
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ หน้าท่ี ๑/๑๒ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓  
วันจันทร์ ที่ ๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐น. 
ณ ห้องประชุม ๖๑๒ อาคารสีนวล คณะเกษตรศาสตร์  

***************************************** 

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.เผด็จ  สังขไพฑูรย์ กรรมการจากคณาจารย์ประจ า  กรรมการ 
๘. ผศ.ธรรมนูญ  ง่านวิสุทธิพันธ์    กรรมการจากคณาจารย์ประจ า  กรรมการ 
๙. ผศ.เสน่ห์  รักเก้ือ กรรมการจากคณาจารย์ประจ า  กรรมการ 
๑๐.  รศ.วัฒนา  ณ นคร กรรมการจากคณาจารย์ประจ า  กรรมการ 
๑๑.  นายกรกฎ  เตติรานนท์  ประธานหอการค้าจังหวัดฯ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒.  นายเศกสรรค์  สวนกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๓.  นางสาวพิมล  เที่ยงธรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ  เลขานุการ 
๑๔.  นางอภิชญา  หงษ์ทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม   

๑. นายสุรศักดิ์  อนุตรเศรษฐ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    ติดภารกิจ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวจรีวรรณ  จันทร์คง   ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาการเกษตรฯ 
๒. นายปิติพัฒน์  บุตรโคตร   ผู้น าเสนอหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 
๓. นางจันตินา  สุชาฎา    หัวหน้างานวิชาการและวิจัย 
๔. นางอณงค์ทิพย์  วงศ์กูล   หัวหน้างานบริหารและวางแผน 

 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๒๐ น. 

  เมื่อคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์มาครบองค์ประชุม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์เป็น
ประธานในการประชุมกล่าวเปิด และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ หน้าท่ี ๒/๑๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 4 เรื่อง ดังนี้  
  ๑.๑ ขอขอบคุณ ผู้บริหาร หัวหน้าสาขา หัวหน้าหลักสูตร รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง ที่ให้ความส าคัญ
ความร่วมมือ ศึกษาข้อมูล และเข้าร่วมประชุม เพ่ือเตรียมความพร้อมการจัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร เกณฑ์ AUN QA ที่คณะฯ ต้องร่วมกันด าเนินการต่อไป 
  ๑.๒ การจัดงาน “๘๕ ปี ราชมงคลศรีวิชัยไสใหญ่ เกษตรแฟร์” เบื้องต้นก าหนดจัดงานช่วง
กลางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔   
  ๑.๓ การจัดงาน ทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์ เบื้องต้นก าหนดจัดงาน วันที่ ๑๙ – ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  
ขอความร่วมมือสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรเตรียมความพร้อมในการร่วมจัดแสดงนิทรรศการทางด้านพืช      
ด้านสัตว์ ในช่วงเวลาดังกล่าว 
  ๑.๔ โครงการ ฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ ๑๘ ไร่ พ้ืนที่ไสใหญ่ อยู่ระหว่างการเขียนรูปแบบรายการ จะ
ผลักดันให้ด าเนินการให้ทันภายในไตรมาสแรก 

 มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้ง ๕/๒๕๖๓ 
  ตามที่ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดส่ง (ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๖๑๒ อาคารสีนวล คณะ
เกษตรศาสตร์ พ้ืนที่ไสใหญ่ ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓  
  ที่ประชุม ได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมี
การแก้ไข  หน้าที่ ๑ แก้ไขชื่อผู้ไม่มาประชุม ต าแหน่งผู้เข้าร่วมประชุม และหน้าที่ ๓ เพ่ิมเติมข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  หน้าที่ ๑ ล าดับที่ ๒ นายเสกสรรค์  สวนกูล  เป็น นายเศกสรรค์  สวนกูล  ล าดับที่ ๖ อาจารย์
ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาพืชศาสตร์ เป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  
  หน้าที่ ๓ ล าดับที่ ๒ ทบทวนการเขียนรหัสรายวิชา เพ่ิมเติมเป็น ทบทวนการเขียนรหัส
รายวิชาให้เป็นไปตามระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด    

 มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ 
โดยมีการแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งเรื่องสืบเนื่อง ตามที่คณะฯ ได้พิจารณา มคอ.๒ หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอย่างยั่งยืน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) และ มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (หลักสูตรปรับปรุง             
พ.ศ. ๒๕๖๔) ทางฝ่ายได้ตรวจสอบความถูกต้องด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ อยู่ระหว่างการน าเสนอเข้า
คณะกรรมการกลั่นกรองของมหาวิทยาลัยฯ ส่วนโครงการ “ฐานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรฯ” ที่คณะฯ ร่วมกับ
สมาพันธ์ SME ไทยนครศรีธรรมราช ส่งข้อเสนอโครงการเพ่ือสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลนั้น ขณะนี้อยู่
ระหว่างน าเสนอกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พิจารณา     

 มติที่ประชุม : รับทราบ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ หน้าท่ี ๓/๑๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
     4.1  ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
      4.1.1 ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการและวิจัย เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการและวิจัย ที่
คณะฯ ต้องด าเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม การด าเนินงาน 
พฤศจิกายน 63 

1 พ.ย. –  
31 ธ.ค. 63 

นักศึกษาเข้าสู่บทเรียน SPEEXX  
(การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

อาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย
ก ากับ ดูแล ติดตาม 

5 – 6 พ.ย. 63 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA” (Zoom Meeting) 

มหาวิทยาลัย 

8 พ.ย. 63 วันสุดท้ายของภาคการศึกษาที่ 1/2563 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
9 พ.ย. 63 ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ พิจารณา มคอ.2  

สาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ   
สาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

9-12 พ.ย. 63 สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2563 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
13 พ.ย. 63 ก าหนดส่งตารางสรุปผลการจัดท ารายงาน มคอ.3 – มคอ.4 

(ภาษาอังกฤษ) ภาคการศึกษาที่ 2/2563 
คณะเกษตรศาสตร์ 

17 พ.ย.63 ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยระบบ NRIIS  
เพ่ือเสนอของบประมาณ ววน.ประจ าปี 2565 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

23 พ.ย. –  
6 ธ.ค. 63 

วันลงทะเบียนเรียน  ภาคการศึกษาที่ 2/2563 มหาวิทยาลัยฯ 

25 พ.ย. 63 วันสุดท้ายของการส่งระดับค่าคะแนน ภาคการศึกษาที่ 
1/2563 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

25-27 พ.ย. 
และ 1-2 ธ.ค. 63 

ก าหนดจัดโครงการเสริมสร้างทักษะการใช้งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้เรียน  (เพ่ืออบรมให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย               
ส าหรับการสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศ ic3)  

คณะเกษตรศาสตร์ 

พ.ย. 63 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ จากปีการศึกษา 2562  จัดท า
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 

งานประกันคุณภาพ 

ธันวาคม 63 
4 ธ.ค. 63 วันอนุมัติผลการศึกษาคณะกรรมการประจ าคณะ  

ภาคการศึกษาที่ 1/2563   
และเสนอรายงานผลการจัดท า มคอ.3 ภาคการศึกษาที่ 
2/2563 

คณะกรรมการประจ าคณะ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ หน้าท่ี ๔/๑๒ 

 

วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม การด าเนินงาน 
... ธ.ค. 63 โครงการคลินิกการขอต าแหน่งทางวิชาการเฉพาะทาง

การเกษตร 
คณะเกษตรศาสตร์ 

อาจารย์ผู้สอน อับโหลดไฟล์ มคอ.5 และ มคอ.6  ภาคการศึกษาที่ 1/2563   (ผ่านระบบสารสนเทศอาจารย์) 
ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน หลงัสิ้นสุดภาคการศึกษา ให้เสร็จภายในวันที่ 4 ม.ค. 64 

6 ธ.ค. 63 สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่/64  รอบท่ี 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 เพ่ิม – เปลี่ยนรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 

2/2563 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

ธ.ค. 63 วางแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ปีการศึกษา 2563 

งานประกันคุณภาพ 

 
   มติที่ประชุม : รับทราบ     
 
    4.1.2 แผนการด าเนินโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
    รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้ง แผนการด าเนินโครงการสนับสนุนการจัด 
การศึกษาของฝ่ายวิชาการและวิจัย ที่ต้องด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 6 โครงการ  
ประกอบด้วย โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ๔ โครงการ โครงการเพ่ิมเติม (นอกแผน) จ านวน ๒ โครงการ  
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 1  
    ประธาน แจ้ง  มหาวิทยาลัยฯ แจ้งมาตรการก ากับติดตามผลการด าเนินโครงการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มายังหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ ในการขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาด าเนิน 
โครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๔ สามารถด าเนินการได้ดังนี้    
    1) หน่วยงานสามารถขออนุมัติเลื่อนระยะเวลาในการด าเนินโครงการตามแผนฯ ได้ 
กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นเท่านั้น เช่น งบประมาณภายในไตรมาสนั้นๆ ไม่เพียงพอ ปรับระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้อง
กับกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น  
    2) การขอเลื่อนระยะเวลาด าเนินโครงการตามแผนฯ ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน วัน 
เดือน ปี ที่ระบุ ในเล่มเอกสารของแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
    ขอความร่วมมือทุกฝ่าย/สาขา หากได้รับการจัดสรรโครงการ ให้ด าเนินการโครงการตาม
แผนฯ ด้วย  
 
  มติที่ประชุม : รับทราบ     
  
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ หน้าท่ี ๕/๑๒ 

 

    4.1.3 งบประมาณโครงการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งงบประมาณโครงการสอน ประจ าภาคการศึกษาที่ 
2 ปีการศึกษา 2563 แยกเป็นสาขา/หลักสูตร ดังนี้ 
       สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร 
      สาขาวิชาพืชศาสตร์ (พ้ืนที่ไสใหญ่) จ านวนเงิน 54,000   บาท 
      สาขาวิชาพืชศาสตร์ (พ้ืนที่ทุ่งใหญ่) จ านวนเงิน 42,000    บาท 
      สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (พ้ืนที่ไสใหญ่) จ านวนเงิน 52,500 บาท 
      สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (พ้ืนที่ทุ่งใหญ่) จ านวนเงิน 53,700 บาท 
      สาขาวิชาประมง   จ านวนเงิน 43,800 บาท 
      รวมเป็นเงิน             246,000  บาท 

      สาขาเกษตรประยุกต์ 
      สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร จ านวนเงิน 48,000 บาท 
      สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  จ านวนเงิน 15,000 บาท  
      สาขาพัฒนาการเกษตรฯ   จ านวนเงิน 21,000 บาท  
      รวมเป็นเงิน      84,000 บาท  
      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น            330,000  บาท 
 
      รศ.วัฒนา  ณ นคร ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ หารือ งบประมาณ
โครงการสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ตามที่แจ้งจัดสรร งบประมาณ 15,000 บาท เนื่องจากนักศึกษา   
ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 มีจ านวนมากขึ้น รายวิชาเพ่ิมขึ้น ขอสนับสนุนงบประมาณโครงการสอนเพ่ิมเติม      
อีก 5,000 บาท และขอเสนอโครงการด้านวิชาการในการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร/ชุดวิชาของสาขาวิชา
เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

    ที่ประชุมหารือและให้ข้อเสนอแนะ 
    - การจัดสรรงบประมาณโครงการสอนที่ผ่านมาไม่มีหลักเกณฑ์เป็นมาตรฐาน ควรให้มอง
จ านวนนักศึกษาแต่ละสาขา/หลักสูตรเป็นเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณโครงการสอน 
    - ประธาน แจ้ง หลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณโครงการสอนการน าค่าหัวนักศึกษา
เป็นหลัก หรือการแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ ให้ค านึงถึงสาขาที่มีจ านวนนักศึกษาน้อย รวมถึงจ านวนรายวิชาที่เปิดสอน
ประกอบด้วย และเห็นชอบให้เพ่ิมงบประมาณโครงการสอนให้สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ เพ่ิมอีก 5,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 20,000 บาท         
    - ควรน างบสนับสนุนโครงการวิจัยมาช่วยสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน 
    - กรณีอาจารย์ในสังกัดคณะเกษตรศาสตร์ไปสอนให้คณะอ่ืน ให้เบิกงบประมาณ
โครงการสอนจากคณะที่เปิดสอนรายวิชานั้นๆ และให้ทางคณะ/ต้นเรื่อง แจ้งหนังสือขอความอนุเคราะห์มายัง
คณะฯ ให้ถูกต้อง 
    - การจัดซื้อวัสดุโครงการสอน ให้เน้นวัสดุที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอนหรือวัสดุเกษตร 
ไม่ให้จัดซื้อเป็นวัสดุส านักงาน และให้ท าบันทึกขออนุมัติซื้อวัสดุโครงการสอนระบุรายละเอียดรายการวัสดุของแต่
ละรายวิชาให้ชัดเจนก่อนเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP) ขอความร่วมมือสาขา/หลักสูตร ในการตรวจสอบ      
    - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะ ให้มองถึงความส าเร็จของนักศึกษา คุณภาพ
การศึกษาเป็นหลัก ควรหาปัจจัยกลไกอ่ืนมาท าคู่ขนานเพ่ือให้เกิดรายได้ควรหาช่องทางการจัดกิจกรรมที่สามารถ
สร้างรายได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือช่วยสนับสนุนและยกระดับการเรียนการสอน
รวมถึงพ่ึงพาตนเองได้  

  มติที่ประชุม : รับทราบ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ หน้าท่ี ๖/๑๒ 

 

แผน ผล   : บรรลุ × : ไม่บรรลุ

7 5
(ร้อยละ 58.33) (ร้อยละ 41.67)

1. ร้อยละของผู้ส่ำเร็จกำรศึกษำมรีำยได้สูงกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงข้ันต่่ำที่
กฎหมำยก่ำหนด

25 45.45 ร้อยละ 

2. ร้อยละของผู้สอนทีผ่่ำนกำรพัฒนำให้มคุีณสมบัติ Smart Teacher 15 96.72 ร้อยละ 

3. ร้อยละของนวัตกรรมหรืองำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนสู่กำรน่ำไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคม

30 100.00 ร้อยละ 

4. ร้อยละของหลักสูตรทีรั่บผู้เรียนได้ตำมแผน 80 16.67 ร้อยละ ×

5. ร้อยละของผู้สอนทีม่กีระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning 90 93.44 ร้อยละ 

6. ร้อยละของผู้สอนทีจั่ดกำรเรียนรู้ด้วยระบบ LMS เต็มรูปแบบ 70 18.03 ร้อยละ ×

7. ร้อยละของผู้สอนทีส่อบผ่ำนสมรรถนะด้ำนภำษำอังกฤษทีม่หำวิทยำลัย
ก่ำหนด

60 24.59 ร้อยละ ×

8. ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
(Ecosystem)

85 97.03 ร้อยละ 

9. จ่ำนวนกิจกรรมทีร่่วมมอืกับเครือข่ำยภำยนอกเพ่ือใช้ประโยชน์จำก
ระบบนิเวศน์  (Ecosystem) ร่วมกัน

15 2 กิจกรรม 

10. ร้อยละกำรเพ่ิมข้ึนของผู้เรียนทีส่อบผ่ำนสมรรถนะวิชำชีพจำกองค์กร
ภำยนอก

5 - ร้อยละ

11. ร้อยละกำรเพ่ิมข้ึนของผลงำนนวัตกรรมหรืองำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียน 10 N/A ร้อยละ

12. ร้อยละกำรเพ่ิมข้ึนของคะแนนสอบสมรรถนะภำษำอังกฤษของผู้เรียน 5 -4.94 ร้อยละ ×

13. ร้อยละกำรเพ่ิมข้ึนของคะแนนสอบสมรรถนะ เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้เรียน 5 -12.70 ร้อยละ ×

14. ร้อยละของผู้ส่ำเร็จกำรศึกษำเป็นผู้ประกอบกำร 4 37.41 ร้อยละ 

ล ำดับ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยค่ำ
เป้ำหมำย

ผลกำรด ำเนินงำน

ผลกำรด่ำเนินงำนของส่วนกลำง

ด้ำนกำรจดักำรศึกษำ

ล ำดับ ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดท่ี อยู่ระหว่ำง บรรลุ ไม่บรรลุ
ท้ังหมด ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร (N/A) P (X)

1 ด้านการจัดการศึกษา       14          12                   1        7          5                58.33
2. ด้านการสร้างผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม         7            6                    -        6           -              100.00
3 ด้านการบริการวิชาการ         4            2                   2        2           -              100.00
4 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม         4            4                    -        3          1                75.00
5. ด้านการบริหารจัดการองค์กร 6        5           -                   4       1         80.00               

35      29         3                  22     7         75.86              รวม

จ ำนวนตัวช้ีวัด (ตัวช้ีวัด) ร้อยละควำมส ำเร็จ
ของตัวช้ีวัดท่ีบรรลุ

เป้ำหมำย

   4.2  ฝ่ายบริหารและวางแผน 
    4.2.1 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้ วัดแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 
    หัวหน้างานบริหารและวางแผน รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนการ
ปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
ประกอบด้วยตัวชี้วัดทั้งหมด 35 ตัวชี้วัด แยกเป็น   5 ด้าน  1. ด้านการจัดการศึกษา 2. ด้านการสร้างผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 3. ด้านการบริการวิชาการ  4. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 5. ด้านการ
บริหารจัดการองค์กร  โดยมีรายละเอียดของแต่ละด้านดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ด้านการจัดการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ หน้าท่ี ๗/๑๒ 

 

แผน ผล   : บรรลุ × : ไม่บรรลุ

ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 2
(ร้อยละ 100)

1. ชุมชน สังคม ในระดับภูมภิำค มคุีณภำพชีวิตทีดี่ข้ึน 5 12.50 ร้อยละ 

2. ร้อยละผลงำนบริกำรวิชำกำรทีบู่รณำกำรกับกำร
เรียนกำรสอนและพันธกิจอ่ืนอย่ำงน้อย 1 ด้ำน

30 100.00 ร้อยละ 

3. ร้อยละของรำยได้จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรเพ่ิมข้ึน 10 N/A ร้อยละ
4. ร้อยละของงบประมำณจำกแหล่งทุนทีเ่ป็นเครือข่ำย

เพ่ิมข้ึน
10 N/A ร้อยละ

ล ำดับ ตัวช้ีวัด
ค่ำเป้ำหมำย หน่วยค่ำ

เป้ำหมำย

ผลกำรด ำเนินงำน

แผน ผล   : บรรลุ × : ไม่บรรลุ

6 0

(ร้อยละ 100)
1. ร้อยละของผลงำนวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และ

งำนสร้ำงสรรค์ ทีน่่ำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมเพ่ือ
สร้ำงมลูค่ำเชิงพำณิชย์

30 52.38 ร้อยละ 

2. ร้อยละของเงินทุนวิจัยภำยนอกเพ่ิมข้ึน 10 6,326.84 ร้อยละ 

3. จ่ำนวนหน่วยงำน ทีน่่ำผลงำนวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ 
นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์ ไปใช้ประโยชน์เชิง
พำณิชย์

15 2 หน่วยงำน 

4. ร้อยละของผลงำนวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และ
งำนสร้ำงสรรค์ทีบู่รณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและ
พันธกิจอ่ืนอีกอย่ำงน้อย 1 ด้ำน

10 19.05 ร้อยละ 

5. จ่ำนวนศูนย์ควำมเป็นเลิศ 1 - ศูนย์
6. จ่ำนวนผลงำนวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงำน

สร้ำงสรรค์ ทีน่่ำไปใช้ประโยชน์เพ่ิมข้ึน
8 9 ผลงำน 

7. จ่ำนวนผลงำนวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม  และงำน
สร้ำงสรรค์ ทีน่่ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์

2 2 ผลงำน 

ล ำดับ ตัวช้ีวัด

ด้ำนกำรสร้ำงผลงำนวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม

ผลกำรด่ำเนินงำนของส่วนกลำง

ค่ำเป้ำหมำย
หน่วยค่ำเป้ำหมำย

ผลกำรด ำเนินงำน

2. ด้านการสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ด้านการบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ หน้าท่ี ๘/๑๒ 

 

แผน ผล   : บรรลุ × : ไม่บรรลุ

ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม 3 1

(ร้อยละ 75) (ร้อยละ 25)

1. ร้อยละกำรเพ่ิมข้ึนของนวัตกรรมทีส่ร้ำงคุณค่ำต่อ
มรดกวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม

5 0.00 ร้อยละ ×

2. จ่ำนวนวิสำหกิจวัฒนธรรมทีไ่ด้รับกำรพัฒนำด้วย
นวัตกรรม

3 1.00 วิสำหกิจ 

3. จ่ำนวนนชุมชนทีม่ส่ีวนร่วมในกำรแก้ปัญหำกำร
จัดกำรขยะ

3 6.00 ชุมชน 

4. จ่ำนวนนวัตกรรมทีผ่ลักดันให้เกิดกำรพัฒนำองค์กร
ตำมองค์ประกอบของ Green Campus

6 1.00 ผลงำน 

ล ำดับ ตัวช้ีวัด
ค่ำเป้ำหมำย

หน่วยค่ำเป้ำหมำย
ผลกำรด ำเนินงำน

แผน ผล   : บรรลุ × : ไม่บรรลุ

4 1

(ร้อยละ 80) (ร้อยละ 20)

1. ระดับควำมส่ำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรเพ่ือ
ขับเคล่ือนพันธกิจ

75 83.33 ร้อยละ 

2. ร้อยละตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติงำนประจ่ำปี บรรลุ
เป้ำหมำย

75 75.86 ร้อยละ 

3. จ่ำนวนระบบกำรให้บริกำรแบบ One stop service 3 - ระบบ

4. จ่ำนวนนวัตกรรมในกำรให้บริกำรด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล

10 0.00 ผลงำน ×

5. ร้อยละของบุคลำกรทีผ่่ำนหลักสูตรฝึกอบรมด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทัลและกำรส่ือสำร

60 75.56 ร้อยละ 

6. ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุนทีส่อบผ่ำน
สมรรถนะด้ำนภำษำอังกฤษทีม่หำวิทยำลัยก่ำหนด

60 88.24 ร้อยละ 

สรุป
 ตัวชี้วัดทีค่ณะด่ำเนินกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำย 22 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75.86
 ตัวชี้วัดทีค่ณะด่ำเนินกำรไม่บรรลุค่ำเป้ำหมำย 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 24.14
 ตัวชี้วัดทีอ่ยู่ระหว่ำงด่ำเนินกำร 3 ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย
หน่วยค่ำเป้ำหมำย

ผลกำรด ำเนินงำน

ผลกำรด่ำเนินของส่วนกลำง

ล ำดับ ตัวช้ีวัด

ด้ำนกำรบริหำรจดักำรองค์กร

4. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 
 ตัวชี้วัดที่คณะด าเนินการบรรลุค่าเป้าหมาย   22   ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ  75.86 
 ตัวชี้วัดที่คณะด าเนินการไมบ่รรลุค่าเป้าหมาย    7   ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ  24.14 
 ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินการ     3   ตัวชี้วัด  
  
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ หน้าท่ี ๙/๑๒ 

 

 คณะกรรมการประจ าคณะได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 1. การก าหนดตัวชี้วัดของส่วนกลางบางตัวชี้วัดที่ไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุ เป้าหมายได้เนื่องจาก 
ก าหนดค่าเป้าหมายไว้สูงและการน าข้อมูลของปีที่ผ่านมาเป็นฐานในการคิดผลการด าเนินงานของปีปัจจุบัน   
 2. ตัวชี้วัดใดที่ให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วม ควรกระตุ้นเน้นย้ ากับทุกคนให้ความร่วมมือช่วยกัน
ด าเนินการ 
 3. ควรหารือแนวทางการด าเนินการในการสร้างนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
 4. ควรสร้างแรงจูงใจเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการด าเนินการให้ตัวชี้วัดบรรลุค่าเป้าหมาย  
 
 มติที่ประชุม : รับทราบ 

   4.3  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
    4.3.1 ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
                              รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้ง รายละเอียดกิจกรรมโครงการของฝ่าย
พัฒนานักศึกษา ซึ่งบางกิจกรรมเชื่อมโยงกับกิจกรรมของฝ่ายวิชาการฯ รายละเอียดดังนี้ 
 

วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรมโครงการ / กิจกรรม สถานที ่
3 ตุลาคม 2563 วันออกพรรษา / โครงการประเพณีชักพระ วัดไตรวิทยาราม 
 ตุลาคม 2563 ทอดกฐิน พื้นที่ทุ่งใหญ ่

31 ตุลาคม 2563 โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ท่าน้ าใกล้แฟลตอาจารย ์
เดือนพฤศจิกายน  2563   

8 พฤศจิกายน 2563 วันสุดท้ายของภาคการศึกษาที่ 1/2563 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
9 – 22 พฤศจิกายน 2563 สอบปลายภาคการศึกษา 1/2563 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

เดือนธันวาคม  2563   
4 ธันวาคม 2563 วันอนุมัติผลการเรียนคณะกรรมการประจ าคณะ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
5 ธันวาคม 2563 โครงการวันพ่อแห่งชาต ิ ห้องประชุมใหญ ่
7 ธันวาคม 2563 วันประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
7 ธันวาคม 2563 วันเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

23 ธันวาคม 2563 กิจกรรมวันสถาปนาครบ 85 ปี ไสใหญ ่ พื้นที่ไสใหญ ่
23 ธันวาคม 2563 โครงการปลูกต้นไม้ ๘๕ ปี ไสใหญ ่ พื้นที่ไสใหญ ่
28 ธันวาคม 2563  กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม ่ ห้องประชุมใหญ ่

เดือนมกราคม 2564   
9 มกราคม 2564 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ ศูนย์เด็กเล็ก วัดไตรวิทยาราม 
มกราคม 2564 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพตดิ พื้นที่ไสใหญ ่

18 มกราคม 2564 วันสถาปณามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ ่
31 มกราคม 2564 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สโมสร

นักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2564 
คณะเกษตรศาสตร ์

เดือนกุมภาพันธ์  2564   
15 – 16 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหาร

สโมสรนักศึกษา 
คณะเกษตรศาสตร ์

26 กุมภาพันธ์ 2564 มาฆบูชาแห่ผา้ขึ้นธาตุ/สมโภชน์ผา้พระบฏ วัดไตรวิทยาราม 
กุมภาพันธ์ 2564 ออกค่ายชมรมโลกสเีขียว พื้นที่ทุ่งใหญ ่
กุมภาพันธ์ 2564 โครงการการประกันคุณภาพการศกึษาสู่นักศึกษา พื้นที่ไสใหญ ่

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ หน้าท่ี ๑๐/๑๒ 

 
 

วัน/เดือน/ป ี รายละเอียดกจิกรรมโครงการ / กจิกรรม สถานท่ี 
เดือนมีนาคม 2564 

9 มีนาคม 2564 โครงการแคโรย ประจ าปีการศึกษา 2563 คณะเกษตรศาสตร ์
31 มีนาคม 2564 โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

18 – 31 มีนาคม 2564 สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2563 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
เดือนเมษายน 2564   

9 – 12 เมษายน 2564 กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต ์ คณะเกษตรศาสตร ์
7- 23 เมษายน 2564 สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2563 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

เดือนพฤษภาคม  2564   
3 พฤษภาคม 2564 วันเริ่มการ เพิ่ม – เปลีย่นรายวิชา และถอนรายวิชาไม่

บันทึกสัญลักษณ์ W ภาคฤดูร้อน/2563 
วันเริ่มการส่งคะแนนไมส่มบรูณ์ (I) ประจ าภาค
การศึกษาท่ี 2/2563 ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปี
การศึกษา 2557 เป็นต้นไป ท่ีลงทะเบียนเรียนภาค
ฤดูร้อน/2563 

 

7 พฤษภาคม 2564 วันอนุมัติผลการเรียนคณะกรรมการประจ าคณะ ภาค
การศึกษา2/2563 

คณะเกษตรศาสตร ์

9 พฤษภาคม 2564 วันประกาศผลการศึกษาประจ าภาคการศึกษาท่ี
2/2563 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

เดือนมิถุนายน 2564 
4 มิถุนายน 2564 วันสุดท้ายของการถอนวิชา (บันทึก W) ภาคฤดูร้อน/

2563 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

25 มิถุนายน 2564 วันสุดท้ายของการเรียนภาคการศกึษาฤดูร้อน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
มิถุนายน 2564 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ห้องประชุมใหญ ่

เดือนกรกฎาคม 2564  
9 กรกฎาคม 2564 วันอนุมัติผลการศึกษาคณะกรรมการประจ าคณะ/

วิทยาลัย ภาคฤดูร้อน 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

12 กรกฎาคม 2564 วันประกาศผลการศึกษาภาคฤดูรอ้น/2563 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
กรกฎาคม 2564 โครงการเข้าค่ายคณุธรรม ห้องประชุมใหญ ่

เดือนสิงหาคม 2564   
สิงหาคม 2564 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษา อาคารสีนวล 
สิงหาคม 2564 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย ครั้งท่ี 13 พื้นที่ไสใหญ่ ,พ้ืนท่ีทุ่งใหญ ่ 
สิงหาคม 2564 โครงการสานสมัพันธ์ศิษย์เก่าเกษตรศาสตร ์ คณะเกษตรศาสตร ์

   หมายเหตุ : ปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

  คณะกรรมการประจ าคณะได้มีข้อเสนอแนะ  
  - ปฏิทินการปฏิบัติงานในส่วนของฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นปฏิทินที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของนักศึกษาเป็นหลัก ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารคณะ และรวมกันเป็นปฏิทินกิจกรรม
ของนักศึกษาก่อนน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ 

 มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ หน้าท่ี ๑๑/๑๒ 

 

  4.3.2 รายงานผลการด าเนินกิจกรรมฝ่ายพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
                            รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รายงานผลการด าเนินกิจกรรมฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ของฝ่ายพัฒนานักศึกษา ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2563 ไม่สามารถด าเนินการได้ 
จ านวน 6 โครงการ เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส โควิด-19 และด าเนินการบรรลุตามแผน จ านวน 1 โครงการ
รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 2 
 
 มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๕.๑ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
    5.1.1 พิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
   นายปิติพัฒน์  บุตรโคตร น าเสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร
ประกอบด้วย รหัสและชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ความเป็นมา
ของหลักสูตร เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร รูปแบบหลักสูตร แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา การ
ประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเปรียบเทียบความแตกต่างของหลักสูตรที่
ปรับปรุงและหลักสูตรเดิม รายละเอียดของรายวิชา ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะเกษตรศาสตร์พิจารณาตามล าดับ  
  คณะกรรมการประจ าคณะได้มีข้อเสนอแนะ 
  - เร่งด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร น าเสนอ ปรับแก้ไข ให้แล้วเสร็จทันก าหนดการเปิดใช้หลักสูตร
ใหม ่
  - บุคคลภายนอกสามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้กรณีคณะ/หลักสูตรนั้นๆ ขาดแคลน
บุคลากรเพ่ือให้หลักสูตรนั้นเปิดการเรียนการสอนได้ 
  - ตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาให้ถูกต้องครบถ้วนไม่ให้ตกหล่นตามรูปแบบ 
  - กลุ่มวิชาชีพเลือกควรทบทวนลดรายวิชา ยุบรวม หรือแบ่งเป็นกลุ่มวิชา 
  - ตรวจสอบชื่อวิชา รหัสวิชา ค าอธิบายรายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
  - หลักสูตรควรพัฒนาทักษะด้านความเข้าใจ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เป็นไปตามยุคตาม
สมัยการใช้เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน  
  - ควรน าทรัพยากรที่มีอยู่เสนอความร่วมมือกับจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ด้านโค
เนื้อ  โคขุน แพะ สัตว์ปีก ของบประมาณมาช่วยสนับสนุนพัฒนาสร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชนและคณะให้สอดคล้อง
กับสถานการณ ์
  - หลักสูตรควรมองต าแหน่งงานในอนาคต ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางาน การ
ประยุกต์ใช้ การน าเทคโนโลยีพ้ืนฐาน  มาพัฒนาเป็นเครื่องมือ Digital technology เพ่ือการเกษตร จากเกษตร
พ้ืนฐานเป็นเกษตรอัจฉริยะ 
 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบ  มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ตามที่น าเสนอ  แต่ให้ปรับ แก้ไขตามข้อเสนอแนะ และมอบฝ่ายวิชาการฯ 
ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยฯ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ หน้าท่ี ๑๒/๑๒ 

 

    5.1.2 พิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวนประดับและ   
ภูมิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
   รศ.วัฒนา  ณ นคร น าเสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรประกอบด้วย 
รหัสและชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ความเป็นมาของหลักสูตร 
เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร รูปแบบหลักสูตร แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา การประกอบอาชีพ
หลังส าเร็จการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเปรียบเทียบความแตกต่างของหลักสูตรที่ปรับปรุงและ
หลักสูตรเดิม รายละเอียดของรายวิชา ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ
เกษตรศาสตร์พิจารณาตามล าดับ 
  คณะกรรมการประจ าคณะได้มีข้อเสนอแนะ 
  - ตรวจสอบชื่อวิชา รหัสวิชา ค าอธิบายรายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษไม่ควรซ้ าซ้อนกับ
หลักสูตรอื่น 
  - ชื่อหลักสูตรควรให้ถูกต้องตรงตามท่ีฝ่ายวิชาการฯ น าเสนอมหาวิทยาลัยฯ 
  - ทบทวนตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบตามแบบฟอร์มให้ถูกต้อง 
  - กลุ่มวิชาชีพเลือกควรทบทวนลดรายวิชา ยุบรวม หรือแบ่งเป็นกลุ่มวิชา 
  - ทบทวนความซ้ าซ้อนของชื่อวิชา  
  - ควรปรับรายละเอียดใส่ข้อมูล ตามเกณฑ์ AUN QA ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  - แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ (Mapping) จุดด า ควรครบทั้ง 5 ด้าน  
  - ตรวจสอบความถูกต้อง ความสม่ าเสมอของการพิมพ์ การเว้นวรรค การจบของประโยค ให้ผิด
น้อยที่สุด 
 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบ  มคอ.2  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ให้ปรับ แก้ไขตามข้อเสนอแนะ และมอบฝ่ายวิชาการฯ ตรวจสอบความถูก
ต้องอีกครั้งก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ 
   5.1 หลักสูตรสาขาวิชาพืชศาสตร์ / สัตวศาสตร์ ที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรใหม่และเปิดใช้ใน
ปี พ.ศ.2565 ให้ด าเนินการตามเกณฑ์ AUN QA ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
  5.2 ควรจัดอบรมการจัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร เกณฑ์ AUN QA 
ให้กับอาจารย์สังกัดทุกหลักสูตรทราบ  
  5.3 การเสนอวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ควรเป็นเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับ
อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ ส่วนวาระที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานให้เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ 

 มติที่ประชุม : รับทราบ 
  
เลิกประชุมเวลา 17.15  น.  
 

 
นางอภิชญา  หงษ์ทอง      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 

     นางสาวพิมล  เที่ยงธรรม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


