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10.  อ.ดร.ภารดี  ธรรมาภิชัย กรรมการ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
11.  รศ.ดร.ณัฐา  โพธาภรณ์ กรรมการ 
12.  ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม กรรมการ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
13.  อ.ดร.นครินทร์  จี้อาทิตย์ กรรมการ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
14.  อ.ดร.เทวินทร์  แก้วเมืองมูล กรรมการ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
15.  ผศ.ดร.จิรวรรณ  กิจชัยเจริญ กรรมการ 
16.  อ.ดร.สุกิจ  กันจินะ กรรมการ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
17.  ผศ.ดร.ถาวร  อ่อนประไพ กรรมการ 
18.  อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร                  กรรมการ 
19.  อ.ดร.ปณิดา  กาจีนะ                                            กรรมการ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
20.  น.ส.ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ กรรมการและเลขานุการ 
21.  น.ส.เจนจิรา ไชยนิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
1. ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล กรรมการ 
2. อ.ดร.ชมพูนุช  หล าแสงกุล กรรมการ 
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ    

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ท าหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวเปิด
ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

1.1 นโยบายการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้มอบนโยบายการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ต่อที่ประชุมโดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ ขอเน้นย้ าให้คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ตระหนัก
ถึงความส าคัญของการปรับปรุงหลักสูตรฯ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของคณะและการปรับปรุงหลักสูตรฯ นี้ ถือเป็นโอกาสอันดี 
ในการพัฒนาหลักสูตรฯ ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรฯ (PLOs) และจากข้อมูลผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า รวมถึง 
การพิจารณาสมรรถนะและทรัพยากรของคณะ นอกจากนี้ ให้น าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการและเพ่ิมมูลค่าให้กับผู้เรียนในอนาคต 
 

          ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
          ประธานในที่ประชุม ขอแจ้งรายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 
2563 ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
 

          ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ควรแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชาร่วมเป็นกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ด้วย  
 

1.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
          ประธานในที่ประชุม ขอแจ้งข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ (Program Learning Outcomes: PLOs) ของหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเกษตรศาสตร์ในคราว
ประชุมครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม  

 

          ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.4 แนวปฏิบัติและข้ันตอนในการเสนอและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนวิชา (ระดับปริญญาตรี) 
          ประธานในที่ประชุม ชี้แจงแนวปฏิบัติและขั้นตอนในการเสนอและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนวิชา (ระดับ
ปริญญาตรี) ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม  
 

          ที่ประชุมรับทราบ 
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1.5 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
          ประธานในที่ประชุม ชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565 ดังนี้ ได้จัดท าระบบในการปรับปรุงหลักสูตรฯ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ การวิเคราะห์ข้อมูล การก าหนด
วัตถุประสงค์ การคัดเลือกและจัดท าเนื้อหา การก าหนดการวัดและประเมินผล การน าหลักสูตรไปใช้ และการประเมินผล
การใช้หลักสูตรเพ่ือน าไปวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 6 ประการ ตอบสนองเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อของ SDGs และตอบสนองนโยบายกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งตอบสนองความต้องการของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และค านึงถึงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าที่รับผิดชอบต่อสังคมและ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่ต้องการให้คณะเกษตรศาสตร์ปรับปรุงและพัฒนา ภาพลักษณ์
ของคณะเกษตรศาสตร์ในปัจจุบันและความคาดหวังเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
 

          ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.6 ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2563 และผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตย้อนหลัง   
     3 ปี (ปี 2561 - 2563) 
          ฝ่ายเลขานุการที่ประชุม แจ้งผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2563 และผล 
การประเมินคุณภาพบัณฑิตย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2561 - 2563) ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
 

          ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)    
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง (ไม่มี)    
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา   
 

4.1 กรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  
      พ.ศ. 2565 
          ประธานในที่ประชุม แจ้งกรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
 

          ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมีข้อเสนอแนะให้เร่งการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาดังกล่าว  
  

4.2 ทิศทางของการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565     
           ประธานในที่ประชุม ขอให้คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ร่วมกัน
พิจารณาก าหนดทิศทางการปรับปรุงหลักสูตรฯ ซ่ึงที่ประชุมมีข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรฯ ดังนี้      
  - ควรเริ่มต้นจากผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) ที่ก าหนดไว้ และท าการส ารวจกระบวนวิชาที่มีอยู่ว่า
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) หรือไม่ หากกระบวนวิชาใดยังไม่สอดคล้องให้ด าเนินการปรับปรุง 
กระบวนวิชา หรือเปิดกระบวนวิชาใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) ดังกล่าว 
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            - ควรเปรียบเทียบกับหลักสูตรของคณะ/มหาวิทยาลัยอ่ืนว่ามีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างไรบ้าง เพ่ือเป็นข้อมูล
ในการสร้างความโดดเด่นให้กับหลักสูตรที่จะด าเนินการปรับปรุงฯ 
            - การเลือกกระบวนวิชาเพ่ือบรรจุไว้ในหลักสูตร ควรพิจารณาจ านวนรับนักศึกษา ไม่ควรเลือกกระบวนวิชาที่มี
จ านวนรับน้อยเกินไป ซึ่งจะกระทบต่อการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
            - ควรพิจารณาการเพ่ิมหรือลดจ านวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร 
            - โครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอกเลือก ของแต่ละสาขาวิชา ควรจัดให้มี 2 แผน ได้แก่ แผน 1  
การประกอบอาชีพทางการเกษตร และแผน 2 นักวิชาการเกษตร โดยพิจารณาบรรจุกระบวนวิชาในแต่ละแผนให้เหมาะสม 
และควรจัดให้มกีลุ่มกระบวนวิชาเพ่ือเป็นทางเลือกให้นักศึกษาในการเลือกลงทะเบียนเรียนในแต่ละสาขาวิชา  
            - ควรจัดท าแนวทางการปฏิบัติในการบูรณาการศาสตร์ เช่น กระบวนวิชาปัญหาพิเศษเชิงบูรณาการ ซ่ึงสอดคล้อง
กับดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPI) ของอาจารย์ในด้านการพัฒนาทักษะของนักศึกษา 
            - ควรจัดตั้งกลุ่มอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชาที่มีความจ าเป็นต้องใช้พ้ืนฐานของกระบวนวิชาในกลุ่มแกน
วิทยาศาสตร์ร่วมกันหารือในรายละเอียดของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และประชุมร่วมกันกับคณาจารย์ของคณะ
วิทยาศาสตร์เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงต่อไป 
            - ควรจัดตั้งกลุ่มอาจารย์ที่มีความถนัดด้านนวัตกรรมร่วมกันหารือการพัฒนากระบวนวิชาเพ่ิมเติมจากกระบวน
วิชาพ้ืนฐานและบรรจุเป็นวิชาเอกบังคับ 
            - กระบวนการในการปรับปรุงหลักสูตรฯ ควรค านึงถึงกรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรฯ ตามแผนที่ได้
วางไว้ด้วย 
            - ควรเริ่มต้นจากการมองเป้าหมายในการเป็นเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) และค านึงถึงองค์ประกอบ 
ที่เก่ียวข้อง จากนั้นจึงพิจารณาการปรับปรุงหรือเปิดกระบวนวิชาใหม่ให้สอดคล้องต่อไป 
            - ควรปูพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมให้นักศึกษา จากวิชาแกนวิทยาศาสตร์
เพ่ือสร้างบัณฑิตที่เป็นเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพ่ิม (Smart Agriculture) 
            - ควรจัดตั้งศูนย์ส่วนกลางเพ่ือท าหน้าที่ในการสนับสนุนการจัดท าแอปพลิเคชั่น หรืออุปกรณ์อ่ืนใดที่ตอบโจทย์ต่อ
การประยุกต์ใช้งานในแต่ละสาขาวิชา ในลักษณะ Mechanical Agricultural Unit 
            - ควรบรรจุกระบวนวิชาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agriculture Practices: GAP)  
เป็นวิชาบังคับ เพ่ือให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและสอดคล้องกับข้อตกลงร่วมกันกับส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 
            - ควรบูรณาการศาสตร์ทางด้านพืชไร่ พืชสวน และปฐพีศาสตร์ ให้เป็นสาขาวิชาเดียวกัน โดยใช้ชื่อสาขาวิชาและ
ชื่อปริญญาว่า “พืชศาสตร์” และสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย 
 

         ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ก าหนดทิศทางของการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ดังนี้ 
                  1. ฝ่ายเลขานุการที่ประชุม 
                     1.1 จัดท าก าหนดการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
                           เกษตรศาสตร์   
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   1.2 จัดท าเอกสารแจ้งสาขาวิชา ดังนี้ 
                           1.2.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Program Learning Outcomes: PLOs) ของหลักสูตรวิทยาศาสตร 
                                  บัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
                           1.2.2 แบบฟอร์ม (Template) มคอ. 3 – 4  
                           1.2.3 ตัวอย่าง มคอ. 3 – 4  
                     1.3 จัดท ารายการข้อมูลกระบวนวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education: GE) เพื่อเสนอ  
                          พิจารณาเลือกบรรจุกระบวนวิชาไว้ในโครงสร้างหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งต่อไป 
 

                  2. ภาควิชา/สาขาวิชา จัดท าโครงสร้างหลักสูตรฯ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ  
         พิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
                     2.1 โครงสร้างหลักสูตรฯ 
        2.1.1 หมวดศึกษาทั่วไป  
                                        ควรเพิ่มกระบวนวิชาทางด้านนวัตกรรม โดยคัดเลือกจากกระบวนวิชาในหมวดวิชา   
                                 ศึกษาทั่วไป (GE) เดิมที่มีอยู่แล้ว หรือกระบวนวิชาจากคณะอ่ืน หรือพิจารณาปรับ  
                                 กระบวนวิชาฝึกงาน หรือบรรจุกระบวนวิชาทางด้านนวัตกรรมในแต่ละสาขาวิชา  
                                 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร อ่อนประไพ และผู้ช่วย 
                                 ศาสตราจารย์ ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ พิจารณาเบื้องต้นก่อนน าเสนอต่อที่ประชุม 
                                 ในครั้งถัดไป 
                          2.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกนเกษตรศาสตร์  
                                        ควรเพิ่มกระบวนวิชาทางด้านการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good  
                                 Agriculture Practices: GAP) ซึ่งภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์จะได้พิจารณาใน 
                                 การด าเนินการต่อไป 
                          2.1.3 หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอก 
                                        ควรพิจารณาด าเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ 
                                 การเรียนรู้ของหลักสูตรฯ (PLOs) ต่อไป  
                                            
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เรื่องอ่ืน ๆ  (ไม่มี)   
 
เลิกประชุมเวลา  16.30 น.  
 
 
                                                                                          
     (นางสาวเจนจิรา ไชยนิน)                      (อาจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ) 
          พนักงานปฏิบัติงาน                                          ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพหลักสูตร            
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                                                                         


