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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและ
นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ท้าหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังต่อไปนี  

1.1  กิจกรรม CMU Open House Online 2020 

         ประธานที่ประชุมแจ้งว่า มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรม CMU Open House 2020 เป็น
รูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2563 ก้าหนดการแนะน้าคณะและหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ของคณะเกษตรศาสตร์ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 – 09.50 น. (20 นาที) โดยนักเรียน
ที่มีความสนใจจะต้องลงทะเบียนเพ่ือสามารถเข้าถึงข้อมูลแนะแนวการศึกษาต่อของแต่ละคณะผ่านทางเว็บไซต์ 
ทั งนี  งานบริการการศึกษาฯ ท้าหน้าที่ประสานงานในรายละเอียดของกิจกรรมและช่วงเวลาในการเตรียมข้อมูลเพ่ือ
เผยแพร่ในเว็บไซต์ต่อไป ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

          ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ขอให้งานบริการการศึกษาฯ จัดส่งข้อมูลวีดิทัศน์แนะน าคณะเกษตรศาสตร์  
ที่เป็นปัจจุบันให้ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

1.2  กรรมการวิชาการระดับปริญญาตรีประจ าคณะเกษตรศาสตร์          

          ประธานที่ประชุมแจ้งว่า เนื่องจากคณะเกษตรศาสตร์ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารชุดใหม่ จึงให้ยกเลิก
ค้าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรีประจ้าคณะเกษตรศาสตร์ เดิม และแต่งตั งคณะกรรมการ
วิชาการระดับปริญญาตรีประจ้าคณะเกษตรศาสตร์ใหม ่ดังนี  
          1) ปรับเปลี่ยนชื่อต้าแหน่งของประธานกรรมการ จากเดิม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร  
เป็น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ โดยต้าแหน่ง   
          2) มีรองประธานกรรมการเพียง 1 ต้าแหน่ง จากเดิม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา และ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา เป็น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพหลักสูตร โดยต้าแหน่ง   
          3) ปรับเปลี่ยนรายชื่อในต้าแหน่งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จากเดิม นางสาวทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ 
เป็น นางสาวเจนจิรา ไชยนิน 
          4) ยกเลิก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการ 
          5) ยกเลิก นางสุทธิณี อินถา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และนางสาวศิริขวัญ ใจสม ผู้ช่วยเลขานุการ 

          ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ งานบริการการศึกษาฯ จะได้จัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งกรรมการวิชาการระดับ 
ปริญญาตรีประจ าคณะเกษตรศาสตร์ใหม่ เพื่อเสนอพิจารณาต่อไป 
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1.3 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

         งานบริการการศึกษาฯ ได้จัดท้าร่างค้าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ซึ่งขณะนี อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรดังกล่าว  
         ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ให้ติดตามการพิจารณาเสนอรายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ  
จากภาควิชา/สาขาวิชา ให้ครบถ้วนแล้วน าเสนอพิจารณาในที่ประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี 
ในคราวถัดไป 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)   

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)   

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณา 

4.1 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติเสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่  

          ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติเสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่  โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั งแต่
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป จ้านวน 2 กระบวนวิชา ดังนี   
1. FORA 429 Greenhouse Gas Management in Forest and Agricultural Sectors  3(3-0-6) 
                     Pre : FORA 401 or consent of department 
2. FORA 432 Forest and Agroforest Micrometeorology     3(2-3-4) 
                     Pre : None 

          ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา FORA 429 และ 432 และ
ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ 
ที่ประชุมก่อนน าเสนอที่ประชุมกรรมการบริหารประจ าคณะพิจารณา ดังนี้ 

         1. FORA 429  
                  - ปรับแก้ไข วัตถุประสงค์กระบวนวิชา ดังนี  
                             ข้อที่ 3. มีทักษะเบื องต้นเกี่ยวกับกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการเกษตร  
                  - ปรับแก้ไข เนื อหากระบวนวิชา ดังนี  
                             ข้อที ่1. บทน้า ก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
                             ข้อที ่2. พิธีสารว่าด้วยการจัดการก๊าซเรือนกระจก กฎหมายและระเบียบว่าด้วยเรื่องก๊าซ 
                                       เรือนกระจก 
                             ข้อที ่5. กลไกการจัดการและการบรรเทาก๊าซเรือนกระจก 
                    ทั งนี  ขอให้ปรับแก้ไขทั งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
                  - ปรับแก้ไข หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ดังนี  
                             ข้อที่ 3. ทักษะทางปัญญา  
                                       3.2 วิธีการสอน ในช่อง อื่น ๆ ให้ระบุ “ยกตัวอย่างกรณีศึกษา” 
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                                       3.3 วธิีการประเมินผล ในช่อง อื่น ๆ ให้ระบุ “ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย” 
         2. FORA 432 
                  - ปรับแก้ไข วัตถุประสงค์กระบวนวิชา ดังนี  
                             ข้อที่ 3. ประยุกต์ใช้ข้อมูลจุลอุตุนิยมวิทยาเพ่ือการจัดการป่าไม้และวนเกษตร 
                  - ปรับแก้ไข เนื อหาบทปฏิบัติการ ดังนี  
                             ข้อที่ 3. เครื่องมือวัดความชื นในดิน ความร้อนในดินและอุณหภูมิดิน ทางจุลอุตุนิยมวิทยา 
                                       ป่าไม้และวนเกษตร  
                             ข้อที ่4. เครื่องมือวัดอุณภูมิพื นผิว อุณหภูมิอากาศ และความชื นสัมพัทธ์ ทางจุลอุตุนิยมวิทยา 
                                       ป่าไม้และวนเกษตร  
                             ข้อที ่6. เครื่องมือวัดปริมาณน ้าฝนแบบอัตโนมัติ และการคายน ้าของพืช ทางจุลอุตุนิยมวิทยา 
                                       ป่าไม้และวนเกษตร  
                             ข้อที่ 9. การวิเคราะห์ข้อมูลการแลกเปลี่ยนก๊าซ ไอน ้าและพลังงานระหว่างบรรยากาศกับ 
                                       ระบบนิเวศป่าไม ้พร้อมปรับจ้านวนชั่วโมง จากเดิม “6 ชั่วโมง” เป็น “9 ชั่วโมง” 
                             ข้อที่ 10. ตัดออก 
                  - ตัดเนื อหา เหตุผลในการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนวิชา ออก 
                    ทั งนี  ขอให้ปรับแก้ไขทั งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
         - ปรับแก้ไข หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ดังนี  
                             ข้อที่ 3. ทักษะทางปัญญา  
                                       3.1 วิธีการประเมินผล ให้ตัดข้อความ “การออกแบบและติดตั งเครื่องมือในภาคสนาม”  
                              ในชอ่ง อื่น ๆ ออก เนื่องจากไม่ได้เลือก 
 
4.2 (ร่าง) ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Program Learning Outcomes: PLOs) ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
        ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจ้าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เสนอ (ร่าง) ผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ (Program Learning Outcomes: PLOs) ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
ฉบับเดิม ตามมติที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ในคราว
ประชุมครั งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
         ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Program Learning 
Outcomes: PLOs) ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  โดยให้ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของท่ีประชุมก่อนน าเสนอที่ประชุมกรรมการบริหารประจ าคณะพิจารณาต่อไป ดังนี้ 
         PLO 1 บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเกษตร ทักษะและศาสตร์  
ที่เก่ียวข้องในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างมูลค่าเพ่ิม รวมทั ง การจัดการ
และอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
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                  1.1 บัณฑิตมีความรู้พื นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร รวมทั งเทคโนโลยีและ  
         นวัตกรรมทางการเกษตรที่เพียงพอส้าหรับการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ น  
                  1.2 บัณฑิตสามารถคิด วิเคราะห์และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเกษตร  
         และบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือการผลิตและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  
                  1.3 บัณฑิตสามารถใช้ทักษะทางการเกษตรในระบบการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน  
         ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างมูลค่าเพ่ิม รวมทั งการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  
         PLO 2 บัณฑิตสามารถสื่อสาร และเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตร  
โดยเลือกใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  
                  2.1 บัณฑิตสามารถสื่อสารทางวิชาการและการท้า งานทางด้านการเกษตรที่ เกี่ยวข้อง  
         ด้วยการน้าเสนอปากเปล่าและการเขียนบรรยายทั งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ/หรือ ภาษาต่างประเทศ 
         อ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
                  2.2 บัณฑิตสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตร โดยเลือกใช้  
         สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
         PLO 3 บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถท้างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น้าและผู้ร่วมงานที่ดี สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม มีการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั งมี  
ความรับผิดชอบต่อสังคม  

         ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) ของหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
กับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ  
และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

      

2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

      

3) มีภาวะความเป็นผู้น้าและผู้ตาม สามารถท้างานเป็นทีมและ
สามารถแก้ไข ข้อขัดแย้งและล้าดับความส้าคัญ 

      

4)   เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั งเคารพ 
ในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 

2. ด้านความรู้ 
    1)   มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส้าคัญ 
          ในเนื อหาที่ศึกษา 

      

    2)   สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั งประยุกต์ความรู้ทักษะ  
          และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

      

    3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ใน   
          แนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง  
          และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

      

    4)   สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษาในศาสตร์ของตนกับความรู้ 
          ในศาสตร์อื่นที่เก่ียวข้อง 

      

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ       
2) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็น

ปัญหา เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
      

3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้ 
อย่างเหมาะสม 

      

4)   มีทักษะการคิดแบบองค์รวม       
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      

2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี น้าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
และเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั งส่วนตัว
และส่วนรวม พร้อมทั งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั งของตนเอง
และของกลุ่ม 

      

5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ้าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อ 

การท้างานที่เก่ียวกับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสาร
อย่างเหมาะสม 

      

2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน้า
สถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

      

3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั งปากเปล่าและการเขียน 
เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน้าเสนออย่างเหมาะสม 
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เลิกประชุมเวลา  ๑2.3๐ น.  
ก าหนดประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา 13.3๐ น. 
 
 
                                                                                          
     (นางสาวเจนจิรา ไชยนิน)             (อาจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ) 
         พนักงานปฏิบัติงาน                                    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพหลักสูตร 
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม        
                                                                                              


