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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  

วันศุกร์ ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔  เวลา ๑๔.๐๐ 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. ผศ.พัชราภรณ์  วาณิชย์ปกรณ ์ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร   กรรมการ 
๖. ผศ.ธรรมนูญ  ง่านวิสุทธิพันธ์    กรรมการจากคณาจารย์ประจ า  กรรมการ 
๗. ผศ.เสน่ห์  รักเก้ือ กรรมการจากคณาจารย์ประจ า  กรรมการ 
๘.  รศ.วัฒนา  ณ นคร กรรมการจากคณาจารย์ประจ า  กรรมการ 
๙.  นายเศกสรรค์  สวนกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐.  นายกรกฎ  เตติรานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีฯ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑.  นางสาวพิมล  เที่ยงธรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ  เลขานุการ 
๑๒.  นางอภิชญา  หงษ์ทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม   
๑. นายสุรศักดิ์  อนุตรเศรษฐ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    ติดภารกิจ 
๒. นายเศรษฐวัฒน์  ถนิมกาญจน์ หัวหน้าสาขาเกษตรประยุกต์  ลาพักผ่อน 
๓. ผศ.เผด็จ  สังขไพฑูรย์ กรรมการจากคณาจารย์ประจ า  ติดภารกิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผศ.วุฒิชัย  สีเผือก    ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
๒. นางสาวจรีวรรณ  จันทร์คง   ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาการเกษตรฯ 
๓. นายสุดนัย  เครือหลี    ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพืชศาสตร์ 
๔. ผศ.ทิพาวรรณ  ทองเจือ   รองหัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาพืชศาสตร์ 
๕. นางสาวรัตนา  อุ่นจันทร์   รองหัวหน้าสาขาเกษตรประยุกต์ 
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เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๕ น. 

  เมื่อคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์มาครบองค์ประชุม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์เป็น
ประธานในการประชุมกล่าวเปิด และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ๑ เรื่อง  
 ๑.๑ ความคืบหน้าในการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและโทของ           
คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน ๖ หลักสูตร ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน ๒ หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย 
หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ได้ผ่านคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมหาวิทยาลัยฯ แล้ว รอน าเข้า
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ส่วนหลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอย่างยั่งยืน ได้ผ่านที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้ว ส่วนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ หลักสูตร ประกอบด้วย สาขาวิชาธุรกิจเกษตร 
สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ สาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า         
รอน าเสนอเข้าที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และหากผ่านการเห็นชอบ/
ปรับแก้ไขเรียบร้อย สามารถน าเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 มติที่ประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้ง ๗/๒๕๖๓ 
  ตามที่ฝ่ ายเลขานุการ ได้จัดส่ ง (ร่ าง ) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า                  
คณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ และ      
ห้องประชุม ๖๑๒ อาคารสีนวล คณะเกษตรศาสตร์ พ้ืนที่ไสใหญ่ ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น
แล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓  
  ที่ประชุม ได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มี
การแก้ไข   

 มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓  

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
   4.1  ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งที่ประชุมเรื่องเสนอเพ่ือทราบ จ านวน ๓ เรื่อง ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้  
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      4.1.1 ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

    4.1.2 การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้ออกประกาศ  เรื่อง การจัดการเรียนการสอน
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
(COVID-19) ระลอกใหม่ ณ วันที่ 19 เมษายน 2564 ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้  
    1. ให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในทุกรายวิชาเป็นการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ ปรับรูปแบบการสอบ การวัดและการประเมินผลให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการ
จัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา 
    2. กรณีเกิดปัญหาหรือเกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติ ให้คณบดี/ผู้อ านวยการ เป็นผู้มี
อ านาจวินิจฉัยสั่งการได้ตามที่เห็นสมควร  

    4.1.3 สรุปผลการจัดท ารายงาน มคอ.3 และ มคอ.4 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 
2563 
    ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้จัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  โดยจะต้องด าเนินการจัดท ารายงาน  มคอ.  3 และ     
มคอ. 4  ให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดภาคการศึกษา   ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้ก าหนดปฏิทิน 

17 – 31 พฤษภาคม 2564             วันแจ้งส าเร็จการศึกษา ส าหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2563 
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การศึกษาภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม – 27 มิถุนายน 2564 คณะเกษตรศาสตร์
ได้ด าเนินการจัดท ารายงาน มคอ. 3 และ มคอ. 4 ประจ าภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย มคอ. 3  
จ านวน 9 วิชา  และ มคอ. 4  จ านวน 3 วิชา  รวมทั้งสิ้น 12 วิชา  ได้แก่ 
 

ล าดับ หลักสูตร 
มคอ. 3 

(จ านวนวิชา) 
มคอ. 4 

(จ านวนวิชา) 
รวม 

1 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 1 - 1 
2 สาขาวิชาประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 5 1 6 
3 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
3 1 4 

4 สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

- 1 1 

  รวมทั้งสิ้น 9 3 12 
 
รายวิชาเปิด ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 โดยแยกเป็นพ้ืนที่ ดังนี้ 
 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชนิด มคอ. กลุ่ม/จ านวน
นักศึกษา 

พื้นที่ไสใหญ ่  
ในแผน 
1. 03-313-404 ฝึกงานประมง มคอ.4 FS441 (5) 
2. 03-515-303 ฝึกงานทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร มคอ.4 AT431 (14) 

AT221 (19) 
3. 03-615-302 ฝึกงานเฉพาะด้านพัฒนาการเกษตรหรือธุรกิจเกษตร มคอ.4 AB441 (30) 
นอกแผน  
1. 02-040-001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน มคอ.3 FS221 (1) 
2. 03-311-307 อาหารสัตว์น้ า มคอ.3 FS221 (3) 
3. 03-313-403 สัมมนาทางประมง มคอ.3 FS441 (1) 
4. 03-313-405 สัมมนาทักษะทางประมง มคอ.3 FS441 (5) 
5. 03-313-406 ปัญหาพิเศษทางประมง มคอ.3 FS221 (2) 
6. 03-511-308 ไฟฟ้าก าลังและการควบคุม มคอ.3 AT221 (1) 
7. 03-512-201 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ มคอ.3 AT221 (1) 
8. 03-515-407 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร มคอ.3 AT221 (6) 
พื้นที่ทุ่งใหญ ่
นอกแผน 
1. 03-218-406 สัมมนาสัตวศาสตร์ 2 มคอ.3 AS4 (3)  

AST4 (6) 

    ขอความร่วมมือแจ้งอาจารย์ผู้สอนอัปโหลด มคอ. 3 และ มคอ. 4  ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 
2563 ผ่านระบบสารสนเทศอาจารย์ก่อนเปิดเรียนให้ครบทุกรายวิชา 
   ประธานแจ้ง  ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนภาค
ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใ หม่ 2019 
(COVID-19)  ให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในทุกรายวิชาเป็นการเรียนการสอนแบบ 
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ออนไลน์นั้น ซึ่งในบางรายวิชาที่เป็นภาคปฏิบัติไม่สามารถสอนแบบออนไลน์ได้ เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ ให้บันทึก      
ขออนุญาต/แจ้งคณบดีเพ่ือวินิจฉัยสั่งการได้ตามที่เห็นสมควร  
 
 มติที่ประชุม : รับทราบ     
 
ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ๕.๑ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
     5.1.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง         
พ.ศ. 2560)  
     รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้ง ตามท่ีสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร                คณะ
เกษตรศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) เพ่ือให้หลักสูตรมีการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และให้การ
ด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดสู่เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  
     จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 )  จากเดิม  นายคณิต  ขอพลอยกลาง เปลี่ยนเป็น          
นายสมคิด ชัยเพชร ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ เนื่องจาก นายคณิต ขอพลอยกลาง จะเกษียณอายุราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  วันที่ 30 กันยายน 2564       

 มติที่ประชุม : เห็นชอบ  

    5.1.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอหลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาพืชศาสตร์ 
    ตามที่ สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปี    
พ.ศ. 2565 ครบรอบ 5 ปี ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย ตามความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขาวิชา ทิศทางการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย และเพ่ือให้การจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่าง
มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน นั้น 
    ดร.สุดนัย  เครือหลี ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพืชศาสตร์  น าเสนอรายละเอียดของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ชี้แจงเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรที่ผ่านมา แผนจ านวนนักศึกษา ก าหนดการเปิดรับนักศึกษา โครงสร้างหลักสูตร รายละเอียด
ของรายวิชาตลอดหลักสูตร รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการบริหารหลักสูตร และขอความเห็นชอบการเสนอ
ปรับปรุงหลักสูตรฯ ที่จะเริ่มด าเนินการใช้หลักสูตรในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565   

    คณะกรรมการประจ าคณะได้มีข้อเสนอแนะ 
    - ตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานย้อนหลังของหลักสูตร ควรให้มีข้อมูลถึงปีปัจจุบัน 

(พ.ศ.2564)  
    - การเขียน พ.ศ. ของหลักสูตรปรับปรุงให้ใส่จุดๆ ไว้ก่อน 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔ หน้าที่ ๖/๗ 
 

 
- เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ควรด าเนินการให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  
    - จ านวนนักศึกษาย้อนหลังให้รวมกันทั้งสองพ้ืนที่ 
    - เพ่ิมรายวิชาที่ใกล้เคียงกับวิชาสัมมนาทางด้านพืชศาสตร์ 
    - ความเชื่อมโยงกับสถานประกอบการเพ่ิม บริษัทไทยแพลนท์แมททีเรียล จ ากัด 

   - สัดส่วนจ านวนหน่วยกิตของภาคทฤษฏี และจ านวนหน่วยกิตภาคปฏิบัติ ทวนสอบให้ 
      เป็นไปตามกรอบ/หลักเกณฑ์ 

    - แก้ไขชื่อรายวิชาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นชื่อ ผลผลิตเกษตรและการเพิ่ม 
      มูลค่าผลผลิต     

         - ให้มีรายวิชาการเกษตรสมัยใหม่ การผลิตพืชอัจฉริยะ ในกลุ่มวิชาชีพบังคับ/กลุ่มวิชา 
ชีพเลือก 

         - ให้มีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี การใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งทาง     
ด้านพืช ในกลุ่มวิชาชีพเลือก   

    - ให้มีรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือกทางพืชศาสตร์ให้ครอบคลุมทุกด้าน  เช่น  ด้านภูมิทัศน์  
       การจัดสวน   
 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาพืชศาสตร์ โดยให้ปรับ แก้ไข ตามข้อเสนอแนะ 
และมอบฝ่ายวิชาการฯ ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยฯ 
 
    5.1.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอหลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
    ตามที่ สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปี    
พ.ศ. 2565 ครบรอบ 5 ปี ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย ตามความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขาวิชา ทิศทางการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย และเพ่ือให้การจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่าง
มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน นั้น  
    ผศ.วุฒิชัย  สีเผือก ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์  น าเสนอรายละเอียดของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชี้แจงบริบทที่น ามาพิจารณาในการปรับปรุงหลักสูตร 
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานหลักสูตรที่ผ่านมา แผนจ านวนนักศึกษา ก าหนดการเปิดรับนักศึกษา โครงสร้าง
หลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาตลอดหลักสูตร รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการบริหารหลักสูตร และขอความ
เห็นชอบการเสนอปรับปรุงหลักสูตรฯ ที่จะเริ่มด าเนินการใช้หลักสูตรในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565   

    คณะกรรมการประจ าคณะได้มีข้อเสนอแนะ 
    - ตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานย้อนหลังของหลักสูตร ควรให้มีข้อมูลถึงปีปัจจุบัน 

(พ.ศ.2564)  
    - เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ควรด าเนินการให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  
         - ปรับรายวิชา/เพิ่มรายวิชา/ชื่อรายวิชาให้ชัดเจน 
  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔ หน้าที่ ๗/๗ 
 

     
    - สัดส่วนจ านวนหน่วยกิตของภาคทฤษฏี และจ านวนหน่วยกิตภาคปฏิบัติ ทวนสอบให้

เป็นไปตามกรอบ/หลักเกณฑ์ 
- รายวิชาสัมมนา ให้ปรับเป็นตัวเดียว เพ่ิมรายวิชาที่นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้

ด้วยตนเอง  
   - ดูความจ าเป็นของรายวิชาทางด้านฟิสิกส์  
           
 มติที่ประชุม : เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ โดยให้ปรับ แก้ไข ตาม
ข้อเสนอแนะ และมอบฝ่ายวิชาการฯ ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอ่ืนๆ 
   ที่ประชุม น าเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ือให้คณะ/ฝ่ายที่เก่ียวข้องด าเนินการ ดังนี้ 
   ๖.๑ ก าหนดการประชุมอนุมัติผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 7 
พฤษภาคม 2564  
   6.2 กรณีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ติด I ให้ก าชับนักศึกษาด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนด    
ก็สามารถจบการศึกษาได้ในภาคฤดูร้อน  
   6.3 การให้นักศึกษาไปฝึกสหกิจศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ต้องดูสถานการณ์ มาตรการ/หนังสือสั่งการ จากมหาวิทยาลัยฯ หรือ
จังหวัดอีกครั้ง  
   6.4 ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
ขอความร่วมมือฝ่ายพัฒนานักศึกษา สาขา หลักสูตร ช่วยก าชับดูแลเฝ้าระวัง นักศึกษา บุคลากร ให้ด าเนินการตาม
มาตรการข้อสั่งการต่างๆ ด้วย   

 มติที่ประชุม : รับทราบ  
 
เลิกประชุมเวลา 16.15  น.  
 
 
 

นางอภิชญา  หงษ์ทอง    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 

     นางสาวพิมล  เที่ยงธรรม     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


