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-สำเนา- 

 
รายงานการประชมุคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 

วันเสารท่ี 26 กุมภาพันธ 2565 เวลา 9.30 น. 

ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 

 
กรรมการเขาประชุม (ในหองประชุม) 

1. รองศาสตราจารย ดร.วีระพล ทองมา ประธานกรรมการ 

 อธิการบดี  

2. 

 

รองศาสตราจารย ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ 

รองอธิการบดี 

รองประธานกรรมการ 

3. ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน กรรมการ 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สนิท  สิทธิ กรรมการและเลขานุการ 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ ผูชวยเลขานุการ 

6. อาจารย ดร.นทีทิพย สรรพตานนท ผูชวยเลขานุการ 

กรรมการเขาประชุม (ในระบบออนไลน) 

1. 

 

ผูชวยศาสตราจารยพาวิน  มะโนชัย 

รองอธิการบดี 

กรรมการ 

2. ศาสตราจารย ดร.อารีวรรณ  กลั่นกลิ่น  กรรมการ 

3. ศาสตราจารย ดร.เกตุ กรุดพันธ  กรรมการ 

4. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อนุรักษ ปญญานุวัฒน กรรมการ 

5. ศาสตราจารย ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน กรรมการ 

6. ศาสตราจารย ดร.สุรินทร  พงศศุภสมิทธิ์ กรรมการ 

7. ศาสตราจารย ดร.อุทัยรัตน  ณ นคร  กรรมการ 

8. ศาสตราจารย ดร.เมธา วรรณพัฒน กรรมการ 

9. ศาสตราจารย ดร.อานัฐ  ตันโช กรรมการ 

10. รองศาสตราจารย ดร.โยธิน แสวงด ี กรรมการ 

11. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร  กรรมการ 

 (รองศาสตราจารย ดร.สุรชัย กังวล)  
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12. คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 

 (รองศาสตราจารยจักรพงษ พิมพพิมล)  

13. คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ กรรมการ 

 (รองศาสตราจารย ดร.จงกล  พรมยะ)  

14. รองศาสตราจารยมธุรส  สวางบำรุง กรรมการ 

15. รองศาสตราจารย ดร.อรุณี  คงดี อัลเดรด กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม (ในหองประชุม) 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีดา  ศรีนฤวรรณ  

ผูเขารวมประชุม (ในระบบออนไลน) 

1. รองศาสตราจารย ดร.ชูพงษ  ภาคภูม ิ  

2. รองศาสตราจารย ดร.ฐิติพรรณ  ฉิมสุข  

3. รองศาสตราจารย ดร.ธีรพล ธุรกิจเสรี  

4. รองศาสตราจารย ดร.วิรันธชา เครือฟู  

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤตวิทย  อัจฉริยะพานิชกุล  

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปวีณา  ภูมิสุทธาผล  

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะนุช  เนียมทรัพย  

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน  วงศพุทธิสิน  

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูสิต  ปุกมณี  

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชดาภรณ  ปนทะรส  

11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศมาพร  แสงยศ  

12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศริาภรณ  ชื่นบาล  

13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาพร  แสงศรีจันทร  

14. ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยตรี ดร.นิโรจน  สินณรงค  

15. อาจารย ดร.กิตติกร  หาญตระกูล  

16. อาจารย ดร.กีรติ  ตระการศิริวานิช  

17. อาจารย ดร.ทิพปภา  พิสิษฐกุล  

18. อาจารย ดร.ปานวาด  ศิลปวัฒนา  

19. อาจารย ดร.ปยะพันธุ  นันตา   

20. อาจารย ดร.พรพรรณ  อุตมัง  

21. อาจารย ดร.มุจลินทร  ผลจันทร  

22. อาจารยกฤตธีรา  เพียรรักษการ   

23. อาจารยเจนนารา  วงศปาลี  

24. อาจารยบุษกร  ยอดทราย  

25. อาจารยเบญจมาศ  ถาดแสง  
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26. อาจารยมาลี  ลวนแกว  

27. อาจารยวารุณ ีผองแผว   

28. อาจารยสุทธิลักษณ  จันทะวัง  

29. อาจารยสุรัช  สุนันตา  

30. อาจารยอมรเลิศ  พันธวัตร  

31. อาจารยอรรถวิท  ชังคมานนท  

32. นางสาวชอทิพย  สิทธิ  

เจาหนาที่ปฏิบัติงานประชุม 

1. นางสาวพรินทร บุญเรือง  

2. นางสาวสิริประภา วิรัชเจริญพันธ  

3. นางสาวธันวดี กรีฑาเวทย  

4. นางสาวนฤมล คงขุนเทียน  

5. นางสาวนิวัติ ชางซอ  

6. นายเดชา  ผิวผอง  

7. นายเจษฎาพงษ ชัยเรืองวุฒ ิ  

8. นางสาวเบญจมาภรณ วิริยา  
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 

เมื่อคณะกรรมการสภาวิชาการมาครบองคประชุมแลว รองศาสตราจารย ดร.วีระพล ทองมา  

อธิการบดี ประธานกรรมการ  กลาวเปดการประชุมและไดดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

ฯลฯ 

 

4.1.3 พิจารณา (ราง) รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ระดับปริญญาตรี 

2) (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2565) คณะผลิตกรรมการเกษตร 

ดวยมหาวิทยาลัย โดยคณะผลิตกรรมการเกษตร ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะผลิตกรรมการเกษตร จะเปดรับนักศึกษาใน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2565 โดยเปนการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ หลักสูตร ดังกลาวไดผานการพิจารณา และใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร คณะกรรมการดานวิชาการ  ในการประชุม 

ครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่  20  ตุลาคม 2564  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2565 

วันที่ 26 มกราคม 2565 โดยใหนำเสนอคณะกรรการสภาวิชาการ เพื่อพิจารณา โดยรายละเอียดตาม มคอ.2 ที่

เสนอตอที่ประชุมในระบบ E-meeting ดวยแลว 
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1.  ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Agriculture 

กลุมวิชาเฉพาะดานที่ใหเลือก 

1) กลุมวิชาเฉพาะดานพืชไร 

2) กลุมวิชาเฉพาะดานวิทยาการสมุนไพร 

3) กลุมวิชาเฉพาะดานเกษตรเคม ี

4) กลุมวิชาเฉพาะดานปฐพีศาสตร 

5) กลุมวิชาเฉพาะดานอารักขาพืช 

6) กลุมวิชาเฉพาะดานทรัพยากรปาไมและการจัดการ 

7) กลุมวิชาเฉพาะดานเกษตรอินทรีย 

 

2.  สถานสภาพของหลักสูตร 

  หลักสูตรปรับปรุง กำหนดการเปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2565 

 

3.  อาชีพหรือตำแหนงงานท่ีสามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา (ใหระบุเฉพาะเจาะจง) 

1)  นักวิชาการเกษตร หรือตำแหนงที่เก่ียวของกับการเกษตร ในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรที่

ด ำ เน ิ น ง าน โดย ไม  แ สว งผลกำ ไ ร  เ ช  น  หน  ว ย ง าน ในส ั ง ก ั ด ของก ระทรว ง เกษตรและสหกรณ   

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนทองถิ่น โครงการหลวง เปนตน 

2)  อาช ีพด านการให บร ิการความร ู  ว ิชาการด านการเกษตร เช น คร ู  อาจารย   น ักว ิจัย  

นักสงเสริมการเกษตร 

3)  ผูบริการดานการใหคำปรึกษา การวางแผนและการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิตพืชและ

คุณภาพผลิตภัณฑเกษตร ทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

4)  ประกอบอาชีพอิสระดานการเกษตร เชน ผู ประกอบการฟารมผลิตพืช ผู ประกอบการธุรกิจ 

ดานการเกษตร เชน รานจำหนายวัสดุการเกษตรและผลิตภัณฑการเกษตร 

 

4.  จุดเดนของหลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรเดียวกันของมหาวิทยาลัยอื่น 

1)  ตอบโจทยแนวทางการจ ัดการเร ียนการสอนในยุกตป จจ ุบ ัน ซี ่งไม เน นจำนวนหลักส ูตร 

แตเนนสาขาวิชาที่นาสนใจ มีความหลากหลายในทางเลือก (กลุ มวิชาเฉพาะดาน) ใหนักศึกษาเลือกเรียนได 

ตามความสนใจ 

2)  เปนหลักสูตรซึ่งเกิดจากองคความรูที่คณะฯ มี ตามความเชี่ยวชาญของคณาจารย เชน งานวิจัย และ

ฐานเร ียนร ู ด  านการเกษตร ท ี ่ เอ ื ้อต อการฝ กทักษะปฏ ิบ ัต ิ  ซ ึ ่ งตอบโจทย ด  านค ุณภาพของบ ัณฑิต  

ที่สังคมตองการ 
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3)  รายว ิชาของหล ักส ูตรโดยเฉพาะว ิชาแกนด านว ิทยาศาสตร  เกษตร เช น สร ีรว ิทยาพืช 

ทางการเกษตร ธุรกิจเกษตร หลักการสงเสริมการเกษตรและการผลิตสื่อดิจิทัลทางการเกษตร และกลุมวิชาเฉพาะ

ดานที ่เพิ ่มเติมเขามา เชน เกษตรอินทรีย และทรัพยากรปาไมและการจัดการ ถูกพัฒนาใหสอดรับกับการ

เปลี ่ยนแปลงของสภาวการณ ด านเศรษฐกิจส ังคม และส ิ ่ งแวดล อม ในประเด็น การเป ดการค าเสรี   

ความทาทายของเทคโนโลยีสมัยใหม รวมทั้งปญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 

เชน สภาวะโลกรอน ซึ่งกลยุทธที่ใชผลักดันนโยบายฯ ในภาพรวมนี้ ยกตัวอยาง เชน การขับเคลื่อนเกษตรกรรม

ย ั ่ ง ย ื น  โคร งการ เม ื องว ัฒนธรรมอาหาร  ( Food Innopolis) ก ารพ ัฒนาผล ิ ตภาพทางการ เกษตร  

การสรางมูลคาเพิ ่มของผลผลิต การฟ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอมใหกลับคืนสู สมดุล การคืน 

และการสรางความสมดุลยแกระบบนิเวศ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ  

4)  เปนหลักสูตรฯ ซึ่งพัฒนาใหมเพื่อตอบโจทย ความจำเปนดานการบริหารจัดการโดยการลดจำนวน

หลักสูตรในกำกับของคณะฯ สามารถคงศาสตรและองคความรูที่คณะฯ มีเปนพื้นฐาน และแทนการทะยอยปด

หลักสูตรที่มีนักศึกษานอย ซึ่งจะชวยแกไขปญหาดานการบริหารจัดการ ดานอัตรากำลัง งบประมาณ และการ

ประกันคุณภาพการศกึษา 

ปจจุบัน นอกจากการอบรมระยะสั ้นดานการเกษตรแบบเฉพาะทาง และศูนยเรียนรู ดานเกษตร 

ในทองถิ่นตาง ๆ แลว ในระดับอุดมศึกษา ที่มีการเปดสอนในหลักสูตรดานวิทยาศาสตรเกษตร ที่มีลักษณะ

คลายคลึงกันกับหลักสูตรนี้ ยกตัวอยาง เชน ตารางท่ี 1 

ประเด็น

เปรียบเทียบ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลยัแมโจ 

(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

1. ชื่อปริญญา วท.บ. (เกษตรศาสตร) วท.บ. (เกษตรศาสตร) วท.บ. (เกษตรศาสตร) 

2. โครงสราง

หลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 

หนวยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 84 หนวยกิต 

 - กลุมวิชาแกน 51 หนวย

กิต 

 - กลุมวิชาเฉพาดาน 33 

หนวยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 หนวย

กิต 

*** หมายเหตุ *** 

วิชาสหกิจศึกษา จำนวน 6 

หนวยกิต 

อยูในกลุมวิชาแกน 

1) วิชาศึกษาทั่วไป 30   

หนวยกิต 

2) วิชาแกนวิทยาศาสตร 84 

หนวยกิต 

    และแกนเกษตรศาสตร 

3) วิชาเอก 40 หนวย

กิต 

4) หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 หนวย

กิต 

*** หมายเหตุ *** 

ไมมีการบังคับวิชาสหกิจศึกษา 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 

หนวยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 105 หนวย

กิต 

 - วิชาแกน 26 หนวย

กิต 

 - วิชาพื้นฐาน 31-34 หนวย

กิต 

   วิชาชีพ 

 - วิชาเอก 45-48 หนวย

กิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 หนวย

กิต 
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ประเด็น

เปรียบเทียบ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลยัแมโจ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

3. จำนวนหนวยกิต 120 หนวยกิต 136 หนวยกิต 141 หนวยกิต 

4. จำนวนสาขาวิชา/ 

วิชาเฉพาะดาน 

กลุมวิชาเฉพาะดาน 

1) กลุมวิชาเฉพาะดานพืชไร 

2) กลุมวิชาเฉพาะดานวิทยาการ

สมุนไพร 

3) กลุมวิชาเฉพาะดานเกษตรเคมี 

4) กลุมวิชาเฉพาะดานปฐพีศาสตร 

5) กลุมวิชาเฉพาะดานอารกัขาพืช 

6) กลุมวิชาเฉพาะดานทรพัยากร 

ปาไมและการจัดการ 

7) กลุมวิชาเฉพาะดานเกษตรอินทรีย 

*** หมายเหตุ *** 

กลุมวิชาเฉพาะดานทีห่ลากหลายกวา

ใหเลือกรวมทั้งหลายสาขาวิชาที่ไมมี

การเปดสอนในมหาวิทยาลยัอื่น ๆ 

ภาควิชา 

1) ภาควิชากฏีวิทยาและโรคพืช 

2) ภาควิชาพืชศาสตรและปฐพีศาสตร 

3) ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 

4) ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวนำ้ 

แขนงวิชา 

1) กีฏวิทยา  

2) โรคพืชวิทยา  

3) ปฐพีศาสตร  

4) พืชสวน  

5) พืชไร  

6) การสงเสรมิและพัฒนาการเกษตร  

7) สัตวศาสตร 

 

5.  การตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 15 ป (2555-2570) อยางไร 

หลักสูตรมีการวางกรอบนโยบายดานการจัดการเรียนการสอนที่เนน พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ

เร ี ยน  เพ ื ่ อการพ ัฒนากำล ั งคนให  สอดคล  องก ั บความต  องการและรองร ั บการพ ัฒนาประเทศ 

 และการสรางโอกาศในการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ ่งดานการเกษตร และมีนโยบายและทิศทางการพัฒนา 

( Roadmap) ภ าย ใ ต   Knowledge of Agricultural Park Transformer (KAP) ขอ งมหา ว ิ ท ย าล ั ย แ ม  โ จ   

ด ังน ั ้นการปรับปร ุง ของคณะผล ิตกรรมการเกษตรจากเด ิมค ือหล ักส ูตร ว ิทยาศาสตรบัณฑิต (เด ิม)  

ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนซึ่งยังไมมีการบูรณการดานการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความตองการและ

ความเปลี่ยนแปลงของโลกยุกตปจจุบันไดครบถวน มาเปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

ซี่งมีจุดเดนคือ เนนผลิตบัณฑิตซึ่งมีความรูและหลักการดานวิทยาศาสตรเกษตรที่อยางเพียงพอ และจุดเดน

เฉพาะต ั ว ในสาขาว ิชาท ี ่ สนใจและม ี เหต ุผลเท าท ันความเปล ี ่ ยนแปลงของกระแสโลกาภ ิ ว ัฒน  

โดยมีการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเนนใหนักศึกษาทุกคนในหลักสูตรเรียนวิชาแกนกลางทางดาน

การเกษตรที ่ครอบคลุม ด านการเพิ ่มผล ิตภาพ ปจจ ัยการผลิต เทคโนโลย ีและนวตกรรมการเกษตร  

รวมทั้งการวากรากฐานดานเศรษฐ-สังคม การเกษตร อยางเทาเทียม จากนั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันใจ

ตลาดแรงงาน จึงเปดโอกาสใหนักศึกษาเลือกเรียนในกลุมวิชาเฉพาะดานจำนวน 7 กลุม ที่สนใจมากขึ้น ไดแก การ

ผล ิ ตพ ื ช ไ ร   อ า ร ั กข าพ ื ช  ปฐพ ี ศ าสตร   เ กษตร เคม ี  ว ิ ท ยาการสม ุ น ไพร  เ กษตรอ ิ นทร ี ย   แ ละ 

ทรัพยากรปาไมและการจ ัดการ โดยบูรณาการว ิชาเร ียนและองคความร ู ทางดานว ิทยาศาสตรเกษตร 

แบบแนวคิดใหม กลาวคือ มุงเนนใหบัณฑิตทุกคนทีจ่บจากหลักสูตรนี้ มีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรเกษตร

จากทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ สามารถนำความรูและทักษะดังกลาวไปพัฒนาเปนเทคโนโลยีการเกษตรที่เทาทัน
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การ เปล ี ่ ยนแปลงของ เศรษฐก ิจ  ส ั งคม  และส ิ ่ งแวดล  อม ซ ึ ่ งสามารถสร ุปความสอดคล องกั บ 

พันธกิจมหาวิทยาลัยขอที ่ 1 คือ ผลิตบัณฑิตที ่มีความรู ความสามารถในวิชาการ และวิชาชีพโดยเฉพาะ 

การเปนผู ประกอบการ (Entrepreneurs) ที ่ท ันตอกระแสการเปลี ่ยนแปลงโดยเนนทางดานการเกษตร 

วิทยาศาสตรประยุกต  

โครงสรางหลักสูตรใหม 
 

 หมวดวิชา  เกณฑมาตรฐาน 

)หนวยกิต (  

โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 30 

กลุมสังคมและวัฒนธรรม  6 

คกลุม ุณคาความเปนมนุษญและการใชชีวิต  3 

ภกลุม าษาและการสื่อสาร 

  - รายวิชาภาษาไทย 

  - รายวิชาภาษาตางประเทศ 

 

12 

3 

9 

กกลุม ารคิดคำนวณ การใชเหตุผล และ

เทคโนโลย ี

กลุมการเปนผูประกอบการ 

 

6 

3 

หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 84 84 

กลุมวิชาแกน  51 

กลุมวิชาเฉพาะดาน  33 

  - รายวิชาเอกบังคบั  21 

  - รายวิชาเอกเลือก  12 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 6 

จำนวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 120 120 

 

จึ งขอนำ เสนอต อที ่ ป ระชุ ม เพื ่ อพิ จารณา ดั งมีรายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอตอที่

ประชุมนี้ 

ประเด็นที่เสนอ : (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565) คณะผลิตกรรมการเกษตร  

 

มติที่ประชมุ  พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เกษตรศาสตร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะผลิตกรรมการเกษตร  กำหนดการเปดสอนในภาคการศึกษาท่ี 

1  ปการศึกษา 2565  โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะ และใหฝายเลขานุการตรวจสอบการแกไขตามขอเสนอแนะ
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กอนจัดสงเลมรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ทั้งนี้ 

มีขอเสนอแนะใหแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. หลักสูตรไมควรคิดคาใชจายต่ำกวาตนทุน ควรคำนึงถึงความคุมคาของจุดคุมทุนและความ

ยั่งยืนในระยะยาว 

2. การพัฒนาหลักสูตรควรพัฒนาจากพื้นฐานสูการประยุกตใชทำใหเกิดผลสัมฤทธิ์ไดจริง มุงสู

ความเปนนานาชาติ มีความเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีการใช

ประโชนจากผลิตภัณฑการเกษตรไปสูผู บริโภคสูการตลาด การมุงเนนฝกประสบการณในการทำงานใหกับ

นักศึกษา การแลกเปลี่ยนระหวางสถาบันตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เติมเต็มความเปนนานาชาติใหมี

ความเขมขนมากยิ่งข้ึน 

3.  ควรพัฒนาหล ักส ูตรให สอดคล องก ับเป าหมายการพัฒนาท ี ่ย ั ่ งย ืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) ใหมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะขอ 3 มีสุขภาพและความเปนอยูที่ดี (Good Health and 

Well-being), ขอ 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสรางพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure), 

ขอ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action) และ ขอ 17 ความรวมมือเพ่ือการพัฒนาที่

ยั่งยืน (Partnerships to achieve the Goal) 

4. การจัดการของหลักสูตรมุงเนนในบางศาสตรนอยเกินไป บางศาสตรมากเกินไป ในแตละ

ศาสตรมีความรูไมเทากัน อาจเกิดปญหากับการเรียนรูของนักศึกษาได ในศาสตรเกษตรมีผลตอการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพภูมิอากาศของโลกปจจุบัน โดยเฉพาะภาคเหนือเปนตนน้ำและมีปาไมที่สำคัญของประเทศไทย และยัง

เกี่ยวของกับ อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม และยารักษาโรค หลักสูตรจึงควรนำเอาศาสตรทั้ง 7 ดาน มาบูรณา

การรวมกันสรางเปนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต ใหนักศึกษาไดมีความรูครบทั้ง 7 ดาน หาก

หลักสูตรเขียนแผนผังโครงสรางรายวิชาในหลักสูตร จะสามารถมองเห็นรายวิชาที่สามารถนำมาบูรณาการรวมกัน

ได และจะเห็นไดวารายวิชาในกลุมวิชาเฉพาะดานทรัพยากรปาไมและการจัดการ ยังขาดในรายวิชาอุตุนิยมวิทยา 

และในกลุมวิชาเฉพาะดานเกษตรอินทรีย ยังขาดความเชื่อมโยงในเรื่องของสุขภาพเขามาเกี่ยวของ  

5. นอกจาก SDG แลวหลักสูตรควรนำเอาเรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจใหม (BCG Model : Bio-

Circular-Green Economy) ซึ่งเปนนโยบายของประเทศเขามาเชื่อมโยงดวย โดยเฉพาะเรื่อง การจัดการขยะเปน

ศูนย (Zero Waste Management) ในการทำเกษตรจะมีของเสียเหลือทิ้งเปนจำนวนมาก ควรสอดแทรกไวใน

รายวิชาหรือสรางเปนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี เชน การนำของเสียเหลือทิ้งทางการเกษตรมาทำเปนถาน

ชีวภาพ หรือ ไบโอชาร (Biochar) เพ่ือใชในการปรับปรุงดิน หรือใชเปนเชื้อเพลิง เปนตน 

6. ในกลุมวิชาแกนหลัก ควรมีรายวิชาที่ทันสมัยทางดานเกษตรอัจฉริยะ และเกษตรแมนยำ การ

นำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาเชื่อมโยงกับการเกษตรในบริบทของประเทศไทยเปนพื้นฐาน (Based on digital 

technology) ใหหลักสูตรมีความทันสมัยมากยิ่งข้ึน 

7. หลักสูตรควรสอดแทรกความรูทางดานความเปนผูนำ (Leadership) และทักษะการคิดแบบ 

Critical Thinking ไวดวย 
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รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)  

8. หนา 4 สรุปขั ้นตอนการเสนอหลักสูตรฯ ขอ 7 คณะกรรมการสภาวิชาการ เห็นชอบให

นำเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย ใหเพ่ิมครั้งที่ประชุม เปน ครั้งท่ี 2/2565 เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ  2565 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

9. หนา 5 ขอ 3 วิชาเอก และหนา 48-64 รายวิชาในโครงสรางหลักสูตร กลุมวิชาเฉพาะดาน ที่มี

จำนวนหนวยกิต 33 หนวยกิต นั้น ใหตรวจสอบรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหเปนไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ 10.1.2 “กรณีที่หลักสูตร

จัดใหมีวิชาเอกมากกวา 1 วิชาเอก ใหจัดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธกับ

สาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา วิชาเอกละ 3 คน” 

10. หนา 6 ขอ 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ /อนุมัติหลักสูตร ขอ 6.5 

คณะกรรมการสภาวิชาการ เห็นชอบใหนำเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย ใหเพิ่มครั้งที่ประชุม เปน ครั้งที่ 

2/2565 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ  2565 

11. หนา 8 ขอ 9 ชื่อตำแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหเพ่ิม

รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ขอ 10.1.2 “กรณีที่หลักสูตรจัดใหมีวิชาเอกมากกวา 1 วิชาเอก ใหจัดอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา วิชาเอกละ 3 

คน”   

12. หนา 183 ขอ 3.2.1 อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร ใหเพิ ่มรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร ใหครบถวนตามมติขอที่ 11 

13. ใหตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจำหลักสูตร และ

อาจารยผูสอน ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ตองเปนไปผลงานทาง

วิชาการที่เกี่ยวของกับทั้งนี้ ตองเปนไปผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวของกับหลักสูตรหรือสัมพันธกับหลักสูตรในรอบ

ระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง ตั้งแตป 2560-2564  ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ

อาจารยประจำหลักสูตร ขอใหตรวจสอบผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้ง

บุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กำหนด 

14. หนา 332-393 เอกสารแนบ 5 ประวัติและผลงานของอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร ให

ตรวจสอบและแกไขผลงานวิจัย 5 ปยอนหลัง โดยใหระบุผลงานวิจัยที่สอดคลองกับหลักสูตรตั้งแตป พ.ศ. 2560 – 

2564 เทานั้น 

15. ใหตรวจสอบรูปแบบการพิมพผลงานทางวิชาการอาจารยผูรับผิดชอบและอาจารยประจำ

หลักสูตร ใหอยูในรูปแบบของบรรณานุกรมใหถูกตอง โดยใชรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการแบบ American 

Psychological Association (APA) โดยระบุชื่อเจาของผลงาน ชื่อผลงาน ปที่พิมพ แหลงเผยแพร เลขหนาที่

ตีพิมพ หรือรายงานการประชุมที่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปที่เผยแพร เดือนที่เผยแพร วันที่เผยแพร เลข

หนาที่ตีพิมพ หากเปนหนังสือหรือตำรา โปรดระบุป พ.ศ. ที่ตีพิมพ สถานที่จัดพิมพ เลขหนาที่ตีพิมพ และเปน

ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กำหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดำรงตำแหนงทาง
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สำเนาถูกตอง 

 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สนิท  สิทธิ) 

ผูอำนวยการสำนักบรหิารและพัฒนาวิชาการ 

เลขานุการฯ 

วิชาการ อยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย กอนที่สภามหาวิทยาลัยได

ใหความเห็นชอบหลักสูตร 

16. ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร 

ใหตรวจสอบผลงานวิชาการที่ไดรับการเผยแพร ที่เปน Full Paper ใหระบุเลขหนาใหครบถวน 

17. ตรวจสอบรูปแบบของเอกสารหลักสูตร ใหถูกตองตามแบบฟอรมรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 

และใหตรวจสอบและแกไขตัวอักษรคลาดเคลื ่อน คำถูกคำผิด ใหถูกตอง หากพบขอผิดพลาดนอกเหนือจาก

ขอเสนอแนะตามมติที่ประชุมฯ ขอใหดำเนินการแกไขใหถูกตองดวย 

18. ขอใหหลักสูตรดำเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ และจัดสงเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมี

รายละเอียดดังนี้  

1. เลมรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)  ฉบับแกไขเรียบรอยแลว 

2. แบบสรุปผลการแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ (เอกสารแนบ 1)  

3. ซีดีบันทึกขอมูล โดยบันทึกไฟล word นามสกุล xxx.doc และไฟล pdf นามสกุล xxx.pdf 

จำนวน 1 แผน  

ทั้งนี้ ไดแนบรายละเอียดเอกสารตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี ้
 

โปรดดำเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ ใหแลวเสร็จภายในวันที่  3  มีนาคม  2565 และสง

เอกสารหลักสูตรที่แกไขเรียบรอยแลว ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้จำนวน 1 ชุด และซีดีบันทึกขอมูล โดย

บันทึกไฟล  word  นามสกุล xxx.doc และไฟล pdf นามสกุล xxx.pdf จำนวน 1 แผน ตอสำนักบริหารและ

พัฒนาวิชาการ ทั้งนี้ ใหฝายเลขานุการตรวจสอบการแกไขตามขอเสนอแนะ กอนนำเสนอตอที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป  

ฯลฯ 

เลิกประชุม  เวลา 14.30  น. 
 

นฤมล  คงขุนเทียน ธันวดี กรีฑาเวทย 

(นางสาวนฤมล  คงขุนเทียน) 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 

(นางสาวธันวดี กรีฑาเวทย) 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 

 

 

 

อดิศักดิ์  จูมวงษ 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศักดิ์  จูมวงษ) 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

  

สนิท  สิทธ ิ

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สนทิ  สิทธิ) 

เลขานุการฯ 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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