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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
 ด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  ติดภารกิจส้าคัญ  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพหลักสูตร ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและ
ด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

1.1 ผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563  
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ 
     1.1.1 การขอปรับปรุงวิชาโทเศรษฐศาสตร์เกษตรและขอเปิดวิชาโทธุรกิจเกษตร 
                  ประธานในที่ประชุม แจ้งการขอปรับปรุงวิชาโทเศรษฐศาสตร์เกษตรและขอเปิดวิชาโทธุรกิจเกษตร 
ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

                 ที่ประชุมรับทราบ 
 

     1.1.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตร์ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
                  ประธานในที่ประชุม แจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตร์ภูมิสถาปัตยกรรม 
ศาสตรบัณฑิต โดยงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดส่งเอกสารเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ร่างหลักสูตรดังกล่าวไปยังส้านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาแล้ว ตามบันทึกข้อความที่ อว 8393(2)/36 ลงวันที่  
6 มกราคม 2564 ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  

                 ที่ประชุมรับทราบ 
 

     1.1.3 สาขาวิชาโรคพืชและกีฏวิทยา ขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
                  ประธานในที่ประชุม แจ้งการขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ของสาขาวิชาโรคพืชและสาขาวิชากีฏวิทยา ได้ผ่านความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 
2564 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป ดังรายละเอียดที่เสนอต่อ 
ที่ประชุม 

                 ที่ประชุมรับทราบ 
 

     1.1.4 การเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต) ขั้นตอนที่ 1 
                  ประธานในที่ประชุม แจ้งการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์ภูมิสถาปัตยกรรม 
ศาสตรบัณฑิต) ขั้นตอนที่ 1 โดยงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้ตรวจสอบและปรับแก้ไข
เอกสารการเสนอขอเปิดหลักสูตรฯ ดังกล่าว ให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอส้าเนาค้าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการร่างหลักสูตรฯ เพ่ือแนบในภาคผนวก 1 ก่อนจัดส่งถึงส้านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

                 ที่ประชุมรับทราบ 



 

1.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
      1.2.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
                  ประธานในที่ประชุม แจ้งค้าสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 3702/2563 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ดังรายละเอียด 
ที่เสนอต่อที่ประชุม 

                 ที่ประชุมรับทราบ 
 

      1.2.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
                  ประธานในที่ประชุม แจ้งค้าสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 3744/2563 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง ขอยกเลิกค้าสั่งแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และ
ประมงและขอเสนอค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์   
ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

                 ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.3 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2564  
                  ประธานในที่ประชุม แจ้งการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564  
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป  
ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

                 ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.4 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
                  ประธานในที่ประชุม แจ้งก้าหนดการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม 2564 ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

                 ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.5 การเสนอขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่และปรับปรุงกระบวนวิชา ส าหรับภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2564 
                  ประธานในที่ประชุม แจ้งการเสนอขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่และปรับปรุงกระบวนวิชา  
ที่ประสงค์ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป ให้จัดส่งเอกสารกระบวนวิชา 
ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจ้าคณะแล้ว ถึงส้านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่  
28 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมขอเน้นย้้าให้ด้าเนินการตามกรอบระยะเวลาดังกล่าวด้วย 

                 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 



 

 
1.6 การส่งเอกสารเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ 
                  ประธานในที่ประชุม แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการขอความร่วมมือ
ให้คณะด้าเนินการตามกรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก้าหนดและจะไม่รับพิจารณาหากไม่ด้าเนินการตามกรอบ
ระยะเวลาดังกล่าวทุกกรณ ี

                 ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.7 ผลการประเมินกระบวนวิชาโดยนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่  1  
ปีการศึกษา 2563 
                  ประธานในที่ประชุม แจ้งผลการประเมินกระบวนวิชาโดยนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

                 ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.8 มติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการพิจารณาความสอดคล้องของ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
                  ประธานในที่ประชุม  แจ้งมติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ 
ในการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยให้ความส้าคัญกับ 
3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ชื่อปริญญาและสาขาวิชา โครงสร้างหลักสูตร และอาจารย์ประจ้าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

                 ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.9 ความเห็นสภาวิชาการเกี่ยวกับกระบวนวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้อาจารย์พิเศษสอนมากกว่า
ร้อยละ 50 ระดับปริญญาตรี 
                  ประธานในที่ประชุม แจ้งความเห็นสภาวิชาการเกี่ยวกับกระบวนวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้อาจารย์พิเศษสอนมากกว่าร้อยละ 50 ระดับปริญญาตรี  โดยให้คณะจ้าแนกข้อมูลกระบวนวิชาตามเหตุผล
ความจ้าเป็น และแสดงแผนการปรับลดจ้านวนชั่วโมงสอนของอาจารย์พิเศษภายนอก รวมถึงส่งเสริมให้คณาจารย์
ในหลักสูตรได้เรียนรู้เพื่อให้สามารถท้าการสอนด้วยตนเอง ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

                 ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.10 การเลือกระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ส าหรับการประเมิน ประจ าปี 2564  
ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
                  ประธานในที่ประชุม แจ้งการเลือกระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ส้าหรับ
การประเมิน ประจ้าปี 2564 ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

                 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 



 

1.11 โครงการ PLO Coach 
                  ประธานในที่ประชุม แจ้งรายละเอียดของโครงการ PLO Coach ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ค้าแนะน้า
ปรึกษาในการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของหลักสูตรได้อย่างชัดเจน สามารถระบุ
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน และอธิบายผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

                 ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร เป็น
หลักสูตรที่เป็นไปตามเง่ือนไขของโครงการคือ มีการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรไว้ใน มคอ.2 และ
เป็นหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จึงสามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ 
 

1.12 เลื่อนการฝึกงานนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 (รหัส 630810...) ประจ าปีการศึกษา 2563 
                  ประธานในที่ประชุม แจ้งการเลื่อนการฝึกงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 630810...) ประจ้าปี
การศึกษา 2563 โดยก้าหนดการฝึกงานใหม่จะจัดขึ้นระหว่างวันอาทิตย์ที่ 6 - วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564  
ซึ่งงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาจะจัดส่งรายละเอียดของก้าหนดการฝึกงานดังกล่าว  
ให้ภาควิชาต่อไป ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

                 ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.13 ผลการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  
                  ประธานในที่ประชุม แจ้งผลการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีผู้ผ่าน 
การคัดเลือกทั้งหมดจ้านวน 90 คน ทั้งนี้ ให้ติดตามการกดยืนยันสิทธิ์ของผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบตามก้าหนด
วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อไป ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

                 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเกษตรศาสตร์ : พิจารณา (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
                  ประธานในที่ประชุม แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ้าคณะเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 มีมตเิห็นชอบ (ร่าง) ค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

                 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา  
4.1 การยกเลิกรูปถ่ายนักศึกษาในเอกสารส าคัญทางการศึกษา 
                  ประธานในที่ประชุม ขอให้คณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรีร่วมกันพิจารณาการยกเลิกรูป
ถ่ายนักศึกษาในเอกสารส้าคัญทางการศึกษา 



 

                 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ด าเนินการ
ยกเลิกการใช้รูปถ่ายนักศึกษาในเอกสารส าคัญทางการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินการของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 

4.2 (ร่าง) แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 (รหัส 600810...) ปีการศึกษา 2563 
                  ประธานในที่ประชุม แจ้งผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 
590810...) ปีการศึกษาที่ 2/2562 และขอให้คณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรีร่วมกันพิจารณา (ร่าง)  
แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 600810...) ปีการศึกษา 2563  

                 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
                         1) ให้ปรับแก้ไขระดับความพึงพอใจโดยให้ระบุเป็นตัวเลข ได้แก่ พึงพอใจมาก (5)  
                 พึงพอใจปานกลาง (4) พึงพอใจน้อย (3) ไม่พึงพอใจ (2) ไม่พึงพอใจมาก (1) 
                        2) ให้จัดส่ง (ร่าง) แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีที่ 4  
                 (รหัส 600810...) ปีการศึกษา 2563 ให้คณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรีพิจารณา 
                 ในรายละเอียดต่อไป 
 

4.3 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรเสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ 
      4.3.1 ก.ธก. 212 (368212) การตลาดดิจิทัลส าหรับธุรกิจเกษตรยุคใหม่ (Digital Marketing for 
Modern Agribusiness) 
                  ประธานในที่ประชุม ขอให้คณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรีร่วมกันพิจารณาการเสนอขอ
เปิดกระบวนวิชาใหม่ของภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1  
ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป ดังนี้ 
                  ABM 212       Digital Marketing for Modern Agribusiness                              3(3-0-6) 
                                     Pre: None 

                  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ การเปิดกระบวนวิชาใหม่ ABM 212 โดยให้
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอที่ประชุมกรรมการบริหารประจ าคณะพิจารณา ดังนี้ 
                         1) ให้พิจารณาการเปลี่ยนรหัสกระบวนวิชาจากรหัส 200 เป็นรหัส 300 หรือ 
                 พิจารณาการก าหนดเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
                 สามารถลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาได้ 
                         2) ให้ปรับแก้ไขผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา (Course Learning Outcome:  
                 CLO) ข้อที่ 2. เป็น “วิเคราะห์กลยุทธ์และก าหนดแนวทางการเลือกใช้สื่อดิจิทัลให้ตรงกับ  
                 กลุ่มเป้าหมาย” และขอให้ปรับแก้ไขให้สอดคล้องกันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย  
                         3) ให้ปรับแก้ไขตารางความสอดคล้องของ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวน 
                 วิชา ดังนี้ 
                            
 
 



 

                                       ความสอดคล้องของ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา  
 

PLO/CLO CLO 1 CLO 2 
PLO 1   
PLO 2   
PLO 3   
PLO 4   

 

                         ทั้งนี้ หากประสงค์ให้ CLO 1 สอดคล้องกับ PLO 4 ควรพิจารณาปรับแก้ไข CLO 1 เป็น  
                 “อธิบายการใช้สื่อดิจิทัลในธุรกิจเกษตรอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม”และขอให้ปรับแก้ไข 
                 ให้สอดคล้องกันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย 
                         4) ให้ปรับแก้ไขเนื้อหากระบวนวิชาในภาษาอังกฤษ ข้อที่ 4. โดยให้เติม “s” ในค าว่า  
                 “products” 
                         5) ให้ปรับแก้ไขตารางหมวดที่ 3 การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ดังนี้ 
 

CLO วิธีการจัดการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายการใช้สื่อดิจิทัลในธุรกิจ
เกษตรอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

- บรรยาย 
- มอบหมายการจัดท า
รายงานเดี่ยว 

- สอบกลางภาคการศึกษา
และปลายภาคการศึกษา 
-  ประเ มินจากรายงานที่
ได้รับมอบหมาย 

2. วิเคราะห์กลยุทธ์และก าหนด 
แนวทางการเลือกใช้สื่อดิจิทัล 
ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 

- บรรยาย 
- มอบหมายการจัดท า
รายงานเดี่ยว 
- การแลกเปลี่ยนแนวคิด 
ในชั้นเรียน 

- สอบกลางภาคการศึกษา
และปลายภาคการศึกษา 
-  ประเ มินจากรายงานที่
ได้รับมอบหมาย 
- น าเสนอข้อสรุปที่ได้จาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
4.4 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 2 กระบวนวิชา 
      4.4.1 ก.พร. 441 (353441) การปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ (Field Crop Improvement) 
      4.4.2 ก.สถ. 311 (354311) สถิติเกษตรวิจัย (Statistics for Agricultural Research) 
                  ประธานในที่ประชุม ขอให้คณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรีร่วมกันพิจารณาการเสนอขอ
ปรับปรุงกระบวนวิชาของภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1  
ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป จ้านวน 2 กระบวนวิชา ดังนี้ 
                  AGRO 441       Field Crop Improvement                                                   3(3-0-6) 
                                       Pre: AGRO 303 (353303) 
                 AS 311            Statistics for Agricultural Research                                      3(2-3-4) 
                                       Pre: MATH 108 (206108) or MATH 181 (206181) and  
                                       MATH 182 (206182) 



 

                 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา AGRO 441 และ 
AS 311 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอที่ประชุมกรรมการบริหารประจ าคณะพิจารณา ดังนี้ 
                 1. AGRO 441 
                       1) ให้ปรับแก้ไขตารางการเสนอขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา ดังนี้  
 

กระบวนวิชาเดิม ส่วนที่เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงเป็น เหตุผล 
ก.พร. 441 (353441) 
การปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ 
(Field Crop 
Improvement)  
3(3-0-6) 
Pre: AGRO 303 
(353303) 

1. ค าอธิบายลักษณะ
กระบวนวิชา 
 
2. เนื้อหากระบวนวิชา 

- การปรับปรุงพันธุ์แบบ
แม่นย า 
 
- การปรับปรุงพันธุ์แบบ
แม่นย า (Precision 
breeding) 
 

ปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้
ทันสมัยและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของคณะ 

            
                       2) ให้ปรับแก้ไขผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา (Course Learning Outcome:  
                 CLO) ข้อที่ 1. เป็น “ก าหนดเป้าหมายในการปรับปรุงพันธุ์พืชให้เหมาะสมกับสถานการณ์   
                 ของพืชไร่แต่ละชนิด รวมทั้งวิธีการสร้างความแปรปรวนทางพันธุกรรม” และขอให้ปรับแก้ไข  
                 ให้สอดคล้องกันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย 
                       3) ให้ปรับแก้ไขตารางความสอดคล้องของ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา  
                 ดังนี้ 
                                       ความสอดคล้องของ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา  
 

PLO/CLO CLO 1 CLO 2 CLO 3 
PLO 1.1    
PLO 1.2    
PLO 1.3    
PLO 2.1    
PLO 2.2    
PLO 3    

 

                           ทั้งนี้ หากประสงค์ให้ CLO 1 สอดคล้องกับ PLO 3 ควรพิจารณาเพิ่มเติมข้อความว่า   
                  “อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม” ใน CLO 1 ด้วย และขอให้ปรับแก้ไขให้สอดคล้องกันทั้ง  
                  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย 
                       4) ให้ปรับแก้ไขเนื้อหากระบวนวิชา ดังนี้ 
                                 - ข้อที่ 1. “วิวัฒนาการของการปรับปรุงพันธุ์พืชไร่เพื่อเพิ่มผลผลิตและสถิติ   
                           เบื้องต้นที่ใช้”  
                                 - ข้อที่ 6. “การปรับปรุงพันธุ์พืชแฮพพลอยด์” 



 

                                 - ข้อที่ 7. “การปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยการกลายพันธุ์” 
                                 - ข้อที่ 8. “การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช” 
                                 - ให้ตัดเนื้อหากระบวนวิชาในข้อที่ 10. สรุปและอภิปรายในชั้นเรียน ออก และน า  
                           จ านวนชั่วโมง 3 ช่ัวโมง กระจายเฉลี่ยในเนื้อหากระบวนวิชาในข้ออ่ืน ๆ  
                                ทั้งนี้ขอให้ปรับแก้ไขให้สอดคล้องกันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย 
                       5) ให้น าเหตุผลใน ตารางการเสนอขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา มาระบุใน   
                 เหตุผลในการปรับปรุงกระบวนวิชา ให้ครบถ้วน 
                       6) ให้ตัด Abbreviation ออก 
                       7) ให้เปลี่ยนค าศัพท์ภาษาอังกฤษใน Course Learning Outcomes (CLO) ข้อที่ 1.   
                 จากค าว่า “establish” เป็น “determine” 
                       8) ให้ปรับแก้ไข Course Contents โดยให้ค าศัพท์ที่ขึ้นต้นข้อความในแต่ละข้อเป็น   
                 ตัวพิมพใ์หญ่ 
                       9) ให้ปรับแก้ไขตารางหมวดที่ 3 การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ดังนี้ 
 

CLO วิธีการจัดการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ก าหนดเป้าหมายในการปรับปรุง
พันธุ์พืชให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ของพืชไร่แต่ละชนิด รวมทั้งวิธีการ
สร้างความแปรปรวนทางพันธุกรรม 

- บรรยาย 
- มอบหมายการจัดท ารายงาน 
- อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 

- สอบ 
- ประเมินจากรายงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
- ประเมินจากการน าเสนอ
ข้อสรุปที่ได้จากการอภิปราย 

2. อธิบายวิธีการที่ใช้ในการจัดการ
ประชากรที่มีการกระจายตัวทาง
พันธุกรรม โดยการคัดเลือกพืชเพื่อ
ใช้ เป็นพ่อแม่พันธุ์ ในการสร้าง
ลูกผสม หรือใช้ในการปรับปรุง
ประชากรในโครงการปรับปรุงพันธุ์
ต่อไป 

- บรรยาย 
- มอบหมายการจัดท ารายงาน 
- ค้นคว้าตามหัวข้อที่ได้รับ
มอบหมาย 

- สอบ 
- ประเมินจากการน าเสนอ
รายงานในชั้นเรียน 
- ประเมินจากการน าเสนอ
ข้อสรุปที่ได้จากการค้นคว้า 

3. เปรียบเทียบและประเมินวิธีการ
ปรับปรุงพันธุ์ชนิดต่าง ๆ ส าหรับ
โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง พั น ธุ์ ต า ม
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ต่อไป 

- บรรยาย 
- อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 

- สอบ 
- ประเมินจากการน าเสนอ
ข้อสรุปที่ได้จากการอภิปราย 

 
 
 
 
 
 



 

                 2. AS 311 
                       1) ให้ปรับแก้ไขตารางการเสนอขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา ดังนี้  
 

กระบวนวิชาเดิม ส่วนที่เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงเป็น เหตุผล 
ก.สถ. 311 (354311) สถิติ
เกษตรวิจัย (Statistics for 
Agricultural Research) 
3(2-3-4) 
Pre: MATH 103 
(206103) or MATH 181 
(206181) and MATH 
182 (206182) 

1. เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน ว.คณ. 108  (206108) 
หรือ ว.คณ. 181 (206181) 
และ ว.คณ. 182 (206182) 

- ปรับปรุงเง่ือนไขที่ต้องผ่าน
ก่อน เนื่องจากมีนักศึกษา 
ที่ลงทะเบียนเรียนกระบวน
วิชาเทียบเท่า แต่คนละรหัส
วิ ช า  ท า ใ ห้ ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ลงทะเบียนเรียนกระบวน
วิชานี้ได้ 

 

                       2) ให้น าเครื่องหมายถูกต้องหน้าข้อความ “นับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพื่อการส าเร็จ     
                 การศึกษาเพียงครั้งเดียว” ในกรณีของกระบวนวิชา Selected Topic ออก 
                       3) ให้ปรับแก้ไขเง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อนเป็น “ว.คณ. 108 (206108) หรือ ว.คณ. 181   
                 (206181) และ ว.คณ. 182 (206182)”  และขอให้ปรับแก้ ไขให้สอดคล้องกันทั้ ง  
                 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย 
                       4) ให้ปรับแก้ไขผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา (Course Learning Outcome:   
                 CLO) ดังนี้ 
                                  - ยุบรวมข้อที่ 3. และข้อที่ 4. เป็น “ข้อที่ 3. ประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการออกแบบ 
                           และวางแผนการทดลองในปัญหาพิเศษ” 
                                  - เปลี่ยนหมายเลขข้อ จากข้อที่ 5. เป็น “ข้อที่ 4.”  
                          ทั้งนี้ ขอให้ปรับแก้ไขให้สอดคล้องกันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย 
                       5) ให้ปรับแก้ไขตารางความสอดคล้องของ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา  
                 ดังนี้ 
                                       ความสอดคล้องของ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา  
 

PLO/CLO CLO 1 CLO 2 CLO 3 CLO 4 
PLO 1.1     
PLO 1.2     
PLO 1.3     
PLO 2.1     
PLO 2.2     
PLO 3     

 

                       6) ให้ปรับแก้ไขเนื้อหากระบวนวิชา ข้อที่ 6. เป็น “การวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้  
                 โปรแกรมวิเคราะห์ส าเร็จรูปทางสถิติ” 



 

                       7) ให้เพิ่มเติมในส่วนของ “การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ส าเร็จรูปทางสถิติ” ในค าอธิบาย  
                 กระบวนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อให้สอดคล้องกับค าอธิบายกระบวนวิชาภาษาไทย 
                      8) ให้ปรับแก้ไขตารางหมวดที่ 3 การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ดังนี้ 
 

CLO วิธีการจัดการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายบทบาทความส าคัญ
ของสถิติ ในการทดลองทาง
การเกษตร ประชากร ตัวอย่าง 
และการประมาณค่า 

- บรรยายและปฏิบัติการ 
- อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 

- สอบและการบ้าน 

2. วิเคราะห์สมมติฐาน ทดสอบ
ความแตกต่ า งของค่ า เ ฉลี่ ย 
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรง
อ ย่ า ง ง่ า ย แ ล ะ ส ห สั ม พั น ธ์  
วิเคราะห์ความแปรปรวน และ
ทดสอบไคสแควร์ 

- บรรยายและปฏิบัติการ 
- อภิปรายร่วมกันในชั้น
เรียน 

- สอบและการบ้าน 
- ประเมินจากการน าเสนอ
ข้อสรุปที่ได้จากการอภิปราย 

3 .  ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ท ฤ ษ ฎี ใ น 
กา ร ออกแ บบ แ ละว า งแ ผน 
การทดลองในปัญหาพิเศษ 

- บรรยายและปฏิบัติการ 
- อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 
- ค้นคว้าตามหัวข้อที่ ได้รับ
มอบหมาย 

- สอบและการบ้าน 
- ประเมินจากการน าเสนอ
ข้อสรุปที่ได้จากการค้นคว้า
และอภิปราย 
- ประเมินจากการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 

4. วิเคราะห์ข้อมูลการทดลอง 
โดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์
ส าเร็จรูปทางสถิติ 

- ปฏิบัติการในห้องเรียน - การบ้าน  
- ประเมินจากผลการเรียนรู้
ท้ายคาบเรียน 

 

4.5 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ าเสนอขอเปลี่ยนแปลงรหัสกระบวนวิชาของกระบวนวิชาเปิดใหม่ 
                  ประธานในที่ประชุม ขอให้คณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรีร่วมกันพิจารณาการเสนอขอ
เปลี่ยนแปลงรหัสกระบวนวิชาเปิดใหมข่องภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้้า จ้านวน 8 กระบวนวิชา ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อกระบวนวิชา รหัสกระบวนวิชา 
เดิม 

รหัสกระบวนวิชา 
ใหม่ 

1 สารพิษจากเชื้อราในอาหารสัตว์ 
Mycotoxins in Animal Feed 

356333 356334 

2 สารเสริมอาหารสัตว์ 
Animal Feed Additives 

356432 356435 

3 ระบบอัจฉริยะเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
Smart Systems for Aquaculture 

356451 356457 



 

ล าดับ ชื่อกระบวนวิชา รหัสกระบวนวิชา 
เดิม 

รหัสกระบวนวิชา 
ใหม่ 

4 การเพาะเลี้ยงปลาทะเล 
Marine Fish Aquaculture 

356452 356458 

5 จรรยาบรรณการใช้สัตว์น้้าเพื่องานวิจัย 
Aquatic Animal Ethics for Research 

356475 356481 

6 ชีววิทยาป่าชายเลนเพื่อการประมง 
Biology of Mangroves for Fisheries 

356476 356482 

7 การจัดการของเสียในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
Waste Management in Aquaculture 

356477 356483 

8 จุลชีววิทยาประยุกต์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
Applied Microbiology in Aquaculture 

356478 356484 

  

                  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ และให้น าเสนอที่ประชุมกรรมการบริหาร
ประจ าคณะพิจารณาต่อไป 
 

4.6 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืชเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) 
                  ประธานในที่ประชุม ขอให้คณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรีร่วมกันพิจารณาการเสนอขอ
ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ของภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร วิชาเอกกีฏวิทยา จ านวน 1 ราย ได้แก่ ผศ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี เปลี่ยนแปลงเป็น อ.ดร.บาจรีย์  
ฉัตรทอง และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป  

                 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ และให้น าเสนอที่ประชุมกรรมการบริหาร
ประจ าคณะพิจารณาต่อไป 
 

4.7 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ าเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
สัตวศาสตร์ พ.ศ. 2565 
                  ประธานในที่ประชุม ขอให้คณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรีร่วมกันพิจารณาการเสนอขอ
เปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2565 ดังรายละเอียดที่เสนอต่อ 
ที่ประชุม 

                 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบในหลักการ การขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2565 โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 
ก่อนน าเสนอที่ประชุมกรรมการบริหารประจ าคณะพิจารณา ดังนี้ 
                         1) ให้ปรับแก้ไขหมวดที่  1 ในข้อที่  7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่ มี 
                 คุณภาพและมาตรฐาน จาก “ในปีการศึกษา 2565” เป็น “ในปีการศึกษา 2567”  
                         2) ให้พิจารณาการระบุหรือน าออก ของหมวดวิชาเฉพาะ “2.3) วิชาโท (ถ้ามี) ไม่น้อย 
                 กว่า 15” ในโครงสร้างหลักสูตร 



 

                         3) ให้ปรับแก้ไขหมวดที่ 3 หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกนเกษตรศาสตร์ โดยให้พิจารณา     
                 ปรับเปลี่ยนจ านวนหน่วยกิตให้สอดคล้องกับการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
                 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2565 
                        4) ให้สอบถามภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืชถึงความพร้อมในการเปิดสอนกระบวนวิชา   
                 ก.กฏ. 210 (357210) แมลงศัตรูทางการเกษตร  (Agricultural Insect Pests) ส าหรับ  
                 นักศึกษาชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 ในแผนการศึกษา 
                       5) ให้ปรับแก้ไขการเขียนจ านวนผลงานวิชาการรวม (ผลงานในระยะ 5 ปีล่าสุด)  
                 ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ประจ า ล าดับที่ 10 ผศ.ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ ล าดับที่ 12   
                 ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ และล าดับท่ี 16 อ.ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ ให้ถูกต้อง 
                       6) ให้ปรับแก้ไขการระบุจุดด าของกระบวนวิชา ก.สศ. 490 (356490) สหกิจศึกษาทาง 
                 สัตวศาสตร์และสัตว์น้ า (Cooperative Education in Animal and Aquatic Sciences)  
                 ในตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้จากหลักสูตร  
                 (PLO) สู่กระบวนวิชา (Curriculum Mapping) ให้ครบถ้วน 
                       7) ให้ปรับแก้ไขหมวดที่  7 ข้อที่  7. การก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key   
                 Performance Indicators) ตารางตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
                           - ตัดแถวของตาราง “ชั้นปีที่ 5” ออก 
                           - ให้ระบุ เครื่องหมายกากบาทในแถวของตาราง “ชั้นปีที่  4” ในตัวบ่งชี้ผล 
                             การด าเนินงานข้อที่ 12. ระดับความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิตใหม่เฉลี่ย ไม่น้อยกว่า   
                             3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0  
 

4.8 (ร่าง) โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ 
                  ประธานในที่ประชุม ขอให้คณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรีร่วมกันพิจารณา (ร่าง) 
โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ ดังนี้ 

                  (1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       30 หน่วยกิต  
                  (2) หมวดวิชาเฉพาะ          ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
                    - วิชาแกน                 49 หน่วยกิต  
        - วิชาแกนวิทยาศาสตร์                        27 หน่วยกิต  
        - วิชาแกนเกษตรศาสตร์                        22 หน่วยกิต  
                   - วิชาเอก           ไม่น้อยกว่า  55 หน่วยกิต  
        - วิชาเอกบังคับ                                   40 หน่วยกิต  
        - วิชาเอกเลือก (ถ้ามี)                                     ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 
                   - วิชาโท (ถ้ามี)                   ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 
                  (3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                           ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต  
                  รวมตลอดหลักสูตร                            ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 
 



 

                 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ และให้น าเสนอที่ประชุมกรรมการบริหาร
ประจ าคณะพิจารณาต่อไป 
 
เลิกประชุมเวลา  17.30 น.  
ก าหนดประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. 
 
 
                                                                                          
     (นางสาวเจนจิรา ไชยนิน)             (อาจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ) 
         พนักงานปฏิบัติงาน                                ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพหลักสูตร 
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
     
                        


