
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่  ๒/๒๕๖๔ หน้าที่ ๑/๙ 
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  

วันศุกร์ ที ่๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐ 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. นายเศรษฐวัฒน์  ถนิมกาญจน์ หัวหน้าสาขาเกษตรประยุกต์ กรรมการ 
๗. ผศ.ธรรมนูญ  ง่านวิสุทธิพันธ์    กรรมการจากคณาจารย์ประจ า กรรมการ 
๘. ผศ.เสน่ห์  รักเก้ือ กรรมการจากคณาจารย์ประจ า กรรมการ 
๙.  รศ.วัฒนา  ณ นคร กรรมการจากคณาจารย์ประจ า กรรมการ 
10.  นายสุรศักดิ์  อนุตรเศรษฐ  ผู้จัดการบริษัท PLUG&PLAY SMART กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11.  นายกรกฎ  เตติรานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีฯ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12.  นางสาวพิมล  เที่ยงธรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ เลขานุการ 
13.  นางอภิชญา  หงษ์ทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม   

๑. นายเศกสรรค์  สวนกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ติดภารกิจ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ผศ.วุฒิชัย  สีเผือก ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
๒. นางสาวจรีวรรณ  จันทร์คง ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาการเกษตรฯ 
๓. นายสุดนัย  เครือหลี ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพืชศาสตร์ 
๔. ผศ.ทิพาวรรณ  ทองเจือ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาพืชศาสตร์ พ้ืนที่ไสใหญ่ 
๕. นางสาวรัตนา  อุ่นจันทร์ รองหัวหน้าสาขาเกษตรประยุกต์ 
๖. นางสาวณปภัช  ช่วยชูหนู ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ้ืนที่ไสใหญ่ 

 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่  ๒/๒๕๖๔ หน้าที่ ๒/๙ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๕ น. 

  เมื่อคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์มาครบองค์ประชุม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์เป็น
ประธานในการประชุมกล่าวเปิด และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 4 เรื่อง ดังนี้ 
 ๑.๑ ด้วยปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก
ใหม่ ยังพบผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว จ าเป็นต้องด าเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรค ขอความร่วมมือทุกฝ่าย ทุกสาขาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง แจ้งบุคลากร นักศึกษา ถือปฏิบัติตามนโยบาย 
มาตรการ และแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และของมหาวิทยาลัยฯ อย่างเคร่งครัด   
 ๑.๒ ความคืบหน้าการปรับปรุงหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์ ที่จะเปิดรับสมัครนักศึกษาในภาค
การศึกษา ๑/๒๕๖๔ ระดับปริญญาโท ๒ หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ได้ผ่าน
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองมหาวิทยาลัยฯ แล้ว รอน าเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ และหลักสูตรสาขาวิชาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอย่างยั่งยืน ได้ผ่านที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้ว ส่วนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ 
หลักสูตร ประกอบด้วย สาขาวิชาธุรกิจเกษตร สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ สาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ 
และสาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ผ่านที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมหาวิทยาลัยฯ รอน าเข้าที่
ประชุมสภามหาวิยาลัยฯ ต่อไป 
 ๑.๓ การด าเนินการกิจกรรม ๕ส+ ขอความร่วมมือทุกฝ่าย ทุกสาขา ทุกหลักสูตรแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
 ๑.๔ การประชาสัมพันธ์การแนะแนวการศึกษา รับสมัครนักศึกษาในภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๔ 
ทุกหลักสูตรของคณะฯ  ขอความร่วมมือช่วยกันประชาสัมพันธ์อย่างเร่งด่วน เพ่ือให้จ านวนนักศึกษาเป็นไปตาม
แผนการรับทุกหลักสูตร 

 มติที่ประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้ง ๑/๒๕๖๔ 
      ตามที่ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดส่ง (ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า           
คณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  เมื่อคราวประชุมวันศุกร์ ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔  ผ่านระบบการประชุม
ออนไลน์ ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
   ที่ประชุม ได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม
โดยมีการแก้ไข ข้อ ๔.๑.๑ ในตารางปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จาก วันสุดของการส่งผล
คะแนนนไม่สมบูรณ์ ( I )  แก้ไขเป็น วันสุดท้ายของการส่งผลคะแนนไม่สมบูรณ์ ( I )     

 มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
โดยมีการแก้ไข  

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่  ๒/๒๕๖๔ หน้าที่ ๓/๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
     ๓.๑  ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
    รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งที่ประชุมเรื่องเสนอเพ่ือทราบ จ านวน ๒ เรื่อง 
ตามรายละเอียด ดังนี้  
       ๓.๑.๑ ผลการทดสอบสมรรถนะพื้นฐาน และสมรรถนะวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  
     ด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จะส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ต้องผ่านการ
ทดสอบสมรรถนะวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานที่หลักสูตรก าหนด และสมรรถนะพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษ 
(RMUTSV-Test) และสมรรถนะด้านสารสนเทศ (IC3) ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ในปีการศึกษา 2563 นักศึกษา
มีผลการทดสอบสมรรถนะพ้ืนฐาน และสมรรถนะวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
 
 พื้นที่ไสใหญ ่ จ านวนนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ทั้งหมด 161 คน 
 

สาขาวิชา สมรรถนะด้าน
สารสนเทศ 
(IC3) 

สมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษ 
(RMUTSV-Test) 

สรรถนะด้านวิชาชีพ 

สาขาวิชาประมง 
จ านวน 42 คน 

ผ่าน   =  39 คน 
ไม่ผ่าน = 3 คน 
 

ผ่าน   =  37 คน 
ไม่ผ่าน = 5 คน 
 

ผ่าน   =  35 คน 
ไม่ผ่าน = 7 คน 

สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
และการจัดการธุรกิจเกษตร 
จ านวน 30 คน 

ผ่านทุกคน 
 

ผ่าน   =  28 คน 
ไม่ผ่าน = 2 คน 
 

ผ่านทุกคน 
 

สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
จ านวน 37 คน 

ผ่าน   =  36 คน 
ไม่ผ่าน = 1 คน 
 

ผ่านทุกคน 
 

ผ่านทุกคน 
 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
จ านวน 13 คน 

ผ่านทุกคน 
 

ผ่าน   =  12 คน 
ไม่ผ่าน = 1 คน 
 

ผ่านทุกคน 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
จ านวน 6 คน 

ผ่านทุกคน 
 

ผ่านทุกคน 
 

ผ่านทุกคน 
 

ส า ข า วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี
เครื่องจักรกลเกษตร 
จ านวน 33 คน 

ผ่านทุกคน 
 

ผ่าน   =  31 คน 
ไม่ผ่าน = 2 คน 
 

ผ่าน   =  31 คน 
ไม่ผ่าน = 2 คน 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่  ๒/๒๕๖๔ หน้าที่ ๔/๙ 
 

 พื้นที่ทุ่งใหญ ่จ านวนนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ทั้งหมด 30 คน 
 

สาขาวิชา สมรรถนะด้าน
สารสนเทศ 
(IC3) 

สมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษ 
(RMUTSV-Test) 

สรรถนะด้านวิชาชีพ 

สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
จ านวน 6 คน 
 

ผ่านทุกคน 
 

ผ่านทุกคน 
 

ผ่านทุกคน 
 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
จ านวน 24 คน 

ผ่านทุกคน ผ่าน   =  22 คน 
ไม่ผ่าน = 2 คน 
 

ผ่าน   =  22 คน 
ไม่ผ่าน = 2 คน 

    
 มติที่ประชุม : รับทราบ    

    3.1.2 การก าหนดแผนการเรียนรายวิชาเปิด ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
    ในการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี 
และระดับปริญญาโท ให้เป็นไปตามระบบการบริหารจัดการหลักสูตร การก าหนดแผนการเรียนรายวิชาเปิด การ
ก าหนดผู้สอน และเป็นการเตรียมข้อมูลรายวิชาเปิดส าหรับจัดตารางเรียนตารางสอน และการจัดท า มคอ. 3 – 4  
คณะเกษตรศาสตร์ ก าหนดแผนที่สาขา/หลักสูตรด าเนินการ ดังนี้ 
    - ก าหนดแผนการเรียนรายวิชาเปิด ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ขอ
ความร่วมมือสาขาส่งเอกสารและไฟล์ข้อมูลตามแบบฟอร์ม ก าหนดส่งภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 
    - จัดท าตารางเรียน ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 
28 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2564  
    - จัดส่งรายวิชาเปิด (ฉบับสมบูรณ์) และตารางสรุปผลการจัดท ารายงาน มคอ.3 และ 
มคอ.4 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 (ภาษาอังกฤษ)  ก าหนดส่งภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 
    - แจ้งอาจารย์ผู้สอน จัดท า มคอ.3  และ มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 พร้อม   
อับโหลดไฟล์ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศอาจารย์ https://advisor.rmutsv.ac.th/index.php 
    ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ ประธานหลักสูตร /หัวหน้าสาขา 
พิจารณาตรวจสอบรายละเอียด มคอ.3 และ มคอ.4 ให้เรียบร้อยก่อนรวบรวมส่งคณะฯ และส าหรับหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564  ให้ทางหลักสูตรจัดท ารายวิชาเปิดตามแผนการศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนั กศึกษา
แผนการเรียนเทียบโอน ของหลักสูตรฉบับปรับปรุงมาเบื้องต้นก่อน  

 มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่  ๒/๒๕๖๔ หน้าที่ ๕/๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๔.๑ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
     4.1.1 พิจารณาผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร)  
 ประจ าปีการศึกษา 2563 รอบ 9 เดือน  ตามเกณฑ์ AUN-QA V.4 
     รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้ง ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มี
นโยบายให้หน่วยงานด าเนินการก ากับติดตามและประเมินผลคุณภาพหลักสูตรตามกรอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์  AUN-QA (ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY ASSURANCE)  โดย เริ่ ม ใช้ปี
การศึกษา 2563 และมหาวิทยาลัยฯ ได้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตาม
เกณฑ์ AUN-QA VERSION 4.0 ในเบื้องต้นแล้วนั้น  คณะเกษตรศาสตร์ ได้ด าเนินติดตามผลการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 รอบ 9 เดือน  (ระหว่างวันที่ 1 
กรกฎาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

เกณฑ์ 
ผลการประเมินตนเอง 
ของหลักสูตร 

หน่วยงานสนับสนุน 

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน ตามเกณฑ์ สกอ.  
(ตัวบ่งช้ี 1.1) 

  

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนด 
โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
พิจารณาการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน 
- ป.ตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ใช้เกณฑ์ พ.ศ. 2548   
- ป.ตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ใช้เกณฑ์ พ.ศ. 2558  
- ป.โท หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2559 ใช้เกณฑ์ พ.ศ. 2558  
* หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน  
และผลเป็น "ไม่ผ่าน" 

ทุกหลักสูตรผ่าน 
หลักสูตรได้มาตรฐาน 
 

ฝ่ายวิชาการฯ 
 

องค์ประกอบท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตร  
ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4   

  

AUN-QA Criterion 1 - Expected Learning Outcomes  
(ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง) 

ระดับ 2 คะแนน ฝ่ายวิชาการฯ 
 

AUN-QA Criterion 2 - Programme Structure and Content  
(โครงสร้าง และเนื้อหาสาระของหลักสูตร) 

ระดับ 2 คะแนน 

AUN-QA Criterion 3 - Teaching and Learning Approach  
(การจัดการเรียนและการสอน) 

ระดับ 2 คะแนน 

AUN-QA Criterion 4 - Student Assessment  
(การประเมินผู้เรียน) 

ระดับ 2 คะแนน 

AUN-QA Criterion 5 - Academic Staff  
(คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ) 

ระดับ 2 คะแนน ฝ่ายบริหารฯ 
 

AUN-QA Criterion 6 - Student Support Services 
(การบริการ ช่วยเหลือนักศึกษา) 

ระดับ 2 คะแนน ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
ฝ่ายวิชาการฯ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่  ๒/๒๕๖๔ หน้าที่ ๖/๙ 
 

เกณฑ์ 
ผลการประเมินตนเอง 
ของหลักสูตร 

หน่วยงานสนับสนุน 

AUN-QA Criterion 7 - Facilities and Infrastructure  
(สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน) 

ระดับ 2 คะแนน ฝ่ายบริหารฯ 
 

AUN-QA Criterion 8 - Output and Outcomes 
(ผลผลิต และผลลัพธ์) 

ระดับ 2 คะแนน ฝ่ายวิชาการฯ 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
สาขาฯ 

 
  สรุปผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา
2563 รอบ 9 เดือน ทุกหลักสูตร หลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์ สกอ. และผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-
QA V.4  ภาพรวมคะแนน 2 คะแนน (คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่ม
ด าเนินการ เนื่องจากมีข้อมูล เอกสารและหลักฐานไม่เพียงพอในการด าเนินการ) 
 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบ  ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร)  
ประจ าปีการศึกษา 2563 ตามเกณฑ์ AUN-QA V.4  รอบ  9 เดือน ภาพรวมคะแนน 2 คะแนน ให้
ด าเนินการรายงานมหาวิทยาลัยฯ และในการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน ขอความร่วมมือสาขา/หลักสูตร
ด าเนินการขับเคลื่อนในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ AUN-QA V.4   
 
   4.1.2 พิจารณาผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับคณะ)
ประจ าปีการศึกษา 2563 รอบ 9 เดือน 
   ตามระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557  สกอ.ก าหนดให้
คณะฯ จะต้องมีการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบและรายงานผลการติดตาม ซึ่งการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 ก าหนดให้มีการรายงานผลการประเมินตนเอง 
(SAR) รอบ 9 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)  คณะเกษตรศาสตร์ ได้ติดตามผล
การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2563 รอบ 9 เดือน  โดยมีผล
การด าเนินงาน ดังนี้ 
   ผลการประเมินตนเองภาพรวม  
   - ตามเกณฑ์ สกอ.  (13 ตัวบ่งชี้)    คะแนนเฉลี่ย  3.98 คะแนน 
   - ตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัย  (6 ตัวบ่งชี้)    คะแนนเฉลี่ย  4.45 คะแนน 
   - คะแนนเฉลี่ยรวม  (19 ตัวบ่งชี้)   คะแนนเฉลี่ย  4.12 คะแนน 
   แยกเป็นองค์ประกอบ  
   องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต     คะแนนเฉลี่ย  4.25 คะแนน 
   องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย    คะแนนเฉลี่ย  3.34 คะแนน 
   องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ   คะแนนเฉลี่ย  4.50 คะแนน 
   องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย  4.50 คะแนน 
   องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ   คะแนนเฉลี่ย  4.33 คะแนน 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่  ๒/๒๕๖๔ หน้าที่ ๗/๙ 
 

   ที่ประชุมเสนอแนะ บางองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายเนื่องจาก
เป็นเกณฑ์ใหม่ ตามเกณฑ์ AUN-QA V.4   ต้องหาแนวทาง ศึกษาข้อมูล แนวปฏิบัติในการด าเนินการทุกช่องทาง  
 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบ  ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจ าปี
การศึกษา 2563 รอบ 9 เดือน  ให้ด าเนินการรายงานมหาวิทยาลัยฯ และในการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน 
ขอความร่วมมือสาขา/หลักสูตรด าเนินการขับเคลื่อนในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตาม
เกณฑ์ AUN-QA V.4   
     
   4.1.3 พิจารณาอนุมัติผลการเรียน และอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 
   ตามที่คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  แผนกงานทะเบียนและวัดผล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้จัดท าข้อมูล
สรุปผลการเรียนของนักศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   - รายวิชาเปิดสอนในระดับปริญญาตรี  จ านวน 174 วิชา แยกเป็นพ้ืนที่ไสใหญ่  จ านวน 
129 วิชา พื้นที่ทุ่งใหญ่  จ านวน 45 วิชา  
   - จ านวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญา
ตรี  จ านวน 715 คน (พ้ืนที่ไสใหญ่ 561 คน / พื้นที่ทุ่งใหญ่ 154 คน) ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 12 คน (พ้ืนที่
ไสใหญ่ 9 คน / พ้ืนที่ทุ่งใหญ่ 3 คน) รวมทั้งสิ้น จ านวน 727  คน (พ้ืนที่ไสใหญ่ 570 คน / พ้ืนที่ทุ่งใหญ่ 157 
คน) 
   - จ านวนนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียน พ้ืนที่ไสใหญ่ จ านวน 19 คน พ้ืนที่ทุ่งใหญ่ จ านวน     
1 คน 
   - จ านวนนักศึกษาลาออก พ้ืนที่ไสใหญ่ จ านวน 1 คน  (สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
เกษตร) พ้ืนที่ทุ่งใหญ่ จ านวน 1 คน  (สาขาวิชาพืชศาสตร์) 
   - จ านวนนักศึกษารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา พ้ืนที่ไสใหญ่ จ านวน 17  คน   (ป.ตรี 15 
คน   ป.โท  2 คน) พ้ืนที่ทุ่งใหญ่ จ านวน 2 คน   
   - สถานะนักศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การพ้นสภาพ นักศึกษาที่อยู่ในสถานะวิกฤต พ้ืนที่ไสใหญ่
จ านวน 1 คน พ้ืนที่ทุ่งใหญ่ จ านวน 8 คน   
   - นักศึกษาที่อยู่ในสถานะรอพินิจ 1 พ้ืนที่ไสใหญ่ จ านวน 2  คน นักศึกษาที่อยู่ในสถานะรอ
พินิจ 2 พ้ืนที่ไสใหญ่ จ านวน 3 คน นักศึกษาที่อยู่ในสถานะพ้นสภาพ  ยังมีเกรด I พ้ืนที่ไสใหญ่ จ านวน 2  คน     
   - สรุปการวัดการประเมินผลและค่าสัมฤทธิ์แต่ละรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 
    พ้ืนที่ไสใหญ่ 

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร    ค่าสัมฤทธิ์เฉลี่ย  2.92 
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์    ค่าสัมฤทธิ์เฉลี่ย  3.51  

    - สาขาวิชาประมง     ค่าสัมฤทธิ์เฉลี่ย  3.13  
    - สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร ค่าสัมฤทธิ์เฉลี่ย  3.39  
    - สาขาวิชาพืชศาสตร์       ค่าสัมฤทธิ์เฉลี่ย  3.45 
    - สาขาวิชาสัตวศาสตร์     ค่าสัมฤทธิ์เฉลี่ย  3.36 
  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่  ๒/๒๕๖๔ หน้าที่ ๘/๙ 
 

    พ้ืนที่ทุ่งใหญ่ 
 - สาขาวิชาพืชศาสตร์       ค่าสัมฤทธิ์เฉลี่ย  3.19 
 - สาขาวิชาสัตวศาสตร์     ค่าสัมฤทธิ์เฉลี่ย  3.18 

   - รายงานผลการเรียนของนักศึกษา ซึ่งมีผลการเรียนของนักศึกษาคะแนนไม่สมบูรณ์ ( I )  
หลายคน ต้องหาแนวทางช่วยเหลือติดตามนักศึกษาให้ด าเนินการแก้ ( I ) ภายในก าหนด นักศึกษาก็สามารถจบ
การศึกษาไดต้ามแผนการเรียน  
   - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวนรวมทั้งสิ้น 59 คน   
    พ้ืนที่ไสใหญ่  จ านวน 34 คน แยกเป็นสาขาวิชา ดังนี้ 
    - สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร    จ านวน  1 คน 

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์    จ านวน  2 คน 
 - สาขาวิชาประมง     จ านวน  6 คน 
 - สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร จ านวน  1 คน 
 - สาขาวิชาพืชศาสตร์       จ านวน  15 คน 
 - สาขาวิชาสัตวศาสตร์     จ านวน  9 คน 

    พ้ืนที่ทุ่งใหญ่  จ านวน  25 คน แยกเป็นสาขาวิชา ดังนี้ 
 - สาขาวิชาพืชศาสตร์       จ านวน  6 คน 
 - สาขาวิชาสัตวศาสตร์     จ านวน  19 คน 
 

  ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะ  
  - กระบวนการเรียนการสอนที่ปกติ (ไม่ต่ ากว่า 15 สัปดาห์) ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
ด าเนินการสอนตามแผนการเรียน มคอ.3 และ มคอ.4 ให้เสร็จสิ้นก่อนสอบปลายภาคการศึกษา เพ่ือลดการเกิด
ปัญหาคะแนนไม่สมบูรณ์ ( I ) ของนักศึกษา หรือหากนักศึกษาจะต้องติด ( I ) ก็ให้เกิดจากความบกพร่องของ
นักศึกษาเอง 
  - ปัญหาพิเศษ ของนักศึกษาควรมีการท าสมาร์ทฟาร์มร่วมด้วย 
  - นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาได้ ต้องผ่านองค์ประกอบ คือ เรียนจบครบตามหลักสูตร ผ่าน
สมรรถนะ 3 ด้าน สมรรถนะด้านสารสนเทศ สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ สมรรถนะด้านวิชาชีพ และนักศึกษาต้อง
ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
  - ควรท าเอกสารการผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาให้ครบถ้วน
ชัดเจน  
          
 มติที่ประชุม : เห็นชอบ อนุมัติผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตามที่เสนอในที่
ประชุม  และอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 พื้นที่ไสใหญ่ จ านวน 34 คน 
พื้นที่ทุ่งใหญ่ จ านวน  25 คน รวมนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 59 คน โดยมอบฝ่ายวิชาการฯ ตรวจสอบ
ความถูกต้องของนักศึกษาที่ผ่านสมรรถนะด้านสารสนเทศ (IC3) ด้านภาษาอังกฤษ (RMUTSV-Test)  และ
มอบฝ่ายพัฒนานักศึกษา ตรวจสอบการผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยฯ  
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่  ๒/๒๕๖๔ หน้าที่ ๙/๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องอ่ืนๆ 
  ที่ประชุม น าเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ือให้คณะ/ฝ่ายที่เก่ียวข้องด าเนินการ ดังนี้ 
  5.1 การบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาควรให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาตรวจสอบความ
ถูกต้อง และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ลงนามรับรองให้นักศึกษา 
    ประธาน แจ้ง มอบฝ่ายพัฒนานักศึกษา น าหารือคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ 
เพ่ือด าเนินการหาแนวทางในการปฏิบัติให้เหมือนกันทั้ง 2 พ้ืนที่  
  5.2 ควรมีช่องทางให้ผู้ปกครองนักศึกษาเห็นผลการเรียนของนักศึกษาด้วย  
  5.3 นักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน ปี 2559 ผลการทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศ (IC3) จะ
เป็นผ่าน/ไม่ผ่าน ไม่มีคะแนน  
  5.4 ตามแผนการเรียน ภาคการศึกษา 2/2564 อาจารย์ที่เกษียณอายุราชการและยังไม่มีอัตรา
ทดแทน คณะฯ ควรเตรียมความพร้อมด้านอาจารย์ที่จะสอนในรายวิชาต่างๆ แทนอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ 
    ประธาน แจ้ง เบื้องต้น ให้บูรณาการการเรียนการสอนร่วมกัน 2 พ้ืนที่ 
  5.5 อัตราทดแทนสายวิชาการที่คณะฯ ได้รับจัดสรรซึ่งอยู่ ในขั้นตอนประกาศรับสมัครโดย
มหาวิทยาลัยฯ ขอความร่วมมือช่วยกันหาบุคคลมาสมัคร หาแนวทางให้ได้บุคคลมาทดแทนต าแหน่งอาจารย์  
  5.6 การให้นักศึกษาไปฝึกงาน/สหกิจศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ต้องดูสถานการณ์ มาตรการ/หนังสือสั่งการ จากมหาวิทยาลัยฯ 
หรือจังหวัดอีกครั้ง        

 มติที่ประชุม : รับทราบ  
  
เลิกประชุมเวลา 15.20  น.  
      
 
 

นางอภิชญา  หงษ์ทอง    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 

     นางสาวพิมล  เที่ยงธรรม     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


