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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
วันศุกร์ ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม AB ๒๐๑ ชั้น ๒ สานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
ผู้มาประชุม
๑. รศ.สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ
๒. ผศ.สมคิด ชัยเพชร
๓. ผศ.จรัญ ทองเจือ
๔. ผศ.วุฒิชัย สีเผือก
๕. ผศ.สมคิด อินทร์ช่วย
๖. ผศ.ชวกร มุกสาน
๗. ผศ.ศิริศักดิ์ บริรักษ์ธนกุล
๘. ผศ.ยืนยง วาณิชย์ปกรณ์
๙. นายจาเลือง เหตุทอง
๑๐. ผศ.ธรรมนูญ ง่านวิสุทธิพันธ์
๑๑. ว่าที่ ร.ต.สัมพันธ์ หมวดเมือง
๑๒. นายสุภาพ จันทร์ศรี
๑๓. นายอามาตย์ คุณสวัสดิ์
๑๔. นางธันย์นรีย์ โมราศิลป์
ผู้ไม่มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.

ผศ.จรัญ ไชยศร
ผศ.ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล
รศ.นพ ศักดิเศรษฐ์
นายดุสิต สุทธินนท์

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

รศ.เกียรติศักดิ์ สร้อยสุวรรณ
รศ.สมพร ณ นคร
รศ.นิพนธ์ ใจปลื้ม
นายสุดนัย เครือหลี
นายสิริพงษ์ วงษ์พรประทีป
นายเสน่ห์ รักเกื้อ
นายกิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ประธาน
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์
หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์
หัวหน้าสาขาเกษตรกลวิธาน
หัวหน้าสาขาพัฒนาการเกษตรฯ
รองหัวหน้าสาขาพืชศาสตร์
หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
ตัวแทนอาจารย์
ตัวแทนอาจารย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ เลขานุการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
หัวหน้าสาขาประมง
ตัวแทนอาจารย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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เอกสารประกอบการประชุม
เอกสารหมายเลข ๑

:

เอกสารหมายเลข ๒

:

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (๑ หน้า)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ( ๖ หน้า)

เริ่มประชุมเวลา 09.20 น.
รศ.สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งทราบ
1. การสรรหาบุ ค ลากรของคณะเกษตรศาสตร์ ให้ พิ จ ารณาจากประสิ ท ธิ ภ าพและ
ความสามารถในการทางานเป็นหลัก บุคลากรสายวิชาการมีเกณฑ์ สกอ.ชัดเจน ในสายสนับสนุน/นักวิชาการ
เกษตรที่จะบรรจุ นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป คุณสมบัติผู้สมัครจะต้องสอบผ่าน ภาค ก. ของ กพ.
จึงจะสามารถสมัครได้
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559 ไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การออกแนะแนวการรับนักศึกษา
แผนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จากการออกแนะแนวซึ่งร่วมกับทางวิทยาเขตไม่บรรลุ
เป้าหมาย คณะฯจึงเริ่มออกแนะแนวโดยเจาะตามโรงเรียนมัธยมทั้งในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัด
ใกล้เคียง แต่ยังประสบปัญหาเดิม เนื่องจากนักเรียนมีโรงเรียนรองรับแล้ว
มติที่ประชุม เห็นควรให้เน้นการออกแสดงผลงานและนิทรรศการไปพร้อมกับการออกแนะ
แนว และควรเข้าร่วมงานจัดแสดงผลงานในงานเกษตรแห่งชาติ จ.สงขลา เพราะกลุ่มเป้าหมายชัดเจน
ฝ่ายบริห าร ฝากคณบดีน าเสนอต่ อการประชุม สภามหาวิท ยาลัย เรื่ อง การผลัก ดันให้
มหาวิทยาลัยเห็นความสาคัญของการรับนักศึกษาในวิทยาเขตต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการประชาสัมพันธ์
ฝ่ายวิชาการ ให้ทุกสาขาเรียกประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในลักษณะกิจกรรมพี่ชวนน้องมา
เรียน และการส่งโควตาของคณะฯไปยังโรงเรียนรอบนอก ทั้งนี้ให้ประสานกับวิทยาเขตเรื่องรายชื่อโรงเรียน
และมอบให้หัวหน้าสาขาส่งรายชื่อโรงเรียน พร้อมที่ อยู่มายังสานักงานคณบดีและทาหนังสือออกในนามของ
คณะเกษตรศาสตร์
ฝ่ายบริหาร เสนอว่าควรส่งหนังสือให้กับศิษย์เก่าและหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อเชิญชวนให้
มีผู้สนใจได้อีกช่องทาง รวมทั้งฝากเรื่องการทาแผนประชาสัมพันธ์ในระยะยาว
มติที่ประชุม : เห็นชอบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 ฝ่ายบริหารและวางแผน
การติดตามตัวชี้วัดของแผนดาเนินงาน 2559 ฝากให้ทุกฝ่ายฯติดตามตัวชี้วัดตามแผนการ
ดาเนินงาน ตามความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายฯ ในส่วนของฝ่ายวิชาการ เสนอว่าควรให้อาจารย์ภายในคณะฯ
ได้เห็นแผนกลยุทธ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเห็นความสาคัญ นาไปสู่การบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 งานบริการวิชาการ นายสุดนัย เครือหลี
5.1.1 แผนการบริการทางวิชาการแก่สังคมประจาปี 2557 – 2560 ด้วยทางฝ่ายบริหารฯ
แจ้งให้แต่ล ะฝ่ายฯได้พิ จารณาแผน หากแผนใดเกี่ ยวพันธ์กั บ ทางสาขาให้แจ้ง สาขาทราบและดาเนินการ
ซึ่งงานบริการวิชาการฯมหาวิทยาลัยให้จัดทาแผนส่งโดยต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจาคณะ
เพื่อให้เข้ากรอบของงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยใน พ.ศ. 2559 มี 3 โครงการใหญ่ ได้แก่
1. การสร้างความเชี่ยวชาญให้อาจารย์
2. ตามคาร้องขอ
3. ชุมชนเข้มแข็ง
ในปีงบประมาณ 2559-2560 ทางคณะฯมีโครงการเข้ากรอบใน 2 ส่วน ดังนี้
1. การสร้างความเชี่ยวชาญให้อาจารย์
๑.๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ามันใน
พื้นที่ อ.ถ้าพรรณนา จ.นครศรีธรรมราช : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยในปาล์มน้ามัน
1.2 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ โคขุนในเกษตรกรรายย่อย
๒. ชุมชนเข้มแข็ง โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงในลุ่มน้า
ปากพนัง มีกิจกรรมย่อย 9 โครงการ ดังนี้
๒.๑ การติดตามการดาเนินดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ
2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว
2.3 การให้บริการวิชาการการปลูกเลี้ยงพรรณไม้ท้องถิ่นและการจัดตกแต่งสถานที่
กลุ่มรักษ์พัฒนาลุ่มน้ากลุ่มไม้ประดับจัดสวน
๒.๔ การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และการแปรรูปผลผลิตจากสัตว์
๒.๕ การให้บริการวิชาการการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรชุมชนบ้านท่าซอมโดยผลิต
เตาชีวมวลจาหน่าย
๒.๖ การให้บริการวิชาการการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้า
เกษตรบ้านท่าซอม
๒.๗ การวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบปาล์มน้ามัน
๒.๘ การให้บริการวิชาการการจัดการอาหารสัตว์น้าเพื่อลดต้นทุนการผลิตสัตว์น้า
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2.9 การเสวนารายงานผลการดาเนิน งานสู่ ก ารปรับ ปรุง และพั ฒ นาแผนการ
ดาเนินงาน
ประธาน กล่าวเสริมโครงการท่าซอม ควรเป็นลักษณะโครงการแบบบูรณาการในหลายศาสตร์
เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และสามารถตอบตัวชี้วัดได้ และให้บรรจุแผนกลยุทธ์ 2557 – 2561 ในระเบียบ
วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม : คณะกรรมการประจาคณะเห็นชอบและรับรองแผนกลยุทธ์ตามที่ฝ่ายเสนอ
และให้ทาการปรับแก้ให้สมบูรณ์ส่งที่ฝ่ายแผนฯและนาเข้าสู่วาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป
ประธาน ย้าเรื่องงานบริการวิชาการแก่สังคม ทุกสาขาควรมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสริมว่าทุกแผนต้องดาเนินการให้แล้ วเสร็จตามระยะเวลา และให้เพิ่มแผน
กลยุทธ์ 2561 ให้ครบจึงจะสมบูรณ์
5.2 ฝ่ายวิชาการและวิจัย
5.2.1 ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี 4 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาประมง สาขาวิชา
เทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร และสาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
การเกษตร ปริญญาโท 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาสัตวศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีก ารผลิตพืช และสาขาวิชา
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าและการจัดการทรัพยากรประมง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่าการปรับปรุงหลักสูตรของคณะเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรี
และปริญญาโทนั้น ในระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร ไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 4 หลักสูตร ดังนั้นคณะฯจึงเร่งดาเนินการเพื่อปรับแผนให้ทันกับเกณฑ์ พ.ศ. 2548 และ
ต้ อ งน าเสนอต่ อ คณะกรรมการประจ าคณะฯได้ รั บ ทราบ ทั้ ง นี้ ต้ อ งส่ ง เล่ ม หลั ก สู ต รฉบั บ สมบู ร ณ์ ต่ อ
คณะกรรมการกลั่นกรองภายในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตรจะนาเข้า
คณะกรรมการบริห ารบัณ ฑิ ต ในวันที่ 19 กุ ม ภาพันธ์ 2559 แม้ ว่า 2 หลั ก สูตรในระดั บ ปริญ ญาตรี
( สัตวศาสตร์และพืชศาสตร์) จะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2558 แต่จะนาเสนอกับกรรมการประจาหลักสูตร
ในครั้งนี้พร้อมกัน ทั้งนี้ทั้ง 2 หลักสูตรจะนาเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองในวันที่ 11 เมษายน 2559
เริ่มการนาเสนอหลักสูตรปรับปรุงในระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช โดย ผศ.ชัยสิทธิ์ ปรีชา มีการปรับปรุง
บางส่วนเฉพาะหมวดรายวิชาบังคับและวิชาเลือก
เหตุผลและความจาเป็น ให้สอดรับกับแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 และ 12 ในเรื่อง
ระบบการผลิตอาหารที่ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรยังตอบโจทย์เดิมแต่ปรับปรุงให้ครอบคลุมมากขึ้น
ปัญหาที่พบเกิดจากนักศึกษาขาดการใช้เครื่องมือ จึงปรับรายวิชาการใช้เครื่องมือ
เพื่อการวิเคราะห์และรายวิชาความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรการผลิตทางการเกษตร จากคาแนะนาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากการวิพากษ์หลักสูตร ได้ปรับรายวิชาเลือก คือ การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์สินค้า
เกษตร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และทาการยุบรวมรายวิชาการผลิตผักกับผลิตไม้ผลเป็นวิชา
เดียว ในส่วนของอาจารย์ประจาหลักสูตรได้มีการปรับเปลี่ยนจนเกิดความสมบูรณ์และเป็นไปตามเกณฑ์
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2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ โดย ผศ.นันทนา ช่วยชูวงศ์ เป็นหลักสูตรปรับปรุงจาก
พ.ศ. 2554 เพื่ อให้สอดรับกับการเปลี่ย นแปลงตามแผนพัฒนาฯฉบับ ที่ 11และ12 จากการประเมินผู้ใช้
บัณฑิต จานวนบุคลากรและเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. โดยคานึงถึงคุณภาพของบัณฑิตทั้ง
5 ด้าน
จากการเปรียบเทียบกับหลักสูตรเดิม พบว่าปัญหาของการศึกษาแผน ก. แบบก.1 ปรับให้มีหมวดวิชาบังคับ
เพิ่มขึ้น วิชาวิธีวิจัยทางสัตวศาสตร์ สัม มนา 1 และสัม มนา 2 ในส่วนของแผน ก. แบบ ก.2 เปลี่ยนเฉพาะ
หมวดวิชาบังคับเป็นการผลิตสัตว์ และในหลักสูตรใหม่จะไม่แยกกลุ่มเหมือนหลักสูตรเดิม
ปรัชญาของหลักสูตร เพิ่มความปลอดภัยและยั่งยืน โดยมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจาหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและการจัดการทรัพยากรประมง นาเสนอโดย
นายกิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์ ปรัชญาของหลักสูตร มุ่งเป้าผลิตบัณฑิตให้สามารถทางานให้หน่วยงานหรือองค์กร
ได้อย่างมีคุณภาพและคุณธรรม เหตุผลเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงตามแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11และ12
และเพื่อรองรับการเปิด AEC แนวคิดสาคัญในการปรับปรุง การเพิ่มขีดความสามารถด้านชีวภาพ ทักษะ และ
การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การคิดเป็นแบบระบบเพื่อสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการ และเน้นการผลิตแบบ
ยั่งยืน โดยมีการยุบรวมรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ วิชาความปลอดภัยทางชีวภาพกับจริยธรรม เป็นวิชาความ
ปลอดภัยทางอาหาร ให้เ ป็นวิชากลางใช้ร่วมกั บพืชศาสตร์ แยกวิชาโภชนาศาสตร์และเทคโนโลยีก ารผลิต
อาหารสัตว์น้า เป็น วิชาเทคโนโลยีผลิตอาหารสัตว์น้าและวิชาอาหารสัตว์ขั้นสูง ทั้ง นี้ในหมวดวิชาเลือกได้
ปรับปรุงรายวิชาและเปลี่ยนชื่อรายวิชา รวม 5 วิชา เพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมจากผู้ผลิตเป็นผู้แปรรูป
และเพิ่มรายวิชาใหม่ 1 วิชาเพื่ อให้ผู้เรียนมี ขีดความสามารถด้านการใช้เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ที่สูงขึ้น
ได้แก่วิชา เทคโนโลยีและบริบทของสังคม หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประธาน กล่าวเสริมในฐานะกรรมการบัณฑิตศึกษา การจัดการศึกษาระดับปริญญาโท ให้เน้น
คุณภาพและควรใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน อย่างน้อย 25 เปอร์เซ็นต์ ทั้ง 3 หลักสูตร
ผศ.ยืนยง วาณิชย์ปกรณ์ เสนอให้ 2 หลัก สูตร ปรับ การนาเสนอให้เป็นไปในทิศทางและ
รูปแบบเดียวกับสาขาประมง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสริมเรื่องเกณฑ์การรับนักศึกษา ควรปรับให้มีมาตรฐานสูงกว่าระดับ
ปริญ ญาตรี เช่น นักศึกษาต่างชาติที่ส ามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ และจะหารือสรุป ความก้ าวหน้าและความ
สมบูรณ์ของหลักสูตร วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 (สานักงานคณบดี)
มติที่ประชุม : เห็นชอบ
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การนาเสนอหลักสูตรปรับปรุงในระดับปริญญาตรี
1. สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร โดย รศ.นิพนธ์ ใจปลื้ม เป็นหลักสูตรที่
ต้องปรับปรุงเนื่องจากครบ 5 ปี และจากผลสะท้อนของทุกฝ่าย ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัณฑิต ต้องการบัณฑิตที่
มีภาวะความเป็นผู้นา คิด วิเคราะห์และทางานได้ เน้นเรื่องภาษากับการค้าระหว่างประเทศ จึงได้ทาการเปิด
รายวิชาใหม่และปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้ผลิตบัณฑิตที่สามารถคิด วิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสริมในเรื่อง วิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ซึ่งชื่อซ้ากับวิชาหลักสูตรปริญญาโท
ให้ประสานกับทางสาขาพืชศาสตร์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้เกิดความชัดเจนและตรงกับความต้องการ
ผศ.ชวกร มุก สาน เสนอว่าปรัชญาควรมีการแก้ไข ผลิตบัณฑิตด้านการพั ฒนาการเกษตรและการ
จัดการธุรกิจเกษตร พร้อมทางานและเชี่ยวชาญเทคโนโลยี
มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้แก้ไขดังเสนอ
2.สาขาวิชาประมง นาเสนอโดย ผศ.ธรรมนูญ ง่านวิสุทธิพันธ์ ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของหลักสูตร
ซึ่ง มี การเรียนลดลง 2 หน่วยกิต จากเดิม 135 เป็น 133 หน่วยกิ ต โดยเหตุผ ลในการปรับ ปรุง จากการ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านการประมง จากผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่าและสถานประกอบการ ใน
ด้านการสร้างความชานาญและมีทักษะปฏิบัติ ภาษาและความทันสมัย ซึ่งพบว่าสิ่งที่ยังขาดคือ การเป็นผู้แทน
ขายและการทางานเป็นทีม จึงได้ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาและเปิดรายวิชาใหม่ ให้สอดคล้องและตอบรับ
กับปัจจุบัน
ประธาน กล่าวเสริมเรือ่ งความแตกต่างจากสาขาวิชาประมง พื้นที่ตรัง ควรเน้นให้เห็นถึงความน่าสนใจ
และจุดเด่นของพื้นที่ที่ต่างกัน
นายอามาตย์ คุณสวัสดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสริมว่า การปรับปรุงหลักสูตรต้องมีจุดเน้นที่ชัดเจน
เรื่องของต้นทุนการผลิตและการมองตลาดให้ตอบรับกับความต้องการ
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ โดยนายจาเลือง เหตุทอง นาเสนอให้เห็นถึงการขยายตัวของเมือง
นามาซึ่งความต้องการด้านการผลิตพืชพรรณหรืองานภูมิทัศน์และตลาดแรงงาน ได้เพิ่มวัตถุ ประสงค์ 1 ข้อใน
การผลิตบัณฑิตใหม่มีทักษะพร้อมทางาน/ผู้ประกอบการด้านวิชาชีพภูมิทัศน์ และมีโครงสร้างหลักสูตรลดลง
จากเดิม 141 หน่วยกิต เป็น 137 หน่วยกิต และย้ายกลุ่มวิชาชีพมาเป็นรายวิชาบังคับ เพิ่มรายวิชาใหม่ 1
วิชาได้แก่ วิชาไม้ยืนต้นในงานภูมิทัศน์ ตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิจากการวิพากษ์หลักสูตร
นายอามาตย์ คุณสวัสดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสริมว่าจากปัญหาจานวนนักศึกษาที่ลดลง ควรมีการ
เปิดฝึกอบรมระยะสั้นให้กับผู้ที่ทางานแต่ไม่มีความรู้ด้านภูมิทัศน์ เพิ่มอีกช่องทาง
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่อ งจัก รกลเกษตร โดยนายเสน่ห์ รัก เกื้ อ อันดับ แรกของการปรับ ปรุง
หลักสูตร คือการเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาให้เป็นที่รู้จักและเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11และ12 และจากการประเมินผู้ใช้บัณฑิต และมีโครงสร้างหลักสูตรลดลงจากเดิม 139 หน่วยกิต
เป็น 133 หน่วยกิต เน้นการผลิตบัณฑิตด้านเครื่องจักรกลเป็นหลัก
มติที่ประชุม เห็นควรให้ปรับสมรรถนะหลักเป็น นักเทคนิคเทคโนโลยีการเกษตร
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5. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ นาเสนอโดย ผศ.วุฒิชัย สีเผือก การปรับปรุงหลักสูตรของสัตวศาสตร์ต้อง
เป็นไปตาม มคอ.1 ของสัตวศาสตร์ ปรัชญา เพิ่มเติมเรื่องการจัดการด้านสัตวศาสตร์ ทาให้มีการปรับรายวิชา
เพื่อรองรับและเพิ่มหมวดวิชาเฉพาะด้านพื้นฐานและทักษะด้านพืชศาสตร์ จะเน้นสหกิจศึกษาเพื่อให้เกิดการ
ต่อยอดการทางานเมื่อจบการศึกษา
6. สาขาวิชาพืชศาสตร์ เหตุผลของการปรับปรุงเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงตามแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 ร่วมกับสถานการณ์ภายนอกเรื่องของภาษาและการสื่อสาร และจากความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
โครงสร้างหลักสูตรเพิ่มขึ้นจากเดิม 136 หน่วยกิต เป็น 138 หน่วยกิต เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้
และสามารถนาเสนองานได้ ทั้งนี้ในหลักสูตรปรับปรุงได้มีการเพิ่มวิชาเลือกทางด้านภูมิทัศน์ 18 หน่วยกิต
เพื่อเป็นทางเลือกในการเพิ่มทักษะให้กับนักศึกษา
นายอามาตย์ คุณสวัสดิ์ กรรมการผู้ท รงคุณวุฒิ เสริม ว่าควรนาหลัก สูตร ปวส.เทคโนโลยีภูมิ ทัศน์
มาพิจารณาประกอบการปรับปรุง
ประธาน ยกประเด็นเรื่อง การตอบคาถามในการพิจารณาเรื่อง เหตุผลการที่ภูมิทัศน์ต้องมารวมกับ
พืชศาสตร์ และปัญหาของสหกิจศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มอบให้สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปรับแก้เนื้อหารายวิชาของภูมิทัศน์และจะนัด
ประชุมหารือพร้อมกันเพื่อหาข้อสรุปต่อไป
มติที่ประชุม : เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
ปิดประชุม เวลา 17.30 น.
นางธันย์นรีย์ โมราศิลป์
ผู้บันทึกและตรวจบันทึกการประชุม

