
 
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ๑/๗ 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ 

วันศุกร์  ท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุม AB ๒๐๑ ชั้น ๒ ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 

 
ผู้มาประชุม 

๑. รศ.สุนีย์รัตน์  ศรีเปารยะ    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์    ประธาน 
๒. ผศ.สมคิด  ชัยเพชร    รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
๓. ผศ.จรัญ  ทองเจือ    รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
๔. ผศ.วุฒิชัย  สีเผือก    หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์ 
๕. ผศ.สมคิด  อินทร์ช่วย    หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ 
๖. ผศ.ชวกร  มุกสาน    หัวหน้าสาขาเกษตรกลวิธาน 
๗. ผศ.ศิริศักดิ์  บริรักษ์ธนกุล   หัวหน้าสาขาพัฒนาการเกษตรฯ 
๘. ผศ.ยืนยง  วาณิชย์ปกรณ์    รองหัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ 
๙. นายจ าเลือง  เหตุทอง    หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
๑๐. ผศ.ธรรมนูญ  ง่านวิสุทธิพันธ์   ตัวแทนอาจารย์    
๑๑. ว่าที่ ร.ต.สัมพันธ์  หมวดเมือง   ตัวแทนอาจารย์ 
๑๒. นายสุภาพ  จันทร์ศรี    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๓. นายอ ามาตย์  คุณสวัสดิ์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๔. นางธันย์นรีย์  โมราศิลป์    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ    เลขานุการ                         

 ผู้ไม่มาประชุม  
      ๑.  ผศ.จรัญ  ไชยศร     รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
      ๒.  ผศ.ธีรวุฒิ  เลิศสุทธิชวาล    หัวหน้าสาขาประมง 
      ๓.  รศ.นพ  ศักดิเศรษฐ์    ตัวแทนอาจารย์ 

 ๔.  นายดุสิต  สุทธินนท์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. รศ.เกียรติศักดิ์  สร้อยสุวรรณ 
๒. รศ.สมพร  ณ นคร 
๓. รศ.นิพนธ์  ใจปลื้ม 
๔. นายสุดนัย  เครือหลี 
๕. นายสิริพงษ์  วงษ์พรประทีป 
๖. นายเสน่ห์  รักเกื้อ 
๗. นายกิตติชนม์  อุเทนะพันธ์ุ 
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เอกสารประกอบการประชุม 
 
เอกสารหมายเลข  ๑ : ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์   
    ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (๑ หน้า) 
เอกสารหมายเลข  ๒ : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์   
    ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ( ๖ หน้า)     
   
เริ่มประชุมเวลา 09.20 น. 

รศ.สุนีย์รัตน์  ศรีเปารยะ กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งทราบ 
  1. การสรรหาบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์  ให้พิจารณาจากประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการท างานเป็นหลัก บุคลากรสายวิชาการมีเกณฑ์ สกอ.ชัดเจน ในสายสนับสนุน/นักวิชาการ
เกษตรที่จะบรรจุ นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป คุณสมบัติผู้สมัครจะต้องสอบผ่าน ภาค ก. ของ กพ.      
จึงจะสามารถสมัครได้ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2558  เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2559 
  มติท่ีประชุม :  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559 ไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 

3.1 การออกแนะแนวการรับนักศึกษา  
  แผนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จากการออกแนะแนวซึ่งร่วมกับทางวิทยาเขตไม่บรรลุ
เป้าหมาย  คณะฯจึงเริ่มออกแนะแนวโดยเจาะตามโรงเรียนมัธยมทั้งในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัด
ใกล้เคียง แต่ยังประสบปัญหาเดิม เนื่องจากนักเรียนมีโรงเรียนรองรับแล้ว 

มติท่ีประชุม  เห็นควรให้เน้นการออกแสดงผลงานและนิทรรศการไปพร้อมกับการออกแนะ 
แนว และควรเข้าร่วมงานจัดแสดงผลงานในงานเกษตรแห่งชาติ จ.สงขลา เพราะกลุ่มเป้าหมายชัดเจน   
  ฝ่ายบริหาร  ฝากคณบดีน าเสนอต่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การผลักดันให้
มหาวิทยาลัยเห็นความส าคัญของการรับนักศึกษาในวิทยาเขตต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการประชาสัมพันธ์  
  ฝ่ายวิชาการ  ให้ทุกสาขาเรียกประชุมนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ในลักษณะกิจกรรมพี่ชวนน้องมา
เรียน และการส่งโควตาของคณะฯไปยังโรงเรียนรอบนอก ทั้งนี้ให้ประสานกับวิทยาเขตเรื่องรายช่ือโรงเรียน 
และมอบให้หัวหน้าสาขาส่งรายช่ือโรงเรียน พร้อมที่อยู่มายังส านักงานคณบดีและท าหนังสือออกในนามของ
คณะเกษตรศาสตร์ 
  ฝ่ายบริหาร  เสนอว่าควรส่งหนังสือให้กับศิษย์เก่าและหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อเชิญชวนให้
มีผู้สนใจได้อีกช่องทาง รวมทั้งฝากเรื่องการท าแผนประชาสัมพันธ์ในระยะยาว 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบ 



 

 
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ๓/๗ 

 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

4.1 ฝ่ายบริหารและวางแผน 
        การติดตามตัวช้ีวัดของแผนด าเนินงาน 2559   ฝากให้ทุกฝ่ายฯติดตามตัวช้ีวัดตามแผนการ
ด าเนินงาน ตามความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายฯ ในส่วนของฝ่ายวิชาการ  เสนอว่าควรให้อาจารย์ภายในคณะฯ
ได้เห็นแผนกลยุทธ์  เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเห็นความส าคัญ น าไปสู่การบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.1 งานบริการวิชาการ  นายสุดนัย เครือหลี 
        5.1.1 แผนการบริการทางวิชาการแก่สังคมประจ าปี 2557 – 2560 ด้วยทางฝ่ายบริหารฯ
แจ้งให้แต่ละฝ่ายฯได้พิจารณาแผน หากแผนใดเกี่ยวพันธ์กับ  ทางสาขาให้แจ้งสาขาทราบและด าเนินการ      
ซึ่งงานบริการวิชาการฯมหาวิทยาลัยให้จัดท าแผนส่งโดยต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าคณะ 
เพื่อให้เข้ากรอบของงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยใน พ.ศ. 2559  มี 3 โครงการใหญ่ ได้แก่  

1.  การสร้างความเช่ียวชาญให้อาจารย์  
2.  ตามค าร้องขอ 
3.  ชุมชนเข้มแข็ง 

ในปีงบประมาณ 2559-2560 ทางคณะฯมีโครงการเข้ากรอบใน 2 ส่วน ดังนี้ 
1. การสร้างความเช่ียวชาญให้อาจารย์  
   ๑.๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันใน

พื้นที่ อ.ถ้ าพรรณนา จ.นครศรีธรรมราช : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยในปาล์มน้ ามัน 
 1.2  โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ โคขุนในเกษตรกรรายย่อย 
๒. ชุมชนเข้มแข็ง  โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงในลุ่มน้ า  

ปากพนัง มีกิจกรรมย่อย 9 โครงการ  ดังนี้ 
 ๒.๑  การติดตามการด าเนินด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
 2.2  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
 2.3  การให้บริการวิชาการการปลูกเลี้ยงพรรณไม้ท้องถ่ินและการจัดตกแต่งสถานที่ 

กลุ่มรักษ์พัฒนาลุ่มน้ ากลุ่มไม้ประดับจัดสวน 
 ๒.๔  การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และการแปรรูปผลผลิตจากสัตว์ 
 ๒.๕  การให้บริการวิชาการการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรชุมชนบ้านท่าซอมโดยผลิต

เตาชีวมวลจ าหน่าย 
 ๒.๖  การให้บริการวิชาการการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้า

เกษตรบ้านท่าซอม 
 ๒.๗  การวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบปาล์มน้ ามัน 
 ๒.๘  การให้บริการวิชาการการจัดการอาหารสัตว์น้ าเพื่อลดต้นทุนการผลิตสัตว์น้ า 
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 2.9  การเสวนารายงานผลการด าเนินงานสู่การปรับปรุงและพัฒนาแผนการ

ด าเนินงาน 
  ประธาน กล่าวเสริมโครงการท่าซอม ควรเป็นลกัษณะโครงการแบบบรูณาการในหลายศาสตร ์
เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และสามารถตอบตัวช้ีวัดได้ และให้บรรจุแผนกลยุทธ์ 2557  – 2561 ในระเบียบ
วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

มติท่ีประชุม  : คณะกรรมการประจ าคณะเห็นชอบและรับรองแผนกลยุทธ์ตามที่ฝ่ายเสนอ 
และให้ท าการปรับแก้ให้สมบูรณ์ส่งที่ฝ่ายแผนฯและน าเข้าสู่วาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป   
 ประธาน ย้ าเรื่องงานบริการวิชาการแก่สังคม ทุกสาขาควรมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ 
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสริมว่าทุกแผนต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลา และให้เพิ่มแผน    
กลยุทธ์ 2561 ให้ครบจึงจะสมบูรณ์ 

          5.2 ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
         5.2.1 ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี 4 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาประมง  สาขาวิชา
เทคโนโลยีภูมิทัศน์  สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจดัการธุรกิจเกษตร  และสาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
การเกษตร ปริญญาโท 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาสัตวศาสตร์  สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช  และสาขาวิชา
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการจัดการทรัพยากรประมง 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่าการปรับปรุงหลักสูตรของคณะเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรี
และปริญญาโทนั้น  ในระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 4 หลักสูตร   ดังนั้นคณะฯจึงเร่งด าเนินการเพื่อปรับแผนให้ทันกับเกณฑ์ พ.ศ. 2548  และ
ต้องน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯได้รับทราบ  ทั้ งนี้ต้องส่งเล่มหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองภายในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559  ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตรจะน าเข้า
คณะกรรมการบริหารบัณฑิต ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559    แม้ว่า 2 หลักสูตรในระดับปริญญาตรี           
( สัตวศาสตร์และพืชศาสตร์) จะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2558 แตจ่ะน าเสนอกับกรรมการประจ าหลักสูตร
ในครั้งนี้พร้อมกัน ทั้งนี้ทั้ง 2 หลักสูตรจะน าเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองในวันที่ 11 เมษายน 2559  
  เริ่มการน าเสนอหลักสูตรปรับปรุงในระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช โดย ผศ.ชัยสิทธ์ิ ปรีชา  มีการปรับปรุง 
บางส่วนเฉพาะหมวดรายวิชาบังคับและวิชาเลือก   

เหตุผลและความจ าเป็น ให้สอดรับกับแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 และ 12  ในเรื่อง 
ระบบการผลิตอาหารที่ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรยังตอบโจทย์เดิมแต่ปรับปรุงให้ครอบคลุมมากขึ้น 
   ปัญหาที่พบเกิดจากนักศึกษาขาดการใช้เครื่องมือ จึงปรับรายวิชาการใช้เครื่องมือ
เพื่อการวิเคราะห์และรายวิชาความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรการผลิตทางการเกษตร  จากค าแนะน าของ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากการวิพากษ์หลักสูตร ได้ปรับรายวิชาเลือก คือ การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์สินค้า
เกษตร  เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และท าการยุบรวมรายวิชาการผลิตผักกับผลิตไม้ผลเป็นวิชา
เดียว ในส่วนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการปรับเปลี่ยนจนเกิดความสมบูรณ์และเป็นไปตามเกณฑ์ 
 



 
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ๕/๗ 

 
    2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ โดย ผศ.นันทนา ช่วยชูวงศ์   เป็นหลักสูตรปรับปรุงจาก 
พ.ศ. 2554  เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงตามแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11และ12 จากการประเมินผู้ใช้
บัณฑิต จ านวนบุคลากรและเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. โดยค านึงถึงคุณภาพของบัณฑิตทั้ง  
5 ด้าน 
จากการเปรียบเทียบกับหลักสูตรเดิม พบว่าปัญหาของการศึกษาแผน ก. แบบก.1 ปรับให้มีหมวดวิชาบังคับ
เพิ่มข้ึน วิชาวิธีวิจัยทางสัตวศาสตร์ สัมมนา 1 และสัมมนา 2 ในส่วนของแผน ก. แบบ ก.2 เปลี่ยนเฉพาะ
หมวดวิชาบังคับเป็นการผลิตสัตว์ และในหลักสูตรใหม่จะไม่แยกกลุ่มเหมือนหลักสูตรเดิม  
   ปรัชญาของหลักสูตร เพิ่มความปลอดภัยและยั่งยืน  โดยมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   3. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการจัดการทรัพยากรประมง น าเสนอโดย 
นายกิตติชนม์ อุเทนะพันธ์ุ  ปรัชญาของหลักสูตร มุ่งเป้าผลิตบัณฑิตให้สามารถท างานให้หน่วยงานหรือองค์กร
ได้อย่างมีคุณภาพและคุณธรรม เหตุผลเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงตามแผนพัฒนาฯฉบับที่  11และ12 
และเพื่อรองรับการเปิด AEC  แนวคิดส าคัญในการปรับปรุง การเพิ่มขีดความสามารถด้านชีวภาพ ทักษะ และ
การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การคิดเป็นแบบระบบเพื่อสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการ และเน้นการผลิตแบบ
ยั่งยืน โดยมีการยุบรวมรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ วิชาความปลอดภัยทางชีวภาพกับจริยธรรม เป็นวิชาความ
ปลอดภัยทางอาหาร ให้เป็นวิชากลางใช้ร่วมกับพืชศาสตร์ แยกวิชาโภชนาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิต
อาหารสัตว์น้ า เป็น วิชาเทคโนโลยีผลิตอาหารสัตว์น้ าและวิชาอาหารสัตว์ข้ันสูง   ทั้งนี้ในหมวดวิชาเลือกได้
ปรับปรุงรายวิชาและเปลี่ยนช่ือรายวิชา รวม 5 วิชา เพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมจากผู้ผลิตเป็นผู้แปรรูป  
และเพิ่มรายวิชาใหม่ 1 วิชาเพื่อให้ผู้เรียนมีขีดความสามารถด้านการใช้เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ที่สูงข้ึน 
ได้แก่วิชา เทคโนโลยีและบริบทของสังคม  หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  ประธาน กล่าวเสริมในฐานะกรรมการบณัฑิตศึกษา การจัดการศึกษาระดับปริญญาโท ให้เน้น
คุณภาพและควรใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน อย่างน้อย 25 เปอร์เซ็นต์ ทั้ง 3 หลักสูตร 
  ผศ.ยืนยง วาณิชย์ปกรณ์ เสนอให้ 2 หลักสูตร ปรับการน า เสนอให้เป็นไปในทิศทางและ
รูปแบบเดียวกับสาขาประมง   
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสริมเรื่องเกณฑ์การรับนักศึกษา ควรปรับให้มีมาตรฐานสูงกว่าระดับ
ปริญญาตรี เช่น นักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ และจะหารือสรุปความก้าวหน้าและความ
สมบูรณ์ของหลักสูตร วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 (ส านักงานคณบดี) 
 
  มติท่ีประชุม :  เห็นชอบ 
 
 
 
 



 

 
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ๖/๗ 

 
 การน าเสนอหลักสูตรปรับปรุงในระดับปริญญาตรี   
 1. สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร  โดย รศ.นิพนธ์ ใจปลื้ม  เป็นหลักสูตรที่
ต้องปรับปรุงเนื่องจากครบ 5 ปี และจากผลสะท้อนของทุกฝ่าย ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัณฑิต ต้องการบัณฑิตที่
มีภาวะความเป็นผู้น า คิด วิเคราะห์และท างานได้  เน้นเรื่องภาษากับการค้าระหว่างประเทศ จึงได้ท าการเปิด
รายวิชาใหม่และปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้ผลิตบัณฑิตที่สามารถคิด วิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ  
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสริมในเรื่อง วิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ซึ่งช่ือซ้ ากับวิชาหลักสูตรปริญญาโท 
ให้ประสานกับทางสาขาพืชศาสตร์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้เกิดความชัดเจนและตรงกับความต้องการ 
 ผศ.ชวกร มุกสาน เสนอว่าปรัชญาควรมีการแก้ไข ผลิตบัณฑิตด้านการพัฒนาการเกษตรและการ
จัดการธุรกิจเกษตร พร้อมท างานและเช่ียวชาญเทคโนโลยี  

มติท่ีประชุม :  เห็นชอบ ให้แก้ไขดังเสนอ 
2.สาขาวิชาประมง น าเสนอโดย ผศ.ธรรมนูญ ง่านวิสุทธิพันธ์  ช้ีให้เห็นถึงความแตกต่างของหลักสูตร 

ซึ่งมีการเรียนลดลง 2 หน่วยกิต จากเดิม 135 เป็น 133 หน่วยกิต โดยเหตุผลในการปรับปรุงจากการ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านการประมง จากผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่าและสถานประกอบการ  ใน
ด้านการสร้างความช านาญและมีทักษะปฏิบัติ  ภาษาและความทันสมัย  ซึ่งพบว่าสิ่งที่ยังขาดคือ การเป็นผู้แทน
ขายและการท างานเป็นทีม  จึงได้ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาและเปิดรายวิชาใหม่   ให้สอดคล้องและตอบรับ
กับปัจจุบัน 

ประธาน กล่าวเสริมเรือ่งความแตกต่างจากสาขาวิชาประมง พื้นที่ตรัง ควรเน้นให้เห็นถึงความน่าสนใจ
และจุดเด่นของพื้นที่ที่ต่างกัน 

นายอ ามาตย์ คุณสวัสดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสริมว่า การปรับปรุงหลักสูตรต้องมีจุดเน้นที่ชัดเจน 
เรื่องของต้นทุนการผลิตและการมองตลาดให้ตอบรับกับความต้องการ 

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ โดยนายจ าเลือง เหตุทอง  น าเสนอให้เห็นถึงการขยายตัวของเมือง
น ามาซึ่งความต้องการด้านการผลิตพืชพรรณหรืองานภูมิทัศน์และตลาดแรงงาน ได้เพิ่มวัตถุประสงค์ 1 ข้อใน
การผลิตบัณฑิตใหม่มีทักษะพร้อมท างาน/ผู้ประกอบการด้านวิชาชีพภูมิทัศน์ และมีโครงสร้างหลักสูตรลดลง
จากเดิม 141 หน่วยกิต เป็น 137 หน่วยกิต และย้ายกลุ่มวิชาชีพมาเป็นรายวิชาบังคับ เพิ่มรายวิชาใหม่ 1 
วิชาได้แก่ วิชาไม้ยืนต้นในงานภูมิทัศน์ ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิจากการวิพากษ์หลักสูตร 

นายอ ามาตย์ คุณสวัสดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสริมว่าจากปัญหาจ านวนนักศึกษาที่ลดลง ควรมีการ
เปิดฝึกอบรมระยะสั้นให้กับผู้ที่ท างานแต่ไม่มีความรู้ด้านภูมิทัศน์ เพิ่มอีกช่องทาง 

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร โดยนายเสน่ห์  รักเกื้อ อันดับแรกของการปรับปรุง
หลักสูตร คือการเปลี่ยนช่ือสาขาวิชาให้เป็นที่รู้จักและเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11และ12  และจากการประเมินผู้ใช้บัณฑิต และมีโครงสร้างหลักสูตรลดลงจากเดิม 139 หน่วยกิต 
เป็น 133 หน่วยกิต เน้นการผลิตบัณฑิตด้านเครื่องจักรกลเป็นหลัก  

มติท่ีประชุม  เห็นควรให้ปรับสมรรถนะหลักเป็น นักเทคนิคเทคโนโลยีการเกษตร 
 



 

 
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ๗/๗ 

 
5. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ น าเสนอโดย ผศ.วุฒิชัย สีเผือก  การปรับปรุงหลักสูตรของสัตวศาสตร์ต้อง

เป็นไปตาม มคอ.1 ของสัตวศาสตร์  ปรัชญา เพิ่มเติมเรื่องการจัดการด้านสัตวศาสตร์ ท าให้มีการปรับรายวิชา
เพื่อรองรับและเพิ่มหมวดวิชาเฉพาะด้านพื้นฐานและทักษะด้านพืชศาสตร์ จะเน้นสหกิจศึกษาเพื่อให้เกิดการ
ต่อยอดการท างานเมื่อจบการศึกษา  

6. สาขาวิชาพืชศาสตร์  เหตุผลของการปรับปรุงเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงตามแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12  ร่วมกับสถานการณ์ภายนอกเรื่องของภาษาและการสื่อสาร  และจากความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
โครงสร้างหลักสูตรเพิ่มข้ึนจากเดิม 136 หน่วยกิต เป็น 138 หน่วยกิต เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้
และสามารถน าเสนองานได้  ทั้งนี้ในหลักสูตรปรับปรุงได้มีการเพิ่มวิชาเลือกทางด้านภูมิทัศน์ 18 หน่วยกิต 
เพื่อเป็นทางเลือกในการเพิ่มทักษะให้กับนักศึกษา 

 นายอ ามาตย์ คุณสวัสดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสริมว่าควรน าหลักสูตร ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์      
มาพิจารณาประกอบการปรับปรุง 

ประธาน ยกประเด็นเรื่อง การตอบค าถามในการพิจารณาเรื่อง  เหตุผลการที่ภูมิทัศน์ต้องมารวมกับ
พืชศาสตร์ และปัญหาของสหกิจศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มอบให้สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปรับแก้เนื้อหารายวิชาของภูมิทัศน์และจะนัด
ประชุมหารือพร้อมกันเพื่อหาข้อสรุปต่อไป 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอ่ืนๆ 
  ไม่มี 
 

ปิดประชุม เวลา 17.30 น. 
 

นางธันย์นรีย์  โมราศิลป ์
ผู้บันทกึและตรวจบันทึกการประชุม 

       


