑๐๒  อาคาร ๑ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ชื่อผู้ปกครอง  นาย/นาง/นางสาว...................................................... นามสกุล............................................. 
หมายเลขโทรศัพท.์.............................................................เกี่ยวข้องเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของ  
นาย/นางสาว......................................................................................... นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
   สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
 
   ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และขอส่งผู้แทนคือ 
                          นาย/นาง/นางสาว..................................................................................................... . 
      หมายเลขโทรศัพท.์...............................................เกี่ยวข้องเป็น.................... กับนักศึกษา 
 
 
 
      ลงชื่อ................................................................ 
      (........................................................................) 
        ผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

กรุณาส่งกลับมายังหน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.   
ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐  



หน่วยกิจการนักศึกษา 
โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๘ ๖๐๕๑ 

เอกสารแนบ ๓ 
 

หนังสืออนุญาตให้นักศึกษาไปทัศนศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรม 
 

เขียนที่.............................................................................. 
 

วันที่.............เดือน....................................พ.ศ............... 
 
 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................................................................อายุ..................ปี  
อยู่บ้านเลขท่ี........................หมู่ที่................................ถนน................................ต าบล......... ................................ 
อ าเภอ.................................................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์ .............................. 
โทรศัพท์.......................................................... ..................... เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของ 
นาย/นางสาว.............................................................................นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยเกี่ยวข้อง 
เป็น .......................................... กับนักศึกษา ขอให้การอนุญาตในการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้น า 
นาย/นางสาว..................................................................... ....................ไปทัศนศึกษาหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดขึ้นเพ่ือต้องการให้นักศึกษามีความรู้เพ่ิมเติม และได้ฝึกฝนประสบการณ์ใน
ด้านต่าง ๆ ในระหว่างการศึกษาอันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษา 
 
 
 จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
     ลงชื่อ.......................................................... ผู้ให้ความยินยอม 
     (................................................................ ) 
 
     ลงชื่อ.......................................................... พยาน 
     (.................................................................) 
 
     ลงชื่อ.......................................................... พยาน 
     (.................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 

กรุณาส่งกลับมายังหน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.   
ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐  



หน่วยกิจการนักศึกษา 
โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๘ ๖๐๕๑ 

 
เอกสารแนบ ๔ 

 
แบบตอบรับและระบุขนาดเสื้อส าหรับกิจกรรมภาคสนาม 

ของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 
ชื่อนักศึกษา นาย / นางสาว............................................................... นามสกุล............................. ....................... 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ............................................................. 
ขอแจ้งรายละเอียดส่วนตัว และระบุขนาดเสื้อ ดังนี้ 
 
 ๑. เพศ   ชาย    หญิง 
 ๒. ศาสนา  พุทธ    อิสลาม   คริสต์ 
 ๓. น้ าหนัก .................................... กิโลกรัม 
 ๔. ส่วนสูง ..................................... เซนติเมตร 
 ๕. ขนาดเสื้อที่ใส่   Size SS  รอบอก ๓๒ นิ้ว  ความยาว ๒๕ นิ้ว 
      Size S  รอบอก ๓๔ นิ้ว  ความยาว ๒๕ นิ้ว 
      Size M  รอบอก ๓๖ นิ้ว  ความยาว ๒๗ นิ้ว 
      Size L  รอบอก ๓๘ นิ้ว  ความยาว ๒๙ นิ้ว 
      Size XL  รอบอก ๔๐ นิ้ว  ความยาว ๓๑ นิ้ว 
      Size XXL  รอบอก ๔๒ นิ้ว  ความยาว ๓๓ นิ้ว 
      อ่ืนๆ (ระบุ) ....................................................................... 
    
 
หมายเหตุ นักศึกษาควรเลือกขนาดเสื้อท่ีใส่สบาย ไม่รัดรูปจนเกินไปเพ่ือความสะดวกต่อการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
และเสื้อส าหรับกิจกรรมภาคสนามนี้จะเป็นเสื้อเชิ้ต แขนยาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรุณาส่งกลับมายังหน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.   
ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 


