รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ หน้าที่ ๑/๔

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
วันจันทร์ ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น.
ณ ห้องประชุม ๖๑๒ อาคารสีนวล คณะเกษตรศาสตร์
*****************************************
ผู้มาประชุม
๑. ผศ.สมคิด ชัยเพชร
๒. ผศ.ประพจน์ มลิวัลย์
๓. นางธันย์นรีย์ โมราศิลป์
๔. ผศ.พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์
๕. นายเศรษฐวัฒน์ ถนิมกาญจน์
๖. ผศ.เผด็จ สังขไพฑูรย์
๗. ผศ.ธรรมนูญ ง่านวิสุทธิพันธ์
๘. ผศ.เสน่ห์ รักเกื้อ
๙. นายกรกฎ เตติรานนท์
๑๐. นางสาวพิมล เที่ยงธรรม
๑๑. นางอภิชญา หงษ์ทอง

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร
หัวหน้าสาขาเกษตรประยุกต์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
ประธานหอการค้าจังหวัดฯ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

1.
2.
3.
4.

นายฤกษ์ชัย ช่วยมั่ง
นายเสกสรรค์ สวนกูล
นายสุรศักดิ์ อนุตรเศรษฐ
รศ.วัฒนา ณ นคร

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการจากคณาจารย์ประจา

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ไปราชการ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

รศ.สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ
นายกิตติชนม์ อุเทนะพันธ์
ผศ.วุฒิชัย สีเผือก
นางสาวจรีวรรณ จันทร์คง
นายสิริพงษ์ วงศ์พรประทีป
ผศ.พรศิลป์ สีเผือก
นางจันตินา สุชาฎา

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าฯ
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาการเกษตรฯ
ผู้นาเสนอหลักสูตรสาขาวิชาประมง
อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาพืชศาสตร์
หัวหน้างานวิชาการและวิจัย

ผู้ไม่มาประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๕ น.
เมื่อคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์มาครบองค์ประชุม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์เป็น
ประธานในการประชุมกล่าวเปิด และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ หน้าที่ ๒/๔

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 4 เรื่อง ดังนี้
๑.๑ วันที่ 23 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยฯ กาหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ นอกพื้นที่ ณ
วิ ท ยาเขตนครศรี ธ รรมราช พื้ น ที่ ทุ่ ง ใหญ่ ขอความร่ ว มมื อ สาขาเตรี ย มความพร้ อ มรั บ การตรวจเยี่ ย มจาก
คณะกรรมการสภาฯ ด้วย
๑.๒ สถานะงานฟาร์มพื้นที่ทุ่งใหญ่ เนื่องจากรายได้งานฟาร์มไม่เป็นไปตามแผน ขอความร่วมมือ
ให้งานฟาร์มแผนกต่างๆ ส่งรายได้เพื่อให้มีรายได้เพียงพอสาหรับการเบิกจ่าย ไม่มีหนี้ค้างชาระข้ามปีงบประมาณ
และโครงการงานฟาร์มที่จะเสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ดาเนินการยุบรวบเป็นกลุ่มงานฟาร์มแต่ละ
แผนกให้ชัดเจน
๑.๓ มหาวิทยาลัย ฯ สนั บ สนุนให้ คณะฯ มีส่ ว นร่ว มในการทางานวิจัยเกี่ยวกับ อาหารจิ้งหรีด
แมลงเป็นอาหารโปรตีนในอนาคต
๑.๔ โครงการ “ฐานการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตรฯ ที่ ค ณะฯ ร่ ว มกั บ สมาพั น ธ์ SME ไทย
นครศรีธรรมราช ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ บาลนั้น อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดให้
สอดคล้องกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมหลัง Covid-๑๙
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๓
ตามที่ ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ จั ด ส่ ง (ร่ า ง) รายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะ
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวัน จันทร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคาร ๓ ชั้น ๑
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
ความถูกต้องเบื้องต้นแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
ที่ประชุม ได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มี
การแก้ไข
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งเรื่องสืบเนื่อง ตามที่คณะฯ ได้พิจารณา มคอ.๒ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) ทางฝ่ายได้ตรวจสอบความถูกต้อง
ดาเนิ น การปรั บ แก้ไขตามข้อเสนอแนะ และได้ นาเสนอเข้าคณะกรรมการกลั่ นกรองของมหาวิทยาลั ยฯ เพื่ อ
พิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 ฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย นาวาระเพื่อพิจารณา ข้อ 5.1.4 รายละเอียดรายวิชากลุ่ม
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ เข้าวาระแจ้งทราบและหารือที่ประชุมถึงรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
-คาอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ การฝึกงาน และสหกิจศึกษา การเขียนรหัสวิชา
คาอธิบายรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การกาหนดหน่วยกิตของรายวิชาต่างๆ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ หน้าที่ ๓/๔

-ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล หมวดวิชาเฉพาะ การพัฒนาผลการเรียนรู้
ในแต่ละด้านของหลักสูตรสาขาวิชา ประกอบด้วย หมวดศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ ที่ต้องดาเนินการ ให้ครบ
๕ ด้าน ประกอบด้วย มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การเรียนการสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน ดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-การเขี ย นแผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ สู่ ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping) หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป หมวดวิ ช าเฉพาะ การก าหนดความรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ความ
รับผิดชอบรอง และเกณฑ์การประเมินผลการเรียนด้านการพัฒนาผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา
จากรายละเอียดต่างๆ ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะ
1. ตรวจสอบความถูกต้องของภาษา การเขียนชื่อรายวิชา ต้องมีความหมายในภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษสอดคล้องกัน
2. ทบทวนการเขียนรหัสรายวิชา
3. ตรวจสอบการเขียนคาอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับชื่อรายวิชา
4. รายวิชาพื้นฐานเน้นการสอนพื้นฐานเกษตรเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบพื้นฐานของการเกษตร
5. ให้ดาเนินการตามกรอบของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
6. รายวิช าการเตรี ย มความพร้อมการฝึ กงาน และสหกิจ ศึกษา ยึดตามที่มหาวิ ทยาลั ย ฯ
กาหนด
7. ความคาดหวัง จากภาคเอกชน ควรมีรายวิชาให้นักศึกษามีองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้มองโลก
อนาคต มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ปรับเปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นเกษตรสมัยใหม่ เน้นการ
ลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพผลผลิต
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ มอบฝ่ายวิชาการฯ ตรวจสอบความถูกต้อง
อีกครั้ง
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้ง ตามที่หลักสูตรต่างๆ ของคณะฯ ได้ดาเนินการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์ ของแต่ละสาขาวิชา ทิศทางการผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้การจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ มอบประธานหลักสูตร นาเสนอ
รายละเอียดเพื่อพิจารณาตามลาดับ
5.1.1 พิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
พืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช รศ.สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ นาเสนอ
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) รหัสและชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ความเป็นมาของหลักสูตร เหตุผลในการ
ปรับปรุงหลักสูตร รูปแบบหลักสูตร แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา การประกอบอาชีพ หลังสาเร็จ
การศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเปรียบเทียบความแตกต่างของหลักสูตรที่ปรับปรุง และหลักสูตรเดิม
รายละเอียดของรายวิชา คาอธิบายรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ต่อคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์
พิจารณาตามลาดับ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ หน้าที่ ๔/๔

5.1.2 พิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
อย่างยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าอย่างยั่งยืน นายกิตติชนม์ อุเทนะพันธ์
นาเสนอ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
อย่างยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) รหัสและชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา จานวนหน่วยกิตที่
เรียนตลอดหลักสูตร ความเป็นมาของหลักสูตร เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร รูปแบบหลักสูตร แผนการรับ
นักศึกษาและผู้ส าเร็ จ การศึกษา การประกอบอาชีพ หลังส าเร็จการศึกษา อาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตร และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของหลักสูตรที่ปรับปรุงและหลักสูตรเดิม รายละเอียดของรายวิชา คาอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ต่อคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์พิจารณาตามลาดับ
5.1.3 พิ จ ารณา มคอ.๒ หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าประมง (หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564)
นายสิริพงษ์ วงศ์พรประทีป นาเสนอ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) รหัสและชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ความเป็นมาของหลักสูตร เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร รูปแบบหลักสูตร
แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา การประกอบอาชีพหลังสาเร็จการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และเปรีย บเทียบความแตกต่างของหลักสู ตรที่ปรับปรุงและหลักสู ตรเดิม รายละเอียดของรายวิชา คาอธิบาย
รายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ต่อคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์พิจารณาตามลาดับ
ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะ
1. ตรวจสอบชื่อวิชา และคาอธิบายรายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
2. ทบทวนความซ้าซ้อนของชื่อวิชา การเขียนรหัสวิชา การกาหนดจานวนหน่วยกิต
3. ปรับรหัสรายวิชาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มคอ.2 ของหลักสูตรปรับปรุงทั้ง 3 หลักสูตรตามที่นาเสนอ และให้ปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาคณะ และมอบฝ่ายวิชาการฯ ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อน
นาเสนอมหาวิทยาลัยฯ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ประธานเชิญคณะกรรมการทุกท่าน ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง งานเลี้ยงเกษียณอายุ
ราชการของบุคลากรสังกัดคณะเกษตรศาสตร์ เวลา 12.00 น. ณ ปาร์คในโยง เนเจอรัลโฮม รีสอร์ท
มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 11.50 น.
นางอภิชญา หงษ์ทอง
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