รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้าที่ ๑/๑๖

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันศุกร์ ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google Meet
*****************************************
ผู้มาประชุม
๑. ผศ.สมคิด ชัยเพชร
๒. ผศ.ประพจน์ มลิวัลย์
๓. นางธันย์นรีย์ โมราศิลป์
๔. นายฤกษ์ชัย ช่วยมั่ง
๕. ผศ.พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์
๖. นายเศรษฐวัฒน์ ถนิมกาญจน์
๗. ผศ.เผด็จ สังขไพฑูรย์
๘. ผศ.ธรรมนูญ ง่านวิสุทธิพันธ์
๙. รศ.วัฒนา ณ นคร
๑๐. ผศ.เสน่ห์ รักเกื้อ
๑๑. นายสุรศักดิ์ อนุตรเศรษฐ
๑๒. นางสาวพิมล เที่ยงธรรม
๑๓. นางอภิชญา หงษ์ทอง

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ
รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร
หัวหน้าสาขาเกษตรประยุกต์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ผศ.สารคาม แก้วทาสี
ผศ.ยืนยง วาณิชย์ปกรณ์
ผศ.วุฒิชัย สีเผือก
ดร.สุดนัย เครือหลี
ผศ.นันทนา ช่วยชูวงศ์
ดร.กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์

งานทะเบียนและวัดผล
ประธานหลักสูตรฯ
ประธานหลักสูตรฯ
ประธานหลักสูตรฯ
ประธานหลักสูตรฯ
ประธานหลักสูตรฯ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๒๐ น.
เมื่อคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์มาครบองค์ประชุม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์เป็น
ประธานในการประชุมกล่าวเปิด และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้ งที่ ป ระชุ มทราบถึง ผลกระทบของการแพร่ร ะบาดของเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มีมาตรการช่วยเหลือและการดาเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้
๑.๑ มหาวิทยาลัยฯ ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา สู้วิกฤติ COVID-19 โดยปรับลดค่าธรรมเนียม
การศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ลง 50% จากเดิม 6,000 บาท ปรับลดเหลือ 3,000 บาท และปรับ
ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1 และ 2/2563 ลง 10% จากเดิม 12,000 บาท เหลือ 10,800 บาท

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้าที่ ๒/๑๖

ต่อภาคการศึกษา ซึ่ง จะส่ ง ผลกระทบต่อรายได้ข องคณะฯ ซึ่งคณะฯ ต้ องหามาตรการในการบริ ห ารจั ดการ
ค่าใช้จ่าย
๑.๒ ด้านการเรียนการสอน ต้องมีการปรับเปลี่ยนมาใช้วิธีการสอนแบบออนไลน์ คณะฯ ต้องหา
วิธีการ ช่องทางในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อให้อาจารย์ทุกท่านได้ปฏิบัติ มอบฝ่ายบริหารฯ และ
ฝ่ ายวิช าการฯ ร่ ว มกัน หาแนวทางการสอนแบบออนไลน์ ในภาคเรีย นที่ 1/2563 ส่ ว นก าหนดการเปิดภาค
การศึกษาต้องรอประกาศมหาวิทยาลั ยฯ กาหนดและ โดยคณะฯ จะนัดประชุ มคณะกรรมการบริหารคณะฯ
ประชุมหารือแนวทางด้านการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนที่เกิดจากผลกระทบจากไวรัส COVID-19
ต่อไป
๑.๓ มหาวิทยาลั ย ฯ มอบหมายให้ คณะฯ จั ดทาหลั กสู ตร Non Degree อย่างเป็นรูป ธรรม
ประกอบกั บ กระทรวงกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม (อว.) เปิ ด โอกาสให้
สถาบันอุดมศึกษาเสนอของบประมาณเพื่อจัดทาหลักสูตรพัฒนาทักษะการฟื้นฟูอาชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก
COVID-19 โดยมหาวิทยาลัยฯ นัดประชุมในวันที่ 28 เมษายน 2563
๑.๔ สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนสนับสนุนการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้ นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช (พื้นที่ลุ่มน้าปากพนัง) ภายใต้การผลักดันของสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคณะฯ
ได้ประสานกับสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร เพื่อจัดทาข้อเสนอโครงการตามความต้องการของพื้นที่ โดยหลักสูตร
พืชศาสตร์รับผิดชอบเรื่องพืชเครื่องแกงและพริกแกง หลักสูตรสัตวศาสตร์เรื่องโคเนื้อโคขุน และทางด้านประมง ให้
นาองค์ความรู้ที่มีทาวิจัยเพื่อนาไปถ่ายทอดเทคโนโลยีและต่อยอด โดยรวบรวมข้อเสนอโครงการส่งสถาบันวิจัย
และพัฒนา (สวพ.) เพื่อรวบรวมเสนอต่อสานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
ตามที่ ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ จั ด ส่ ง (ร่ า ง) รายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะ
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ให้คณะกรรมการทุกท่า นตรวจสอบความ
ถูกต้องเบื้องต้นแล้ว ประธาน แจ้งหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้แจ้งฝ่ายเลขานุการ
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข
หน้าที่ ๒/๑๖ ข้อ ๑.๓ ในข้อความ ให้ทุกหน่วยงานการลดปริมาณการใช้กระดาษ แก้ไขโดย
ตัดคาว่า การ ออก
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ผลักดันให้คณะฯ ลดปริมาณการใช้กระดาษ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งที่ประชุมถึงแนวทางดาเนินการในการลดปริมาณการใช้
กระดาษ ในการประชาสัมพันธ์หนังสือข่าวสารทีจ่ าเป็นสาหรับอาจารย์ บุคลากร แนวทางจะประชาสัมพันธ์หนังสือ
ใน Google drive ขอความร่วมมือเปิดดูข่าวสารประชาสัมพันธ์
รศ.วัฒนา ณ นคร แจ้ง การประหยัดกระดาษก็ดีแต่ในส่วนของการอานวยความสะดวกให้
อาจารย์ต้องมีด้วย เนื่องจากบางเรื่องได้รับข่าวสารก็เมื่อล่วงเลยผ่านระยะเวลาที่กาหนดแล้ว
รองคณบดี ฝ่ ายบริ ห ารและวางแผน แจ้ง ในส่ ว นของหนังสื อประชาสั มพันธ์แจ้ง อาจารย์
บุคลากร คณะฯ ได้ประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ของคณะเกษตรศาสตร์ อาจารย์สามารถเข้าไปดูได้ และหนังสือ
ประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่จะมอบฝ่าย/สาขาในการประชาสัมพันธ์ ในส่วนของสาขาจะมีไลน์กลุ่มสาขาที่เป็นช่อง
ทางการแจ้งข่าวสารต่างๆ อีกทั้ง ยังมีช่องทางการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวของตนเองในการเผยแพร่ ผลงาน ด้านการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้าที่ ๓/๑๖

วิจั ย ด้า นการเรี ย นการสอน ข้ อมู ล ข่ า วสารของตนเอง โดยมหาวิ ท ยาลั ย ฯ แจ้ ง การด าเนิน การทาง e-mail
มหาวิทยาลัยฯ ของอาจารย์ทุกท่านเพื่อให้ดาเนินการ รบกวนอาจารย์ทุกท่านตรวจสอบ e-mail มหาวิทยาลัย
อย่างสม่าเสมอ เพราะเป็นช่องทางการติดต่อของมหาวิทยาลัยฯ
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 ฝ่ายบริหารและวางแผน
4.1.1 รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานฯ รอบ ๕ เดือน
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รายงานสรุปผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ ๕ เดือน : 1 ตุลาคม 2562 – 13
มีนาคม 2563)
ตัวชี้วัดที่คณะฯ ต้องดาเนินการ มี 5 ด้าน ประกอบด้วย
1. ด้านการจัดการศึกษา มี 13 ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานบรรลุ 4 ตัวชี้วัด
2. ด้านการสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม มี 6 ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงาน
บรรลุค่าเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด
3. ด้านการบริการวิชาการ มี 4 ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานบรรลุ ค่าเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด
อยู่ระหว่างดาเนินการ 1 ตัวชี้วัด
4. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มี 4 ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงาน ไม่
บรรลุค่าเป้าหมาย
5. ด้านการบริหารจัดการองค์กร มี 5 ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงาน ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย
สรุปผลการดาเนินงานของคณะฯ 31 ตัวชี้วัด ในรอบ 5 เดือน
ตัวชี้วัดที่ดาเนินการบรรลุค่าเป้าหมาย 6 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ดาเนินการไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 24 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างดาเนินการ (N/A) 1 ตัวชี้วัด
เนื่ อ งจากต้ อ งมี นวั ต กรรม เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของตั ว ชี้ วั ด จึ ง ไม่ ส ามารถด าเนิ น การให้ บ รรลุ ค่ า
เป้าหมายได้
ประธาน แจ้ง หากคณะฯ ไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด มหาวิทยาลัยฯ ก็จะไม่ผ่านตัวชี้วัดด้วย
มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ทบทวนวิธีการเก็บข้อมูล แต่ไม่ได้ลดตัวชี้วัด แค่ให้มีการดาเนินการ มีหลักฐานก็สามารถนามา
ตอบตัวชี้วัดได้
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน แจ้ง บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ยกเว้นบุคลากร
สายสนั บ สนุ น ที่เป็ น ลู กจ้ างชั่วคราว ให้ เข้าไปดาเนินการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ (SPEEXX) ของ
มหาวิทยาลัยฯ ภายในสิ้นเดือนเมษายน 2563 โดยให้ลบข้อมูลเก่าและเข้าระบบใหม่ หากมีข้อสงสัยให้ติดต่องาน
บุคลากร/งานสารสนเทศของคณะฯ และขอความร่วมมือดาเนินการดูรายละเอียดในตัวชี้วัดของแต่ละฝ่าย/สาขา
เพื่อได้ดาเนินการตอบตัวชี้วัด ซึ่งจะอยู่ในข้อตกลงผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินด้วย
ที่ประชุม หารือ
ในด้านการบริ ก ารวิช าการ โครงการที่ ไม่ส ามารถดาเนินการได้เนื่อ งจากมหาวิทยาลั ยฯ ดึ ง
งบประมาณกลับ ตัวชี้วัดของคณะฯ ในส่วนนี้สามารถดาเนินการได้อย่างไรบ้าง
ประธาน แจ้ง ตัวชี้วัดไหนที่ไม่สามารถดาเนินการได้ สามารถอธิบายได้จากการถูกผลกระทบจาก
ไวรัสโควิด-19

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้าที่ ๔/๑๖

ในด้านการสร้างผลงานวิจัย กรณีการนาผลงานวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอน และใน
ส่วนของนักวิจัยที่ดาเนินการส่วนใหญ่จะเป็นการนางานวิจัยมาบูรณาการกั บการเรียนการสอนอยู่แล้ว เหตุใดผล
การดาเนินงานถึงไม่บรรลุเป้าหมาย
ประธาน แจ้ง ค่าเป้าหมาย แผน/ผล ในตัวชี้วัดจะเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ หากคณะฯ
ดาเนิ น การ แต่ ห น่ ว ยงานอื่ น ๆ ไม่ ไ ด้ ด าเนิ นการ ในภาพรวมของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ก็ ไ ม่ บรรลุ ค่ า เป้ า หมาย ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยฯ จะเป็นผู้ดาเนินการรวบรวมผลของทุกหน่วยงาน
ขอรายละเอีย ดหลั กฐานประกอบกับการตอบตัว ชี้ วัด ในการบูรณาการ และด้านท านุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมฯ จะมีอุปสรรคของตัวชี้วัดที่เป็น นวัตกรรม และงบประมาณไม่ได้รับการสนับสนุน จึงไม่สามารถ
ตอบตัวชี้วัดได้
ประธาน แจ้ง ในการบูรณาการ ต้องมีการทบทวนถึงเอกสารเพิ่มเติม ปัจจุบันดูจากการเขียนไว้
ใน มคอ.3 จะนาหารือกับมหาวิทยาลัยฯ ถึงประเด็นนี้ต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

4.2 ฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งที่ประชุมทราบ 4 เรื่องตามวาระ ดังนี้
4.2.1 ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันเปิดภาคการศึกษา (เริ่มการเรียน การสอน) ภาคปกติ
20 เม.ย. 63
นักศึกษาลงทะเบียนที่ http://saiyai.rmutsv.ac.th/academic/regis
6 - 19 เม.ย. 63
นักศึกษา เพิ่ม - เปลี่ยน - ถอน รายวิชา
20 - 26 เม.ย. 63
วันสุดท้ายของการส่งคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) ประจาภาคเรียนที่ 2/2562
สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
1 พ.ค. 63
ที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2562
นักศึกษาต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบการลงทะเบียน เพื่อยืนยันผลการ
ลงทะเบียนของนักศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่านักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดู
6 - 26 เม.ย. 63
ร้อน/2562
พิมพ์ใบลงทะเบียน ( pay-in-slip) ที่ http://saiyai.rmutsv.ac.th/academic/regis
27 เม.ย. - 3 พ.ค. 63
นาใบลงทะเบียน ( pay-in-slip) ไปชาระเงินกับทางธนาคารกรุงไทย
27 เม.ย. - 3 พ.ค. 63
27 เม.ย. - 19 พ.ค.
แจ้งสาเร็จการศึกษา นักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562
63
นักศึกษาที่ยังไม่ชาระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ให้พิมพ์ใบ
ลงทะเบียนพร้อมค่าปรับ 500 บาท (ระดับบัณฑิตศึกษา 1,000 บาท) นาไปชาระ
4 - 24 พ.ค. 63
ค่าลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทย
นักศึกษาที่ไม่ชาระค่าลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 จะถือว่า
การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนเป็นโมฆะ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย แผนกงาน
ทะเบียนและวัดผลจะดาเนินการยกเลิกผลการลงทะเบียนของนักศึกษา
ถอนรายวิชาได้เกรด W
27 เม.ย. -24 พ.ค. 63
วันสุดท้ายของภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562
14 มิ.ย. 63
วันสุดท้ายของการส่งระดับค่าคะแนน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562
18 มิ.ย. 63

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้าที่ ๕/๑๖

14 วันสุดท้ายของการส่งคะแนนไม่สมบูรณ์ (I)
สาหรับนักศึกษาเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557 ที่แจ้งสาเร็จภาคฤดูร้อน
15 วันอนุมัติผลการศึกษาคณะกรรมการประจาคณะ ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562
16 วันประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562

18 มิ.ย. 63
26 มิ.ย. 63
29 มิ.ย. 63

4.2.2 แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และฝึกงาน
ตามประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่อ งแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา
2562 และฝึกงาน อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ 2019 (โควิด-19) มี
ประเด็นที่คณะฯ ต้องดาเนินการ ดังนี้
1. ให้ ผู้ ส อนปรั บเปลี่ ยนการจัดการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในทุ กระดับ
การศึกษาเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ปรับรูปแบบการสอน การวัดและการประเมินผลให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน
2. ให้ ย กเลิ กการฝึกงานในสถานประกอบการ โดยให้ อาจารย์นิเทศมอบหมายงานและปรับ
รูปแบบการนิเทศผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ให้ประเมินผลการปฏิ บัติงานของนักศึกษาที่จะต้องออกฝึกงานจาก
ผลสาเร็จของงานหรือชิ้นงานที่มอบหมายและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเสมือนการฝึกงานใน
สถานประกอบการ
กรณีเกิดปัญหาหรือเกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติ ให้คณบดีเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยสั่งการได้ตามที่
เห็นสมควร
ประธาน แจ้ง การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ในรายวิชาภาคปฏิบัติ ทีไ่ ม่สามารถสอนแบบ
ออนไลน์ได้ ดาเนินการให้มีมาตรการป้องกัน โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (โควิด -19) ตาม
มาตรการประกาศต่างๆ ด้วย
4.2.3 การจัดทารายงาน มคอ.3 และ มคอ.4 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้จัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 โดยจะต้องดาเนินการจัดทารายงาน มคอ.3 และ มคอ.4 ให้แล้วเสร็จก่อน
การเปิดภาคการศึกษา คณะฯ ได้ดาเนินการจัดทารายงาน มคอ.3 และ มคอ.4 ประจาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี
การศึกษา 2562 จานวน 21 วิชา ดังนี้
ลาดับ

หลักสูตร

1

สาขาวิชาพืชศาสตร์
- (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
- (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
- (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
สาขาวิชาประมง
- (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
- (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร
- (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554)
รวมทั้งสิ้น

2
3

4
5

มคอ. 3
(จานวนวิชา)

มคอ. 4
(จานวนวิชา)

รวม

2

-

2

2
2

-

2
2

2
3
6

1
1

2
4
7

2
19

2

2
21

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้าที่ ๖/๑๖

รายวิชาเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
1.
03-118-201 ทักษะพื้นฐานทางพืชศาสตร์
2.
03-118-408 สัมมนาทางพืชศาสตร์ 2
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
3.
03-218-405 สัมมนาสัตวศาสตร์
4.
03-218-406 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
5.
03-218-405 สัมมนาสัตวศาสตร์ 1
6.
03-218-406 สัมมนาสัตวศาสตร์ 2
สาขาวิชาประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
7.
03-311-310 อาหารสัตว์น้า
8.
03-316-405 ปัญหาพิเศษทางประมง
สาขาวิชาประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
9.
03-313-404 ฝึกงานประมง
10.
03-313-406 ปัญหาพิเศษทางประมง
11.
03-311-307 อาหารสัตว์น้า
12.
03-311-312 โรคสัตว์น้า
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
13.
03-515-303 ฝึกงานทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
14.
03-515-407 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
15.
03-511-205 การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
16.
03-513-101 เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ
17.
03-512-202 เครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
18.
03-514-304 พลังงานทางเลือกเพื่อการเกษตร
19.
03-516-301 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554)
20.
03-615-303 สัมมนา
21.
03-615-405 ปัญหาพิเศษ

ชนิด มคอ.
มคอ.3
มคอ.3
มคอ.3
มคอ.3
มคอ.3
มคอ.3
มคอ.3
มคอ.3
มคอ.4
มคอ.3
มคอ.3
มคอ.3
มคอ.4
มคอ.3
มคอ.3
มคอ.3
มคอ.3
มคอ.3
มคอ.3
มคอ.3
มคอ.3
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4.2.4 ผลการทดสอบสมรรถนะพื้นฐาน และสมรรถนะวิชาชีพ ประจาปีการศึกษา 2562

ลาดับ

สาขาวิชา

พื้นที่ไสใหญ่
1 พืชศาสตร์
- 4 ปี (รหัส 59
- เทียบโอน (รหัส 61)
2 สัตวศาสตร์
- 4 ปี (รหัส 59)
- เทียบโอน (รหัส 61)
3 ประมง
- 4 ปี (รหัส 59)
ประมง
- เทียบโอน (รหัส 61)
4 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
- 4 ปี (รหัส 59)
- 4 ปี (รหัส 60)
- เทียบโอน (รหัส 61)
5 พัฒนาการเกษตรและการจัดการ
ธุรกิจเกษตร
- 4 ปี (รหัส 59)
รวม พื้นที่ไสใหญ่
พื้นที่ทุ่งใหญ่
1 พืชศาสตร์
- 4 ปี (รหัส 59)
- เทียบโอน
(รหัส 61+ตกค้าง)
2 สัตวศาสตร์
- 4 ปี
(รหัส 59+ตกค้าง)
- เทียบโอน
(รหัส 61+ตกค้าง)
รวม พื้นที่ทุ่งใหญ่

ผลการสอบสมรรถนะวิชาชีพ และสมรรถนะพื้นฐาน
สมรรถนะ
สมรรถนะ
สมรรถนะด้านวิชาชีพ
ด้านภาษาอังกฤษ
ด้านสารสนเทศ ic3
RMUTSV-Test
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน จานวน จานวน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน

22
19

-

22
18

1

22
19

-

24
10

-

24
10

-

24
7

3

18
11

3
6

20
12

1
5

20
16

1
1

8
1
23

-

8
23

1
-

8
1
23

-

21
157

9

21
158

8

21
161

5

14

-

13

1

14

-

4

-

4

-

4

-

27
11

-

27
10

1

27
9

2

56

0

54

2

54

2

ขอความร่วมมือสาขาตรวจสอบรายชื่อของนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน และติดตามนักศึกษาให้สอบใน
คราวต่อไป และที่ประชุมเสนอในการนับจานวนหน่วยกิตของนักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาในระบบจะนับวิชา
ภาษาอังกฤษฯ และวิชาวิทยาศาสตร์ฯ รายวิชาปรับพื้นฐานจะนับรวมหน่วยกิตในหลักสูตร ทาให้เกิดความสับสน
และเกิดความผิดพลาดได้ และในการเขียนชื่อสาขา/หลักสูตรสาขาวิชาต้องให้ถูกต้อง
มติที่ประชุม : รับทราบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้าที่ ๘/๑๖

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ฝ่ายวิชาการและวิจัย
5.1.1 อนุมัติผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๒
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รายงานจานวนนักศึกษาพื้นที่ ไสใหญ่ ระดับปริญญาตรี จานวน
612 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 11 คน รวมทั้งหมด 623 คน ซึ่งมีรายละเอียดจานวนนักศึกษาไม่
ลงทะเบียน จานวน 22 คน นักศึกษาลาออก จานวน 3 คน นักศึกษาที่อยู่ในสถานะวิกฤต จานวน 8 คน นักศึกษา
ที่อยู่ในสถานะรอพินิจ ๑ จานวน 6 คน นักศึกษาที่อยู่ในสถานะรอพินิจ 2 จานวน 8 คน นักศึกษาที่อยู่สถานะพ้น
สภาพ จานวน 1 คน นักศึกษาที่อยู่สถานะพ้นสภาพ ยังมีเกรด I จานวน 2 คน และแจ้งสรุปการวัดการประเมินผล
และค่าสัมฤทธิ์แต่ละรายวิชา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยแยกเป็นสาขา รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา และแจ้งจานวนนักศึกษาสาเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จานวน 64 คน โดยแยก
เป็นสาขาวิชาดังนี้
สาขาวิชาประมง
จานวน 2 คน
สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรฯ
จานวน 1 คน
สาขาวิชาพืชศาสตร์
จานวน 20 คน
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
จานวน 31 คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร จานวน 10 คน
หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล พื้นที่ทุ่งใหญ่ รายงาน นักศึกษาพื้นที่ทุ่งใหญ่ จานวน 142 คน
ออก/ไม่ลงทะเบียน จานวน 1 คน และจานวนนักศึกษาสาเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ใน
กรณีนักศึกษาชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภายในเวลาที่กาหนด จานวน 45 คน โดยแยกเป็นสาขาวิชาดังนี้
สาขาวิชาพืชศาสตร์
จานวน 20 คน
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จานวน 25 คน
ประธาน ขอความร่วมมือสาขา/อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามให้นักศึกษาจบการศึกษาตามแผนการ
เรียนด้วย
มติ ที่ประชุม : อนุมัติ ผลการเรี ยนนั กศึกษา ภาคการศึก ษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ พื้น ที่ไ สใหญ่
นักศึกษาสาเร็จการศึกษา จานวน 64 คน พื้นที่ทุ่งใหญ่นักศึกษาสาเร็จการศึกษา จานวน 45 คน
5.1.2 ผลการดาเนินงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
(รอบ 9 เดือน)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รายงาน หลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ จานวน 9 หลักสูตร
แยกเป็นระดับปริญญาตรี จานวน 6 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จานวน 3 หลักสูตร โดยผลการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย 2.80 คะแนน รายละเอียดดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้าที่ ๙/๑๖

อยู่ระหว่างดาเนินการ
1. การติดตามข้อมูลผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2561
2. การติดตามการมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี รุ่นปีการศึกษา 2561
3. การปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน แต่ละตัวบ่งชี้ ได้แก่
- การรับนักศึกษา
- การส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษา
- การบริหารและพัฒนาอาจารย์
- หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
- สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๐/๑๖

รายละละเอียดการติดตามการมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี รุ่นปีการศึกษา 2561

มติที่ประชุม : รับทราบ
(รอบ 9 เดือน)

5.1.3 ผลการด าเนิ น งานการประเมิ น ตนเอง (SAR) ระดั บ คณะ ปี ก ารศึ ก ษา 2562

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รายงาน ผลการดาเนินงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ
ปีการศึกษา 2562 (รอบ 9 เดือน) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562-31 มีนาคม 2563 จานวน 5 องค์ประกอบ
ในการประกันคุณภาพระดับคณะ 19 ตัวบ่งชี้ ที่ดาเนินการ ประกอบด้วย
- องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 8 ตัวบ่งชี้
- องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 4 ตัวบ่งชี้
- องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 2 ตัวบ่งชี้
- องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2 ตัวบ่งชี้
- องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 3 ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
- คะแนนเฉลี่ยรวม (ตามเกณฑ์ สกอ. 13 ตัวบ่งชี้ ระดับคะแนน 3.92 คะแนน
- คะแนนเฉลี่ยรวม (ตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ มหาวิทยาลัย + 6 ) 3.68 คะแนน
- คะแนนเฉลี่ยรวม (19 ตัวบ่งชี้) 3.86 คะแนน
อยู่ระหว่างดาเนินการ
1. กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
2. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
3. นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การนาไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
4. การประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
5. การมีส่วนร่วมของคณะในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน
6. การปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
7. ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่นอีกอย่าง
น้อย 1 ด้าน
8. การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๑/๑๖

ขอความร่วมมือฝ่าย/สาขาช่วยติดตามและดาเนินการ และการนาองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ การเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมต่างๆ สามารถนาหลักฐานมารายงานในส่วนของงานสร้างสรรค์ที่
นาไปใช้ประโยชน์ได้ และทางฝ่ายวิชาการฯ จะทาแบบสารวจสาขาที่เชี่ยวชาญของอาจารย์เพื่อใช้ เป็นข้อมูล
สาหรับการเป็นวิทยากรอาสาของเกษตรจังหวัดที่จะจัดการอบรมให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด -19
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.2 ฝ่ายบริหารและวางแผน
รองคณบดี ฝ่ า ยบริ ห ารและวางแผน แจ้ ง ค าสั่ ง การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประจ าคณะ
เกษตรศาสตร์ ตามโครงสร้างใหม่ จานวน 15 ราย ประกอบด้วย
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ (ผศ.สมคิด ชัยเพชร)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (ผศ.ประพจน์ มลิวัลย์)
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา (นายฤกษ์ชัย ช่วยมั่ง)
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน (นางธันย์นรีย์ โมราศิลป์)
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร (ผศ.พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์)
หัวหน้าสาขาเกษตรประยุกต์ (นายเศรษฐวัฒน์ ถนิมกาญจน์)
กรรมการจากคณาจารย์ ประจา 4 ราย โดยเสนอประธานหลักสู ตร 4 หลั กสู ตรเป็นตัวแทน
กรรมการจากคณาจารย์ประจา คือ
ผศ.เผด็จ สังขไพฑูรย์
ผศ.ธรรมนูญ ง่านวิสุทธิพันธ์
รศ.วัฒนา ณ นคร
ผศ.เสน่ห์ รักเกื้อ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก 3 ราย
คุณสุรศักดิ์ อนุตรเศรษฐ
คุณกรกฎ เตติรานนท์
คุณเศกสรรค์ สวนกูล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน (นางสาวพิมล เที่ยงธรรม) เป็นเลขานุการ และนางอภิชญา
หงษ์ทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการ และขอถอนวาระ ที่ 5.2.1 โครงสร้างบริหารงาน
ภายในคณะเกษตรศาสตร์ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการหารือ และจะนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ
เป็นการเบื้องต้นก่อน
มติ ที่ ป ระชุ ม : รั บ ทราบ และที่ ป ระชุ ม มี มติ ถ อนวาระ 5.2.1 โครงสร้ า งบริ หารงานภายในคณะ
เกษตรศาสตร์
5.3 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ขอเพิ่มวาระเพื่อทราบ และดาเนินการตามวาระ ดังนี้
- มหาวิทยาลัยฯ แจ้งเงินรายได้สนับสนุนสโมสรนักศึกษา 2.20% ของเงินรายได้จากการศึกษา
จะถูกปรับลดลง ซึง่ มีผลกระทบกับการบริหารงานกิจกรรมสโมสรนักศึกษา และมหาวิทยาลัยฯ จะยกเลิกอุปนายก
สโมสรนักศึกษาในระดับพื้นที่ ซึ่งจะมีปัญหาในด้านการประสานงานกับองค์การนักศึกษาส่วนกลาง และแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดกิจกรรมในช่วงที่มีสถานการณ์โควิด-19 กิจกรรมใดที่จาเป็นให้ใช้วิธีการออนไลน์ กิจกรรมใดที่ไม่
จาเป็น ให้งดไว้ก่อนจนกว่าสถานการณ์โควิด -19 จะคลี่คลาย และจากการปรับโครงสร้างใหม่ทางฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาจะเสนอชื่อบุคลากรเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ และให้ดาเนินการตามวาระต่อไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๒/๑๖

5.3.1 รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562
รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2562 พื้นที่ไสใหญ่ จานวน 197 คน โดยแยกเป็นสาขาวิชา ดังนี้
- สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
จานวน 38 คน
- สาขาวิชาประมง
จานวน 44 คน
- สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรฯ
จานวน 44 คน
- สาขาวิชาพืชศาสตร์
จานวน 28 คน
- สาขาวิชาสัตวศาสตร์
จานวน 40 คน
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.3.2 ผลการดาเนินกิจกรรมฝ่ายพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
ด้านพัฒนานักศึกษาสู่คุณลักษณะพึงประสงค์
้ ัด
ค่าเป้าหมาย / ต ัวชีว

จานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
ลาด ับ

่ โครงการ
ชือ

ึ
น ักศก
บุคคล
บุคลากร
รวม
ษา
ภายนอก

1

โครงการเสริมสร ้าง
เครือข่ายผู ้ปกครอง
คณะเกษตรศาสตร์

10

20

2

โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่
ประจาปี การศึกษา
2562

250

3

โครงการเสริมสร ้าง
สุขภาพและต่อตาน
้
สารเสพติด เสริมสร ้าง
ระเบียบวินัย

80

4

โครงการแข่งขันกีฬา
ภายใน มทร.ศรีวช
ิ ัย
ครัง้ ที่ 12 "อันดามัน
เกมส์

94

16

ระด ับผลผลิต
้ ัด
ต ัวชีว

โครงการสร ้างสรรค์
ขบวนพาเหรดศรีวช
ิ ัย
เกมส์ ครัง้ ที่ 11

40

6

โครงการปั จฉิมนิเทศ
นักศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2562

240

ผล

แผน

ผล

ผลการ
ดาเนิน งาน
บรรลุ
ว ัตถุป ระสงค ์
บรรลุ

180 อย่างน ้อยร ้อยละ 80
ของผู ้เขาร่
้ วม
โครงการไดรั้ บความรู ้
เพิม
่ ขึน
้

80

98. 20 ผู ้เขาร่
้ วมโครงการ
สามารถนาความรู ้
ไปใช ้ประโยชน์
ไดอยู
้ ่ใ นระดับมาก

180

190

21 มิถน
ุ ายน
2562



15

265 อย่างน ้อยร ้อยละ 80
ของผู ้เขาร่
้ วม
โครงการไดรั้ บความรู ้
เพิม
่ ขึน
้

80

96. 40 ผู ้เขาร่
้ วมโครงการ
สามารถนาความรู ้
ไปใช ้ประโยชน์
ไดอยู
้ ่ใ นระดับมาก

265

270

21 มิถน
ุ ายน
2562



20

100 นักศึกษาทีเ่ ขาร่
้ วม
โครงการสามารถผ่าน
การคัดเลือกเป็ น
นักกีฬามหาวิทยาลัย
อย่างน ้อย 50 คน
ผู ้เขาร่
้ วมโครงการ
สามารถนาความรู ้ไป
ใช ้ประโยชน์ไดอยู
้ ่ใ น
ระดับมาก

80

92. 2

ความพึงพอใจ
ของผู ้เขาร่
้ วม
โครงการต่อ
กิจกรรมของ
โครงการ ร ้อยละ
80

100

220

27
กรกฎาคม
2562



ผู ้เขาร่
้ วม
โครงการไดรั้ บ
ความรู ้ /พัฒนา
่ ขึน
้
46 ทักษะเพิม
อย่างน ้อยร ้อยละ
80

110

110
1 1- 17 สิงหาคม 2562

150

110

40

35

ระด ับผลล ัพธ์

แผน

1. ความพึงพอใจ
ของผู ้เขาร่
้ วมโครงการ
ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80

80

275

ผู ้เขาร่
้ วมโครงการทุก
คนบอกประเด็น
ความรู ้หรือ
ประสบการณ์ ทไ
ี่ ดรั้ บ
เพิม
่ ขึน
้
อย่างน ้อย 1 เรือ
่ ง
อย่างน ้อยร ้อยละ 80
ของผู ้เขาร่
้ วม
โครงการไดรั้ บความรู ้
เพิม
่ ขึน
้

94

15

2. นักศึกษาทีเ่ ขา้
ร่วมแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยสามารถ
รับเหรียญรางวัล
อย่างน ้อย 15 เหรียญ
5

ว ัน/เดือน/
ปี ดาเนิน
โครงการ

×ไม่
บรรลุ

1

1

ผู ้เขาร่
้ วมโครงการ
ไดรั้ บรางวัลจาก
การประกวด
แข่งขัน อย่างน ้อย
1 รางวัล

1

1

11 สิงหาคม
2562

0

0

ผู ้เขาร่
้ วมโครงการ
สามารถนาความรู ้
ไปใช ้ประโยชน์
ไดอยู
้ ่ใ นระดับมาก

0

0

31 มีนาคม 2563 ไม่สามารถ
ดาเนินการได ้
เนือ
่ งจาก
สถานการณ์
ไวรัส โควิด 19



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๓/๑๖

ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ค่าเป้าหมาย / ต ัวชีว้ ัด

จานวนผูเข้
้ าร่วมโครงการ
ลาด ับ

่ โครงการ
ชือ

น ักศึก
บุคลากร
ษา

1

โครงการเขาค่
้ าย
คุณธรรม
( พืน
้ ทีท
่ งุ่ ใหญ่)

40

2

โครงการเขาค่
้ าย
คุณธรรม
( พืน
้ ทีไ่ สใหญ่)

250

3

โครงการร่วมสืบสาน
ประเพณี แห่ผ ้าขึน
้
ธาตุเขานุ ้ย วัดไตร
วิทยาราม เพือ
่ สร ้าง
ความเขมแข็
้
งให ้
ชุมชนอย่างยั่งยืน

50

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระด ับผลผลิต

บุคคล
ต ัวชีว้ ัด

30

30

แผน

ความพึงพอใจของ
ผู ้เขาร่
้ วมโครงการ ไม่
น ้อยกว่าร ้อยละ 80

80

280 ความพึงพอใจของ
ผู ้เขาร่
้ วมโครงการ ไม่
น ้อยกว่าร ้อยละ 80

80

ความพึงพอใจของ
ผู ้เขาร่
้ วมโครงการ ไม่
น ้อยกว่าร ้อยละ 80

80

40

50

ระด ับผลล ัพธ์

รวม
ภายนอก

130

ผล

แผน

90. 91 ผู ้เขาร่
้ วมโครงการ
มีความตระหนัก
ในการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ไทย
และอนุรก
ั ษ์
สิง่ แวดลอม
้
94. 2 ผู ้เขาร่
้ วมโครงการ
มีความตระหนัก
ในการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ไทยและอนุรก
ั ษ์
สิง่ แวดลอม
้
100

ผู ้เขาร่
้ วมโครงการ
มีความตระหนัก
ในการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ไทย
และอนุรก
ั ษ์
สิง่ แวดลอม
้

ผลการ
ดาเนินงาน
บรรลุ
ว ัตถุประสงค์

×ไม่
ผล
บรร
บรรลุ
ลุ
55 28- 29 มิถน
ุ ายน 2562
ว ัน/เดือน/ปี
ดาเนิน
โครงการ

40

280

300 4- 6 กรกฎาคม 2562

130

150

8 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๔/๑๖
พิจ ารณาผลการดาเนิน กิจกรรมสโมสรน ักศึกษา ประจาปี การศึกษา 2562

5.3.3 ผลการดาเนินกิด้จานพ
กรรมสโมสรนั
กุ ศึลกักษณะพึ
ษา ประจ
าปีการศึกษา 2562
่ ณ
ัฒนาน ักศึกษาสูค
งประสงค์
ั
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาล ัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวช
ิ ย
้ ัด
ค่าเป้าหมาย / ต ัวชีว

จานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
ลาด ับ

่ โครงการ
ชือ

ระด ับผลผลิต

ว ัน/เดือน/ปี
ดาเนิน
โครงการ

ระด ับผลล ัพธ์

น ักศึกษาบุคลากร
บุคคลภายนอก
รวม
้ ัด
ต ัวชีว

ผล

แผน

ผล

265

อย่างน ้อยร ้อยละ 80
ของผู ้เข ้าร่วม
โครงการได ้รับความรู ้
เพิม
่ ขึน
้

80

93. 3 ผู ้เข ้าร่วมโครงการ
สามารถนาความรู ้
ไปใช ้ประโยชน์
ได ้อยู่ในระดับมาก

265

220

13 กรกฎาคม
2562

200

อย่างน ้อยร ้อยละ 80
ของผู ้เข ้าร่วม
โครงการได ้รับความรู ้
เพิม
่ ขึน
้

80

94. 24 ความพึงพอใจ
ของผู ้เข ้าร่วม
อย่างน ้อยร ้อยละ
80

200

190

18 กรกฎาคม
2562



200

ความพึงพอใจของ
ผู ้เข ้าร่วมโครงการ ไม่
น ้อยกว่าร ้อยละ 80

80

94. 47 ความพึงพอใจ
ของผู ้เข ้าร่วม
อย่างน ้อยร ้อยละ
80

200

190

22- 27
กรกฎาคม
2562



20

220

ความพึงพอใจของ
ผู ้เข ้าร่วมโครงการ ไม่
น ้อยกว่าร ้อยละ 80

80

92. 25 ความพึงพอใจ
ของผู ้เข ้าร่วม
อย่างน ้อยร ้อยละ
80

220

206

31 กรกฎาคม
2562



200

20

220

80

93. 82 ความพึงพอใจ
ของผู ้เข ้าร่วม
อย่างน ้อยร ้อยละ
80

220

210

31 กรกฎาคม
2562



200

20

220

80

94. 3 ความพึงพอใจ
ของผู ้เข ้าร่วม
อย่างน ้อยร ้อยละ
80

220

223

31 กรกฎาคม
2562



อย่างน ้อยร ้อยละ 80
ของผู ้เข ้าร่วม
โครงการได ้รับความรู ้
เพิม
่ ขึน
้

80

94. 66

116

110

11- 17
สิงหาคม 2562



60

ความพึงพอใจของ
ผู ้เข ้าร่วมโครงการ ไม่
น ้อยกว่าร ้อยละ 80

80

ผู ้เข ้าร่วม
โครงการได ้รับ
ความรู ้ /พัฒนา
ทักษะเพิม
่ ขึน
้
อย่างน ้อยร ้อยละ
80
86. 67 ผู ้เข ้าร่วมโครงการ
สามารถนาความรู ้
ไปใช ้ประโยชน์
ได ้อยู่ในระดับมาก

60

52

4- 5 ตุลาคม
2562



50

ความพึงพอใจของ
ผู ้เข ้าร่วมโครงการ ไม่
น ้อยกว่าร ้อยละ 80

80

90

30

27

13 มกราคม
2563



70

ความพึงพอใจของ
ผู ้เข ้าร่วมโครงการ ไม่
น ้อยกว่าร ้อยละ 80

80

100

ความพึงพอใจ
ของผู ้เข ้าร่วม
อย่างน ้อยร ้อยละ
80
ผู ้เข ้าร่วมโครงการ
สามารถนาความรู ้
ไปใช ้ประโยชน์
ได ้อยู่ในระดับมาก

70

340

30- 31
มกราคม 2563



510

ความพึงพอใจของ
ผู ้เข ้าร่วมโครงการ ไม่
น ้อยกว่าร ้อยละ 80

80

510

428

19 กุมภาพันธ์
2563



5

50

ความพึงพอใจของ
ผู ้เข ้าร่วมโครงการ ไม่
น ้อยกว่าร ้อยละ 80

80

ผู ้เข ้าร่วมโครงการ
สามารถนาความรู ้
ไปใช ้ประโยชน์
ได ้อยู่ในระดับมาก

50

30

530

1. ความพึงพอใจ
ของผู ้เข ้าร่วมโครงการ
ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80

80

ความพึงพอใจ
ของผู ้เข ้าร่วม
โครงการต่อ
กิจกรรมของ
โครงการ ร ้อยละ
80

530

1

โครงการสายโยง
สายใย สายสัมพันธ์
ประจาปี การศึกษา
2562

250

2

โครงการไหว ้ครู
ประจาปี การศึกษา
2562

200

3

โครงการสายโยง
เกมส์ ประจาปี
การศึกษา 2562

200

4

โครงการประกวดดาว
เดือน
ประจาปี การศึกษา
2562

200

5

โครงการประกวดผูก
เนคไท
ประจาปี การศึกษา
2562

6

โครงการประกวดร ้อง
เพลงสถาบัน
และประชุมเชียร์
ประจาปี 2562

7

โครงการกีฬา มทร.
ศรีวช
ิ ัย ครัง้ ที่ 12
" อันดามันเกมส์"

100

16

116

8

โครงการเกษตรอาสา
ทาดีด ้วยหัวใจ

45

10

9

โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ

20

10

10

โครงการแข่งขัน
ทักษะเกษตรราช
มงคล ครัง้ ที่ 5

50

20

11

โครงการเลือกตัง้
สโมสรนักศึกษา
ประจาปี การศึกษา
2562

510

12

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัตกิ ารจัดทา
ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา
่ ักศึกษา
สูน

45

13

โครงการแคโรย

500

10

200

20

ความพึงพอใจของ
ผู ้เข ้าร่วมโครงการ ไม่
น ้อยกว่าร ้อยละ 80
ความพึงพอใจของ
ผู ้เข ้าร่วมโครงการ ไม่
น ้อยกว่าร ้อยละ 80

แผน

ผลการ
ดาเนิน งาน
บรรลุ
ว ัตถุประสงค์

×ไม่
บรร บรรลุ


92. 37 ความพึงพอใจ
ของผู ้เข ้าร่วม
อย่างน ้อยร ้อยละ
80

พฤษภาคม
2563

31 มีนาคม
2563

อยู่ระหว่าง
พิจารณา
ดาเนินการ
เนือ
่ งจาก
สถานการณ์
ไวรัส โควิด-19
ไม่สามารถ
ดาเนินการได ้
เนือ
่ งจาก
สถานการณ์
ไวรัส โควิด 19

ประธาน แจ้ง เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 โครงการที่ต้องดาเนินการให้ปรับรูปแบบการ
จัดกิจกรรมเป็นแบบออนไลน์
มติที่ประชุม : รับทราบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๕/๑๖

5.4 สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร รายงาน ตามที่อัตรากาลัง ของทุกหลักสูตรมีจากัดและ
ภายในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้ามีข้าราชการเกษียณอายุจานวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ขอหารือที่ประชุม ดังนี้
5.4.1 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพืชศาสตร์และสาขาวิชาสัตวศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพืชศาสตร์และสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ถึงรอบการปรับปรุง
หลักสูตร ในปี 2564 ขอหารือเรื่องปรับปรุงในรูปแบบจัดทาหลักสูตรใหม่รวมกัน เป็น 1 หลักสูตร แยกออกเป็น
2 แขนง เพื่อลดจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
5.4.2 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและการ
จัดการทรัพยากรประมง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและการจัดการทรัพยากรประมง
ซึ่งต้องปรับปรุงหลักสูตรในปี 2563 แต่จะมีข้าราชการเกษียณอายุในปี 2565 จะมีอัตราทดแทนหรือไม่
ประธาน แจ้ง ในส่วนของอัตราทดแทน คณะฯ ต้องดาเนินการวิเคราะห์ หาเหตุผลความจาเป็น
ความเชี่ ย วชาญเฉพาะของต าแหน่ ง และจ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ มี ดู สั ด ส่ ว นอาจารย์ : นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ เสนอขอ
มหาวิทยาลัยฯ และขอความร่วมมือช่วยผลักดันให้อาจารย์ที่ มีอยู่ทาผลงานทางวิชาการเพื่อให้มีคุณสมบัติสามารถ
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หากไม่ได้อัตราทดแทนจากมหาวิทยาลัยฯ และมีความจาเป็นจริงๆ ก็ต้องจ้าง
อาจารย์เพื่อทดแทนโดยใช้เงินรายได้จากการศึกษา แต่รายได้ของคณะฯ ลดลง เนื่องจากมาตรการช่วยเหลื อ
ผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 โดยการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2563
การรวมหลักสูตร ไม่ขัดข้องแต่มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้คณะฯ ดาเนินการจัดทาหลักสูตร
นวัตกรรมทางด้านการเกษตรด้วย
มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพืชศาสตร์ และหลักสูตร
สาขาวิ ช าสั ต วศาสตร์ ยุ บ รวมเป็ น 1 หลั ก สู ต ร ส่ ว นในรายละเอี ย ดให้ ห ารื อ ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ฝ่ า ย
วิชาการฯ/สาขา ในการดาเนินการ
ส่วนการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและการ
จัดการทรัพยากรประมง มอบฝ่ายวิชาการฯ ดาเนินการ
5.4.3 การเรียนการสอนแบบออนไลน์
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร หารือที่ประชุม จากสถานการณ์ไวรัสโควิ ด-19 ในภาค
เรียนที่ 1/2563 การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในรูปแบบอื่นๆ อย่างไร เดิมที่ใช้รูปแบบ LMS ซึ่งไม่
สามารถมองเห็นนักศึกษาได้
ประธาน แจ้ง การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จะนาหารือกับ คณะกรรมการบริหารคณะ
ในวันที่ 28 เมษายน 2563 ถึงรูปแบบการดาเนินการ
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.4.4 การฝึก งานของนักศึ กษาภาคฤดูร้ อน ปีการศึก ษา 2562 และฝึ กสหกิจในภาค
การศึกษาที่ 1/2563
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร หารือที่ประชุมจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 การฝึกงาน
และสหกิจศึกษาจะดาเนินการอย่างไร

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๖/๑๖

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ แจ้ง การปิดภาคการศึกษาคงต้องปิดยาวนานขึ้น ต้องปรับแผนการ
เรียนการสอน และรอประกาศจากมหาวิทยาลัยฯ ในการดาเนินการ
ที่ประชุม เสนอ
- หากยกเลิกการฝึกสหกิจศึกษา จะมีผลกระทบต่อรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา 1/2563
- การฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษา หากสถานประกอบการยินดีรับนักศึกษาควรมองเป็นกรณีๆ
ไปไม่ควรจะยกเลิกทั้งหมด และควรมีช่องทางให้นักศึกษาได้เลือก
- ควรดาเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ เป็นหลัก ให้คานึงถึงความปลอดภัย
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
6.1 ผศ.ธรรมนูญ ง่านวิสุทธิพั นธ์ แจ้ง เอกสารสรุปผลการเรียนเอกสารไม่ครบ หน้าที่ 31
สาขาวิชาประมงขาดไป 1 ห้อง
6.2 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง ผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 มีผลกระทบ
กันทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน แนวทางของคณะฯ มหาวิทยาลัยฯ มีความเป็นไปได้ที่ช่วยให้การ
จัดการเรีย นการสอนสามารถต่อเนื่ องได้ โดยใช้ช่องทางการออนไลน์ ทาง Line หรือ Facebook มีมาตรการ
ป้องกันที่ชัดเจน ที่ต้องปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษา
6.3 นัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 ผ่านระบบการ
ประชุมออนไลน์ Google Meet ลิ้งค์การประชุมจะแจ้งให้คณะกรรมการทุกท่านทราบทางไลน์ และทาง e-mail
(มหาวิทยาลัย)
มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.35 น.
นางอภิชญา หงษ์ทอง
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