รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ หน้าที่ ๑/๑๒

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓
วันจันทร์ ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐น.
ณ ห้องประชุม ๖๑๒ อาคารสีนวล คณะเกษตรศาสตร์
*****************************************
ผู้มาประชุม
๑. ผศ.ธรรมศักดิ์ พุทธกาล
๒. ผศ.ประพจน์ มลิวัลย์
๓. นางธันย์นรีย์ โมราศิลป์
๔. ผศ.จาเลือง เหตุทอง
๕. ผศ.พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์
๖. นายเศรษฐวัฒน์ ถนิมกาญจน์
๗. ผศ.เผด็จ สังขไพฑูรย์
๘. ผศ.ธรรมนูญ ง่านวิสุทธิพันธ์
๙. ผศ.เสน่ห์ รักเกื้อ
๑๐. รศ.วัฒนา ณ นคร
๑๑. นายกรกฎ เตติรานนท์
๑๒. นายเศกสรรค์ สวนกูล
๑๓. นางสาวพิมล เที่ยงธรรม
๑๔. นางอภิชญา หงษ์ทอง

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร
หัวหน้าสาขาเกษตรประยุกต์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
ประธานหอการค้าจังหวัดฯ
ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๑. นายสุรศักดิ์ อนุตรเศรษฐ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ติดภารกิจ

๑.
๒.
๓.
๔.

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาการเกษตรฯ
ผู้นาเสนอหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
หัวหน้างานวิชาการและวิจัย
หัวหน้างานบริหารและวางแผน

ผู้ไม่มาประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
นางสาวจรีวรรณ จันทร์คง
นายปิติพัฒน์ บุตรโคตร
นางจันตินา สุชาฎา
นางอณงค์ทิพย์ วงศ์กูล

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๒๐ น.
เมื่อคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์มาครบองค์ประชุม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์เป็น
ประธานในการประชุมกล่าวเปิด และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ หน้าที่ ๒/๑๒

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 4 เรื่อง ดังนี้
๑.๑ ขอขอบคุณ ผู้บริหาร หัวหน้าสาขา หัวหน้าหลักสูตร รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง ที่ให้ความสาคัญ
ความร่วมมือ ศึกษาข้อมูล และเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร เกณฑ์ AUN QA ที่คณะฯ ต้องร่วมกันดาเนินการต่อไป
๑.๒ การจัดงาน “๘๕ ปี ราชมงคลศรีวิชัยไสใหญ่ เกษตรแฟร์ ” เบื้องต้นกาหนดจัดงานช่ว ง
กลางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔
๑.๓ การจัดงาน ทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์ เบื้องต้นกาหนดจัดงาน วันที่ ๑๙ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ขอความร่ ว มมื อ สาขาวิท ยาศาสตร์ การเกษตรเตรีย มความพร้อมในการร่ว มจัด แสดงนิทรรศการทางด้ านพื ช
ด้านสัตว์ ในช่วงเวลาดังกล่าว
๑.๔ โครงการ ฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ ๑๘ ไร่ พื้นที่ไสใหญ่ อยู่ระหว่างการเขียนรูปแบบรายการ จะ
ผลักดันให้ดาเนินการให้ทันภายในไตรมาสแรก
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้ง ๕/๒๕๖๓
ตามที่ ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ จั ด ส่ ง (ร่ า ง) รายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะ
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๖๑๒ อาคารสีนวล คณะ
เกษตรศาสตร์ พื้นที่ไสใหญ่ ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
ที่ประชุม ได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมี
การแก้ไข หน้าที่ ๑ แก้ไขชื่อผู้ไม่มาประชุม ตาแหน่งผู้เข้าร่วมประชุม และหน้าที่ ๓ เพิ่มเติมข้อเสนอแนะ ดังนี้
หน้าที่ ๑ ลาดับที่ ๒ นายเสกสรรค์ สวนกูล เป็น นายเศกสรรค์ สวนกูล ลาดับที่ ๖ อาจารย์
ประจาหลักสูตรสาขาวิชาพืชศาสตร์ เป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
หน้ าที่ ๓ ล าดั บ ที่ ๒ ทบทวนการเขีย นรหั ส รายวิช า เพิ่ มเติ มเป็ น ทบทวนการเขีย นรหั ส
รายวิชาให้เป็นไปตามระบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
โดยมีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งเรื่องสืบเนื่อง ตามที่คณะฯ ได้พิจารณา มคอ.๒ หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าอย่างยั่งยืน (หลักสูตร
ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๔) และ มคอ.๒ หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าประมง (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๖๔) ทางฝ่ายได้ตรวจสอบความถูกต้องดาเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ อยู่ระหว่างการนาเสนอเข้า
คณะกรรมการกลั่นกรองของมหาวิทยาลัยฯ ส่วนโครงการ “ฐานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรฯ” ที่คณะฯ ร่วมกับ
สมาพันธ์ SME ไทยนครศรี ธรรมราช ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลนั้น ขณะนี้อยู่
ระหว่างนาเสนอกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พิจารณา
มติที่ประชุม : รับทราบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ หน้าที่ ๓/๑๒

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 ฝ่ายวิชาการและวิจัย
4.1.1 ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการและวิจัย เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2563
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการและวิจัย ที่
คณะฯ ต้องดาเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้
วัน/เดือน/ปี
พฤศจิกายน 63
1 พ.ย. –
31 ธ.ค. 63
5 – 6 พ.ย. 63
8 พ.ย. 63
9 พ.ย. 63

9-12 พ.ย. 63
13 พ.ย. 63
17 พ.ย.63

23 พ.ย. –
6 ธ.ค. 63
25 พ.ย. 63

รายละเอียดกิจกรรม
นักศึกษาเข้าสู่บทเรียน SPEEXX
(การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA” (Zoom Meeting)
วันสุดท้ายของภาคการศึกษาที่ 1/2563
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ พิจารณา มคอ.2
สาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
สาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์
สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2563
กาหนดส่งตารางสรุปผลการจัดทารายงาน มคอ.3 – มคอ.4
(ภาษาอังกฤษ) ภาคการศึกษาที่ 2/2563
ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยระบบ NRIIS
เพื่อเสนอของบประมาณ ววน.ประจาปี 2565
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ
วันลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2563

วันสุดท้ายของการส่งระดับค่าคะแนน ภาคการศึกษาที่
1/2563
25-27 พ.ย.
กาหนดจัดโครงการเสริมสร้างทักษะการใช้งานด้านเทคโนโลยี
และ 1-2 ธ.ค. 63 สารสนเทศของผู้เรียน (เพื่ออบรมให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
สาหรับการสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศ ic3)
พ.ย. 63
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ จากปีการศึกษา 2562 จัดทา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563
ธันวาคม 63
4 ธ.ค. 63
วันอนุมัติผลการศึกษาคณะกรรมการประจาคณะ
ภาคการศึกษาที่ 1/2563
และเสนอรายงานผลการจัดทา มคอ.3 ภาคการศึกษาที่
2/2563

การดาเนินงาน
อาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย
กากับ ดูแล ติดตาม
มหาวิทยาลัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
คณะกรรมการประจาคณะ

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
คณะเกษตรศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยฯ
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
คณะเกษตรศาสตร์

งานประกันคุณภาพ

คณะกรรมการประจาคณะ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ หน้าที่ ๔/๑๒

วัน/เดือน/ปี
... ธ.ค. 63

รายละเอียดกิจกรรม
การดาเนินงาน
โครงการคลินิกการขอตาแหน่งทางวิชาการเฉพาะทาง
คณะเกษตรศาสตร์
การเกษตร
อาจารย์ผู้สอน อับโหลดไฟล์ มคอ.5 และ มคอ.6 ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ผ่านระบบสารสนเทศอาจารย์)
ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ให้เสร็จภายในวันที่ 4 ม.ค. 64
6 ธ.ค. 63
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่/64 รอบที่ 1 โควตา (ปวช.ปวส.) วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
อาจารย์ผู้สอน อับโหลดไฟล์ มคอ.3 และ มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ผ่านระบบสารสนเทศอาจารย์)
ให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดเรียน 7 ธ.ค. 63
7 ธ.ค. 63
วันเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563
มหาวิทยาลัยฯ
20 ธ.ค. 63
วันสุดท้ายการ เพิ่ม – เปลี่ยนรายวิชา ภาคการศึกษาที่
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
2/2563
ธ.ค. 63
วางแผนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
งานประกันคุณภาพ
ปีการศึกษา 2563
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.1.2 แผนการดาเนินโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการและวิ จั ย แจ้ ง แผนการด าเนิ น โครงการสนั บ สนุ น การจั ด
การศึกษาของฝ่ายวิชาการและวิจัย ที่ต้องดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 6 โครงการ
ประกอบด้วย โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ๔ โครงการ โครงการเพิ่มเติม (นอกแผน) จานวน ๒ โครงการ
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 1
ประธาน แจ้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ฯ แจ้ ง มาตรการก ากับ ติ ด ตามผลการด าเนิ น โครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มายังหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ ในการขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดาเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี ๒๕๖๔ สามารถดาเนินการได้ดังนี้
1) หน่วยงานสามารถขออนุมัติเลื่ อนระยะเวลาในการดาเนินโครงการตามแผนฯ ได้
กรณีมเี หตุผลความจาเป็นเท่านั้น เช่น งบประมาณภายในไตรมาสนั้นๆ ไม่เพียงพอ ปรับระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้อง
กับกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น
2) การขอเลื่อนระยะเวลาดาเนินโครงการตามแผนฯ ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน วัน
เดือน ปี ที่ระบุ ในเล่มเอกสารของแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
ขอความร่วมมือทุกฝ่าย/สาขา หากได้รับการจัดสรรโครงการ ให้ดาเนินการโครงการตาม
แผนฯ ด้วย
มติที่ประชุม : รับทราบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ หน้าที่ ๕/๑๒

4.1.3 งบประมาณโครงการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งงบประมาณโครงการสอน ประจาภาคการศึกษาที่
2 ปีการศึกษา 2563 แยกเป็นสาขา/หลักสูตร ดังนี้
สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร
สาขาวิชาพืชศาสตร์ (พื้นที่ไสใหญ่)
จานวนเงิน
54,000
บาท
สาขาวิชาพืชศาสตร์ (พื้นที่ทุ่งใหญ่)
จานวนเงิน
42,000
บาท
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (พื้นที่ไสใหญ่)
จานวนเงิน
52,500
บาท
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (พื้นที่ทุ่งใหญ่)
จานวนเงิน
53,700
บาท
สาขาวิชาประมง
จานวนเงิน
43,800
บาท
รวมเป็นเงิน
246,000
บาท
สาขาเกษตรประยุกต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร จานวนเงิน
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
จานวนเงิน
สาขาพัฒนาการเกษตรฯ
จานวนเงิน
รวมเป็นเงิน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

48,000
15,000
21,000
84,000
330,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รศ.วัฒนา ณ นคร ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ หารือ งบประมาณ
โครงการสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ตามที่แจ้งจัดสรร งบประมาณ 15,000 บาท เนื่องจากนักศึกษา
ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 มีจานวนมากขึ้น รายวิชาเพิ่มขึ้น ขอสนับสนุนงบประมาณโครงการสอนเพิ่มเติม
อีก 5,000 บาท และขอเสนอโครงการด้านวิช าการในการดาเนินการพัฒ นาหลั กสู ตร/ชุดวิชาของสาขาวิช า
เทคโนโลยีภูมิทัศน์
ที่ประชุมหารือและให้ข้อเสนอแนะ
- การจัดสรรงบประมาณโครงการสอนที่ผ่านมาไม่มีหลักเกณฑ์เป็นมาตรฐาน ควรให้มอง
จานวนนักศึกษาแต่ละสาขา/หลักสูตรเป็นเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณโครงการสอน
- ประธาน แจ้ง หลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณโครงการสอนการนาค่าหัวนักศึกษา
เป็นหลัก หรือการแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ ให้คานึงถึงสาขาที่มีจานวนนักศึกษาน้อย รวมถึงจานวนรายวิชาที่เปิดสอน
ประกอบด้วย และเห็นชอบให้เพิ่มงบประมาณโครงการสอนให้สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ เพิ่มอีก 5,000 บาท
รวมเป็นเงิน 20,000 บาท
- ควรนางบสนับสนุนโครงการวิจัยมาช่วยสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน
- กรณี อ าจารย์ ใ นสั ง กั ด คณะเกษตรศาสตร์ ไ ปสอนให้ ค ณะอื่ น ให้ เ บิ ก งบประมาณ
โครงการสอนจากคณะที่เปิดสอนรายวิชานั้นๆ และให้ทางคณะ/ต้นเรื่อง แจ้งหนังสือขอความอนุเคราะห์มายัง
คณะฯ ให้ถูกต้อง
- การจัดซื้อวัสดุโครงการสอน ให้เน้น วัสดุที่ใช้สาหรับการเรียนการสอนหรือวัสดุเกษตร
ไม่ให้จัดซื้อเป็นวัสดุสานักงาน และให้ทาบันทึกขออนุมัติซื้อวัสดุโ ครงการสอนระบุรายละเอียดรายการวัสดุของแต่
ละรายวิชาให้ชัดเจนก่อนเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP) ขอความร่วมมือสาขา/หลักสูตร ในการตรวจสอบ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะ ให้มองถึงความสาเร็จของนักศึกษา คุณภาพ
การศึกษาเป็นหลัก ควรหาปัจจัยกลไกอื่นมาทาคู่ขนานเพื่อให้เกิดรายได้ควรหาช่องทางการจัดกิจกรรมที่สามารถ
สร้างรายได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อช่วยสนับสนุนและยกระดับการเรียนการสอน
รวมถึงพึ่งพาตนเองได้
มติที่ประชุม : รับทราบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ หน้าที่ ๖/๑๒

4.2 ฝ่ายบริหารและวางแผน
4.2.1 รายงานผลการด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด แผนการปฏิ บั ติ ง าน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
หั ว หน้ า งานบริ ห ารและวางแผน รายงานผลการด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด แผนการ
ปฏิบั ติงาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (1 ตุล าคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
ประกอบด้วยตัวชี้วัดทั้งหมด 35 ตัวชี้วัด แยกเป็น 5 ด้าน 1. ด้านการจัดการศึกษา 2. ด้านการสร้างผลงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 3. ด้านการบริการวิชาการ 4. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 5. ด้านการ
บริหารจัดการองค์กร โดยมีรายละเอียดของแต่ละด้านดังนี้
ลำดับ

ตัวชี้วัด

1
2.
3
4
5.

ด้านการจัดการศึกษา
ด้านการสร้างผลงานวิจัย สิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม
ด้านการบริการวิชาการ
ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และสิง่ แวดล้อม
ด้านการบริหารจัดการองค์กร
รวม

ตัวชี้วัด
ทัง้ หมด
14
7
4
4
6
35

จำนวนตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด)
ร้อยละควำมสำเร็จ
ตัวชี้วัดที่
อยูร่ ะหว่ำง
บรรลุ ไม่บรรลุ ของตัวชี้วัดทีบ่ รรลุ
เป้ำหมำย
ดำเนินกำร ดำเนินกำร (N/A) P
(X)
12
1
7
5
58.33
6
6
100.00
2
2
2
100.00
4
3
1
75.00
5
4
1
80.00
29
3
22
7
75.86

1. ด้านการจัดการศึกษา
ลำดับ

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย
แผน

ผล

หน่วยค่ำ
เป้ำหมำย

ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ

ผลกำรดำเนินงำน
 : บรรลุ

× : ไม่บรรลุ

7
5
(ร้อยละ 58.33) (ร้อยละ 41.67)


1. ร้อยละของผู้ส่ำเร็จกำรศึกษำมีรำยได้สูงกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่่ำที่
กฎหมำยก่ำหนด
2. ร้อยละของผู้สอนทีผ่ ่ำนกำรพัฒนำให้มคี ณ
ุ สมบัติ Smart Teacher

25

45.45

ร้อยละ

15

96.72

ร้อยละ



3. ร้อยละของนวัตกรรมหรืองำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนสู่กำรน่ำไปใช้
ประโยชน์ตอ่ สังคม
4. ร้อยละของหลักสูตรทีร่ ับผู้เรียนได้ตำมแผน

30

100.00

ร้อยละ



80

16.67

ร้อยละ

5. ร้อยละของผู้สอนทีม่ กี ระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning

90

93.44

ร้อยละ

6. ร้อยละของผู้สอนทีจ่ ัดกำรเรียนรู้ดว้ ยระบบ LMS เต็มรูปแบบ

70

18.03

ร้อยละ

×

7. ร้อยละของผู้สอนทีส่ อบผ่ำนสมรรถนะด้ำนภำษำอังกฤษทีม่ หำวิทยำลัย
ก่ำหนด
8. ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
(Ecosystem)
9. จ่ำนวนกิจกรรมทีร่ ่วมมือกับเครือข่ำยภำยนอกเพือ่ ใช้ประโยชน์จำก
ระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ร่วมกัน

60

24.59

ร้อยละ

×

85

97.03

ร้อยละ



15

2

กิจกรรม



10. ร้อยละกำรเพิม่ ขึ้นของผู้เรียนทีส่ อบผ่ำนสมรรถนะวิชำชีพจำกองค์กร
ภำยนอก
11. ร้อยละกำรเพิม่ ขึ้นของผลงำนนวัตกรรมหรืองำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียน

5

-

ร้อยละ

10

N/A

ร้อยละ

12. ร้อยละกำรเพิม่ ขึ้นของคะแนนสอบสมรรถนะภำษำอังกฤษของผู้เรียน

5

-4.94

ร้อยละ

×

13. ร้อยละกำรเพิม่ ขึ้นของคะแนนสอบสมรรถนะ เทคโนโลยีดจิ ิทัลของผู้เรียน

5

-12.70

ร้อยละ

×

14. ร้อยละของผู้ส่ำเร็จกำรศึกษำเป็นผู้ประกอบกำร

4

37.41

ร้อยละ

×


ผลกำรด่ำเนินงำนของส่วนกลำง



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ หน้าที่ ๗/๑๒

2. ด้านการสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
ลำดับ

ค่ำเป้ำหมำย

ตัวชี้วัด

แผน

หน่วยค่ำเป้ำหมำย

ผล

ด้ำนกำรสร้ำงผลงำนวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

ร้อยละของผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และ
งำนสร้ำงสรรค์ ทีน่ ่ำไปใช้ประโยชน์ตอ่ สังคมเพือ่
สร้ำงมูลค่ำเชิงพำณิชย์
ร้อยละของเงินทุนวิจัยภำยนอกเพิม่ ขึ้น
จ่ำนวนหน่วยงำน ทีน่ ่ำผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์ ไปใช้ประโยชน์เชิง
พำณิชย์
ร้อยละของผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และ
งำนสร้ำงสรรค์ทบี่ ูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและ
พันธกิจอื่นอีกอย่ำงน้อย 1 ด้ำน
จ่ำนวนศูนย์ควำมเป็นเลิศ
จ่ำนวนผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงำน
สร้ำงสรรค์ ทีน่ ่ำไปใช้ประโยชน์เพิม่ ขึ้น
จ่ำนวนผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงำน
สร้ำงสรรค์ ทีน่ ่ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์

ผลกำรดำเนินงำน
 : บรรลุ

× : ไม่บรรลุ

6

0

30

52.38

ร้อยละ

(ร้อยละ 100)


10
15

6,326.84
2

ร้อยละ
หน่วยงำน




10

19.05

ร้อยละ



1
8

9

ศูนย์
ผลงำน

2

2

ผลงำน

ผลกำรด่ำเนินงำนของส่วนกลำง



3. ด้านการบริการวิชาการ
ลำดับ

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย
แผน

ผล

 : บรรลุ
2
(ร้อยละ 100)



ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร
1.
2.
3.
4.

ชุมชน สังคม ในระดับภูมภิ ำค มีคณ
ุ ภำพชีวิตทีด่ ขี ึ้น
ร้อยละผลงำนบริกำรวิชำกำรทีบ่ ูรณำกำรกับกำร
เรียนกำรสอนและพันธกิจอืน่ อย่ำงน้อย 1 ด้ำน
ร้อยละของรำยได้จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรเพิม่ ขึ้น
ร้อยละของงบประมำณจำกแหล่งทุนทีเ่ ป็นเครือข่ำย
เพิม่ ขึ้น

ผลกำรดำเนินงำน

หน่วยค่ำ
เป้ำหมำย

5
30

12.50
100.00

ร้อยละ
ร้อยละ

10
10

N/A
N/A

ร้อยละ
ร้อยละ

× : ไม่บรรลุ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ หน้าที่ ๘/๑๒

4. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ลำดับ

ค่ำเป้ำหมำย

ตัวชี้วัด

แผน

หน่วยค่ำเป้ำหมำย

ผล

ด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสิง่ แวดล้อม
1.
2.
3.
4.

ร้อยละกำรเพิม่ ขึ้นของนวัตกรรมทีส่ ร้ำงคุณค่ำต่อ
มรดกวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อม
จ่ำนวนวิสำหกิจวัฒนธรรมทีไ่ ด้รับกำรพัฒนำด้วย
นวัตกรรม
จ่ำนวนนชุมชนทีม่ สี ่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำกำร
จัดกำรขยะ
จ่ำนวนนวัตกรรมทีผ่ ลักดันให้เกิดกำรพัฒนำองค์กร
ตำมองค์ประกอบของ Green Campus

ผลกำรดำเนินงำน
 : บรรลุ

× : ไม่บรรลุ

3
(ร้อยละ 75)

1
(ร้อยละ 25)
×

5

0.00

ร้อยละ

3

1.00

วิสำหกิจ



3

6.00

ชุมชน



6

1.00

ผลงำน



5. ด้านการบริหารจัดการองค์กร
ลำดับ

ค่ำเป้ำหมำย

ตัวชี้วัด

แผน

หน่วยค่ำเป้ำหมำย

ผล

 : บรรลุ

× : ไม่บรรลุ
1
(ร้อยละ 20)

ระดับควำมส่ำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรเพือ่
ขับเคลื่อนพันธกิจ
ร้อยละตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัตงิ ำนประจ่ำปี บรรลุ
เป้ำหมำย
จ่ำนวนระบบกำรให้บริกำรแบบ One stop service

75

83.33

ร้อยละ

4
(ร้อยละ 80)


75

75.86

ร้อยละ



3

-

ระบบ

จ่ำนวนนวัตกรรมในกำรให้บริกำรด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล
ร้อยละของบุคลำกรทีผ่ ่ำนหลักสูตรฝึกอบรมด้ำน
เทคโนโลยีดจิ ิทัลและกำรสื่อสำร
ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุนทีส่ อบผ่ำน
สมรรถนะด้ำนภำษำอังกฤษทีม่ หำวิทยำลัยก่ำหนด

10

0.00

ผลงำน

60

75.56

ร้อยละ



60

88.24

ร้อยละ



ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผลกำรดำเนินงำน

ผลกำรด่ำเนินของส่วนกลำง
×

สรุป าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
สรุปผลการด
 ตัวชี้วัดทีค่ ณะด่ำเนินกำรบรรลุคำ่ เป้ำหมำย
22
ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ
75.86
ตัวตัชีว้วชี้วัดัดทีทีค่่คณะด่
ณะด
าเนิ
น
การบรรลุ
ค
า
่
เป้
า
หมาย
22
ตั
ว
ชี
ว
้
ด
ั
คิ
ด
เป็
น
ร้
อ
ยละ
75.86
ำเนินกำรไม่บรรลุคำ่ เป้ำหมำย
7
ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ
24.14
ตัวตัชีว้วชี้วัดัดทีทีอ่่คยูณะด
นนการไม่
7ตัวชี้วัดตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 24.14
่ระหว่ำาเนิ
งด่ำเนิ
กำร บรรลุค่าเป้าหมาย 3
ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
3 ตัวชี้วัด

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ หน้าที่ ๙/๑๒

คณะกรรมการประจาคณะได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การกาหนดตัวชี้วัดของส่วนกลางบางตัวชี้วัดที่ไม่สามารถดาเนินการให้บรรลุ เป้าหมายได้เนื่องจาก
กาหนดค่าเป้าหมายไว้สูงและการนาข้อมูลของปีที่ผ่านมาเป็นฐานในการคิดผลการดาเนินงานของปีปัจจุบัน
2. ตัวชี้วัดใดที่ให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วม ควรกระตุ้นเน้นย้ากับทุกคนให้ความร่วมมือช่วยกัน
ดาเนินการ
3. ควรหารือแนวทางการดาเนินการในการสร้างนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก
4. ควรสร้างแรงจูงใจเพื่อสร้างขวัญกาลังใจในการดาเนินการให้ตัวชี้วัดบรรลุค่าเป้าหมาย
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.3 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
4.3.1 ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา
รองคณบดีฝ่ ายพัฒ นานัก ศึกษา แจ้ง รายละเอียดกิจกรรมโครงการของฝ่ าย
พัฒนานักศึกษา ซึ่งบางกิจกรรมเชื่อมโยงกับกิจกรรมของฝ่ายวิชาการฯ รายละเอียดดังนี้
วัน/เดือน/ปี
3 ตุลาคม 2563
ตุลาคม 2563
31 ตุลาคม 2563
เดือนพฤศจิกายน 2563
8 พฤศจิกายน 2563
9 – 22 พฤศจิกายน 2563
เดือนธันวาคม 2563
4 ธันวาคม 2563
5 ธันวาคม 2563
7 ธันวาคม 2563
7 ธันวาคม 2563
23 ธันวาคม 2563
23 ธันวาคม 2563
28 ธันวาคม 2563
เดือนมกราคม 2564
9 มกราคม 2564
มกราคม 2564
18 มกราคม 2564
31 มกราคม 2564
เดือนกุมภาพันธ์ 2564
15 – 16 กุมภาพันธ์ 2564
26 กุมภาพันธ์ 2564
กุมภาพันธ์ 2564
กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดกิจกรรมโครงการ / กิจกรรม

สถานที่

วันออกพรรษา / โครงการประเพณีชักพระ
ทอดกฐิน
โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง

วัดไตรวิทยาราม
พื้นที่ทุ่งใหญ่
ท่าน้าใกล้แฟลตอาจารย์

วันสุดท้ายของภาคการศึกษาที่ 1/2563
สอบปลายภาคการศึกษา 1/2563

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

วันอนุมัติผลการเรียนคณะกรรมการประจาคณะ
โครงการวันพ่อแห่งชาติ
วันประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
วันเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563
กิจกรรมวันสถาปนาครบ 85 ปี ไสใหญ่
โครงการปลูกต้นไม้ ๘๕ ปี ไสใหญ่
กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ห้องประชุมใหญ่
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
พื้นที่ไสใหญ่
พื้นที่ไสใหญ่
ห้องประชุมใหญ่

โครงการวันเด็กแห่งชาติ
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด
วันสถาปณามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สโมสร
นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564

ศูนย์เด็กเล็ก วัดไตรวิทยาราม
พื้นที่ไสใหญ่
พื้นที่ทุ่งใหญ่
คณะเกษตรศาสตร์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหาร
สโมสรนักศึกษา
มาฆบูชาแห่ผา้ ขึ้นธาตุ/สมโภชน์ผา้ พระบฏ
ออกค่ายชมรมโลกสีเขียว
โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาสู่นักศึกษา

คณะเกษตรศาสตร์
วัดไตรวิทยาราม
พื้นที่ทุ่งใหญ่
พื้นที่ไสใหญ่

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๐/๑๒
วัน/เดือน/ปี
เดือนมีนาคม 2564
9 มีนาคม 2564
31 มีนาคม 2564
18 – 31 มีนาคม 2564
เดือนเมษายน 2564
9 – 12 เมษายน 2564
7- 23 เมษายน 2564
เดือนพฤษภาคม 2564
3 พฤษภาคม 2564

7 พฤษภาคม 2564
9 พฤษภาคม 2564
เดือนมิถุนายน 2564
4 มิถุนายน 2564
25 มิถุนายน 2564
มิถุนายน 2564
เดือนกรกฎาคม 2564
9 กรกฎาคม 2564
12 กรกฎาคม 2564
กรกฎาคม 2564
เดือนสิงหาคม 2564
สิงหาคม 2564
สิงหาคม 2564
สิงหาคม 2564

รายละเอียดกิจกรรมโครงการ / กิจกรรม

สถานที่

โครงการแคโรย ประจาปีการศึกษา 2563
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2563

คณะเกษตรศาสตร์
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์
สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2563

คณะเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

วันเริ่มการ เพิ่ม – เปลีย่ นรายวิชา และถอนรายวิชาไม่
บันทึกสัญลักษณ์ W ภาคฤดูร้อน/2563
วันเริ่มการส่งคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) ประจาภาค
การศึกษาที่ 2/2563 สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปี
การศึกษา 2557 เป็นต้นไป ที่ลงทะเบียนเรียนภาค
ฤดูร้อน/2563
วันอนุมัติผลการเรียนคณะกรรมการประจาคณะ ภาค
การศึกษา2/2563
วันประกาศผลการศึกษาประจาภาคการศึกษาที่
2/2563

คณะเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

วันสุดท้ายของการถอนวิชา (บันทึก W) ภาคฤดูร้อน/
2563
วันสุดท้ายของการเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

วันอนุมัติผลการศึกษาคณะกรรมการประจาคณะ/
วิทยาลัย ภาคฤดูร้อน
วันประกาศผลการศึกษาภาคฤดูรอ้ น/2563
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

กิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษา
โครงการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 13
โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าเกษตรศาสตร์

อาคารสีนวล
พื้นที่ไสใหญ่ ,พื้นที่ทุ่งใหญ่
คณะเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ห้องประชุมใหญ่

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ห้องประชุมใหญ่

หมายเหตุ : ปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
คณะกรรมการประจาคณะได้มีข้อเสนอแนะ
- ปฏิทินการปฏิบัติงานในส่วนของฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นปฏิทินที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของนักศึกษาเป็นหลัก ให้นาเสนอคณะกรรมการบริหารคณะ และรวมกันเป็นปฏิทิน กิจกรรม
ของนักศึกษาก่อนนาเสนอคณะกรรมการประจาคณะ
มติที่ประชุม : รับทราบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๑/๑๒

4.3.2 รายงานผลการดาเนินกิจกรรมฝ่ายพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รายงานผลการดาเนินกิจกรรมฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2563 ของฝ่ายพัฒนานักศึกษา ตามแผนปฏิบัติงานประจาปี 2563 ไม่สามารถดาเนินการได้
จานวน 6 โครงการ เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส โควิด -19 และดาเนินการบรรลุตามแผน จานวน 1 โครงการ
รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 2
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ฝ่ายวิชาการและวิจัย
5.1.1 พิ จ ารณา มคอ.๒ หลั กสู ตรวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิ ชาเทคโนโลยี เ กษตร
อัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
นายปิติพัฒน์ บุตรโคตร นาเสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร
ประกอบด้วย รหัสและชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ความเป็นมา
ของหลักสูตร เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร รูปแบบหลักสูตร แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา การ
ประกอบอาชีพหลังสาเร็จการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเปรียบเทียบความแตกต่างของหลักสูตรที่
ปรับปรุงและหลักสูตรเดิม รายละเอียดของรายวิชา คาอธิบายรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ต่อคณะกรรมการ
ประจาคณะเกษตรศาสตร์พิจารณาตามลาดับ
คณะกรรมการประจาคณะได้มีข้อเสนอแนะ
- เร่งดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร นาเสนอ ปรับแก้ไข ให้แล้วเสร็จทันกาหนดการเปิดใช้หลักสูตร
ใหม่
- บุคคลภายนอกสามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้กรณีคณะ/หลักสูตรนั้นๆ ขาดแคลน
บุคลากรเพื่อให้หลักสูตรนั้นเปิดการเรียนการสอนได้
- ตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาให้ถูกต้องครบถ้วนไม่ให้ตกหล่นตามรูปแบบ
- กลุ่มวิชาชีพเลือกควรทบทวนลดรายวิชา ยุบรวม หรือแบ่งเป็นกลุ่มวิชา
- ตรวจสอบชื่อวิชา รหัสวิชา คาอธิบายรายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
- หลักสูตรควรพัฒนาทักษะด้านความเข้าใจ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เป็นไปตามยุคตาม
สมัยการใช้เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
- ควรนาทรัพยากรที่มีอยู่เสนอความร่วมมือกับจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ด้านโค
เนื้อ โคขุน แพะ สัตว์ปีก ของบประมาณมาช่วยสนับสนุนพัฒนาสร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชนและคณะให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์
- หลั ก สู ต รควรมองต าแหน่ ง งานในอนาคต ที่ เ น้ น การใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการพั ฒ นางาน การ
ประยุกต์ใช้ การนาเทคโนโลยีพื้นฐาน มาพัฒนาเป็นเครื่องมือ Digital technology เพื่อการเกษตร จากเกษตร
พื้นฐานเป็นเกษตรอัจฉริยะ
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ตามที่นาเสนอ แต่ให้ปรับ แก้ไขตามข้อเสนอแนะ และมอบฝ่ายวิชาการฯ
ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนนาเสนอมหาวิทยาลัยฯ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๒/๑๒

5.1.2 พิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวนประดับและ
ภูมิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
รศ.วัฒนา ณ นคร นาเสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรประกอบด้วย
รหัสและชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ความเป็นมาของหลักสูตร
เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร รูปแบบหลักสูตร แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา การประกอบอาชีพ
หลังสาเร็จการศึกษา อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเปรียบเทียบความแตกต่างของหลักสูตรที่ปรับปรุงและ
หลักสูตรเดิม รายละเอียดของรายวิชา คาอธิบายรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ต่อคณะกรรมการประจาคณะ
เกษตรศาสตร์พิจารณาตามลาดับ
คณะกรรมการประจาคณะได้มีข้อเสนอแนะ
- ตรวจสอบชื่ อวิช า รหั ส วิช า ค าอธิ บายรายวิช า ภาษาไทย ภาษาอังกฤษไม่ ควรซ้าซ้ อนกั บ
หลักสูตรอื่น
- ชื่อหลักสูตรควรให้ถูกต้องตรงตามที่ฝ่ายวิชาการฯ นาเสนอมหาวิทยาลัยฯ
- ทบทวนตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบตามแบบฟอร์มให้ถูกต้อง
- กลุ่มวิชาชีพเลือกควรทบทวนลดรายวิชา ยุบรวม หรือแบ่งเป็นกลุ่มวิชา
- ทบทวนความซ้าซ้อนของชื่อวิชา
- ควรปรับรายละเอียดใส่ข้อมูล ตามเกณฑ์ AUN QA ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
- แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ (Mapping) จุดดา ควรครบทั้ง 5 ด้าน
- ตรวจสอบความถูกต้อง ความสม่าเสมอของการพิมพ์ การเว้นวรรค การจบของประโยค ให้ผิด
น้อยที่สุด
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ให้ปรับ แก้ไขตามข้อเสนอแนะ และมอบฝ่ายวิชาการฯ ตรวจสอบความถูก
ต้องอีกครั้งก่อนนาเสนอมหาวิทยาลัยฯ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 หลักสูตรสาขาวิชาพืชศาสตร์ / สัตวศาสตร์ ที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรใหม่และเปิดใช้ใน
ปี พ.ศ.2565 ให้ดาเนินการตามเกณฑ์ AUN QA ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5.2 ควรจัดอบรมการจัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร เกณฑ์ AUN QA
ให้กับอาจารย์สังกัดทุกหลักสูตรทราบ
5.3 การเสนอวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ควรเป็นเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับ
อ านาจและหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการประจ าคณะ ส่ ว นวาระที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารงานให้ เ ข้ า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะ
มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 17.15 น.
นางอภิชญา หงษ์ทอง

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางสาวพิมล เที่ยงธรรม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

