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 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ  แสนภูม ิ ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
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 11. อาจารย์ ดร. เชาวนี  เล้าสุทธิพงษ์ ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์ 

   เพ่ือเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
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 1. ศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์  ธีระม่ันคง กรรมการ 

 

เปิดประชุมเวลา  9.30  น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1. ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม 
 2. ฝ่ายเลขานุการ ฯ แจ้งเพื่อทราบ 
  ศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์  ธีระม่ันคง            ขอลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจ 
 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
 ฝ่ายเลขานุการแจ้งการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์      
ครั งที่ 2/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยการเวียนเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 คณะกรรมการ     
ให้ความเห็นชอบโดยไม่มีแก้ไข  
 
 ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องท่ีพิจารณา 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีพิจารณา 
 4.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  
บัณฑิตวิทยาลัย 
  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี  
  1. คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื อหาสาระที่ควรปรากฏอยู่ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) โดยแบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี  
   1.1 ในการจัดท้าหลักสูตรควรมองไปถึงอนาคต การเขียนหลักสูตรต้องเขียนให้ชัดเจนลงลึกถึง
เนื อหาที่ต้องการ ค้านึงถึงความต้องการของตลาดแรงงาน  การจัดการปศุสัตว์สมัยใหม่บนฐาน Zero Waste (ขยะ
เป็นศูนย์) รวมถึงการแปลรูปต่าง ๆ ในการจัดท้ารายวิชาเกี่ยวกับ Zero Waste ควรตั งชื่อให้เกี่ยวข้อง และควรมีค้า
ว่า “by product” ด้วย 
   1.2 หลักสูตรนี จะต้องเข้าคณะกรรมการการเงินพิจารณา ควรพิจารณาถึงจุดคุ้มทุนของ
หลักสูตร 
   1.3 ควรขยายภาพความเป็นผู้ประกอบการให้เห็นภาพชัดเจน เพ่ือตอบโจทย์มาตรฐานการ
อุดมศึกษา 
  2. คณะกรรมการ ให้ผู้แทนหลักสูตรชี แจงหลักการด้าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ว่าหลักสูตรมีการปรับปรุงแก้ไขจากหลักสูตรเดิม
อย่างไร มีการเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงเนื อหา รายวิชาอย่างไรบ้าง และแนวโน้มของหลักสูตรในอนาคตหรือการ
คาดการณ์สถานการณ์ในอนาคตก่อนนักศึกษาส้าเร็จการศึกษา 4 – 5 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร และอธิบายกรอบของ
สัตวศาสตร์เชิงลึกว่าเป็นอย่างไร 
   ในการนี  ผู้แทนหลักสูตรชี แจงว่า มีการด้าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) โดยได้มีการด้าเนินการส้ารวจความต้องการจ้าเป็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และน้าเอาจุดด้อยมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ น ดังนี  
   1. มีการเจาะลึกเรื่องการวิจัยในการพัฒนาการผลิตสัตว์ รายวิชาที่ระบุ PLOs จะเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานวิชาชีพสัตวศาสตร์ 
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   2. ในการเรียนการสอนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาในการจัดการฟาร์ม เพ่ือลดการ
กระท้ากับสัตว์โดยตรง เพ่ือไม่ให้สัตว์เครียด โดยใช้ Soft Ware และ Application ต่าง ๆ โดยผ่านจอ Monitor 
เช่น รายวิชา 710 501 เทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์และการจัดการฟาร์ม 
  3.  รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

   3.1 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

    3.1.1 ข้อ 5. รูปแบบของหลักสูตร ข้อ 5.3 การรับเข้าศึกษา ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้

ข้อความจาก “รับทั งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ” เป็น “รับทั ง

นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี” 

    3.1.2 ข้อ 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร บรรทัด

ที่ 2 ให้ระบุข้อความเป็น “สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั งที่ 1/2563 วันที่ 28 มกราคม  

พ.ศ. 2563” 

    3.1.3 ข้อ 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส้าเร็จการศึกษา ข้อ 8.4 ประกอบอาชีพ

ส่วนตัว เช่น ฟาร์มเลี ยงสัตว์ ธุรกิจการขาย ที่ประชุมตั งข้อสังเกตข้อความว่า “ธุรกิจการขาย” ในค้าอธิบายรายวิชา

ปรากฏเนื อหาเพียงเล็กน้อย และไม่ปรากฏเนื อความ PLOs ใดทีจ่ะสามารถผลักดันใหป้ระกอบอาชีพธุรกิจการขาย 

ทั งนี เสนอให้ทบทวน 

   3.2 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

    3.2.1 ข้อ 1.3.1 วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  
     1) ข้อย่อยที่ 1 ที่ประชุมตั งข้อสังเกตข้อความว่า “มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี
และปฏิบัติทางสัตวศาสตร์เชิงลึก” ค้าว่า “เชิงลึก” นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร หรือจะต้องบ่มเพาะ
นักศึกษาอย่างไรให้มีคุณสมบัติดังกล่าว ทั งนี ควรระบุในเนื อความ PLOs ให้ชัดเจน 
     2) ข้อย่อยที่ 2 ที่ประชุมตั งข้อสังเกตข้อความว่า “เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มี
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเพ่ือพัฒนาทั งภาครัฐ เอกชน...” เสนอให้ขยายความค้าว่า “แก้ไขปัญหา” ให้
ชัดเจนว่าเป็นปัญหาในเรื่องใด 
    3.2.2 ข้อ 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  (Program Learning 
Outcomes) PLOs ที่ประชุมตั งข้อสังเกต ดังนี  
     1) ตารางช่อง Cognitive Domain ระบุ level สูงสุดไว้ที่ “Ap” ทั งนี เสนอให้
ทบทวนหลักสูตรระดับปริญญาโท ควรอยู่ที่ระดับ “An” หรือไม ่
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     2) PLO4 สามารถประยุกต์ใช้หลักการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ไข
ปัญหาในทางสัตวศาสตร์ได้ ให้ทบทวนว่ามุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้เพียงประยุกต์ใช้หลักการวิจัยได้ หรือมุ่งถึงผลลัพธ์ที่เป็น
ผลงานวิจัย ทั งนี ให้ปรับเนื อ PLOs และ level ของ PLOs ในตารางช่อง Cognitive Domain ให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน  
     3) เนื อ PLOs ที่ระบุ ยังมองไม่เห็นภาพของผลงานวิจัย ทั งนี เสนอให้ทบทวน 
 
   3.3 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด้าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
    3.3.1 ข้อ 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ให้
ทบทวนชื่อคณะกรรมการที่ระบุเป็น “คณะกรรมการประจ้าหลักสูตร” ซึ่งไม่สอดคล้องกับแห่งอ่ืนที่ระบุเป็น 
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” 
    3.3.2 ข้อ 2.6 งบประมาณตามแผน ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า งบประมาณรายรับต่้ากว่า
งบประมาณรายจ่ายทุกปี ทั งนี เสนอให้ทบทวนจุดคุ้มทุนของหลักสูตร 
    3.3.3 ข้อ 3.1.3.3 รายวิชา 
     3.3.3.1 ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า แผน ก แบบ ก1 ไมป่รากฏรายวิชา Research 
Methodology ทั งนี เสนอทบทวนเพ่ิมรายวิชาดังกล่าว โดยอาจก้าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต
เพ่ือประโยชน์ของนักศึกษาในการท้าวิจัย 
     3.3.3.2 แผนก แบบ ก2 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี   
       1) เสนอให้ย้ายรายวิชา 710 523 การพัฒนาการท้าฟาร์มปศุสัตว์
อินทรีย์  (Organic Livestock Farming Development) 3(3-0-6) จากรายวิชาเลือกเป็นรายวิชาบังคับแทน
รายวิชา 710 502 เซลล์และชีววิทยาการเจริญ (Cellular and Developmental Biology) 3(3-0-6) ทั งนี เพ่ือเป็น
ประโยชน์กับนักศึกษามากยิ่งขึ น 
    3.3.4 ข้อ 3.1.5 ค้าอธิบายรายวิชา  
     3.3.4.1 รายวิชา 710 501 เทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์และการจัดการฟาร์ม 
(Livestock Production Technology and Farm Management) 3(3-0-6) ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าเนื อหา
ค้าอธิบายรายวิชาเป็นการศึกษาในภาพกว้างในหลาย ๆ เรื่อง ทั งนี รายวิชาในระดับปริญญาโทควรเป็นเนื อหาในเชิง
ลึก ยกตัวอย่าง เนื อหาเรื่อง “การจัดการเพ่ือให้ของเสียเป็นศูนย์” สามารถก้าหนดได้เป็น 1 รายวิชา ทั งนี เสนอให้
ทบทวน 
     3.3.4.2 รายวิชา 710 505 เทคโนโลยีอาหารสัตว์  (Feed Technology)  
3(2-3-4) ค้าอธิบายรายวิชาที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมเนื อความเกี่ยวกับการน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ และ AI มา
ประยุกต์ใช้ 
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     3.3.4.3 รายวิชา 710 519 การผลิตอาหารสัตว์และเทคโนโลยีโรงงานอาหาร
สัตว์ (Feed Manufacturing and Feed Mill Technology) 3(3-0-6) ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า เนื อหาค้าอธิบาย
รายวิชาซ้อนทับกับรายวิชา 710 505 เทคโนโลยีอาหารสัตว์ (Feed Technology) 3(2-3-4) ทั งนี เสนอทบทวน
สามารถยุบรวมเป็นรายวิชาเดียวกันได้หรือไม่ 
 
   3.4 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
    3.4.1 ข้อ 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ตารางช่องกลยุทธ์หรือกิจกรรม
ของนักศึกษาคุณลักษณะพิเศษ ล้าดับที่ 1 และล้าดับที่ 2 ที่ประชุมตั งข้อสังเกตข้อความว่า “ก้าหนดให้ทุกรายวิชา
.....” ในทางปฏิบัติสามารถท้าได้จริงทุกรายวิชาหรือไม่ ทั งนี เสนอให้ทบทวน 
    3.4.2 ข้อ 2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า 
PLOs ที่ระบุรองรับ TQF ทั ง 5 ด้านหรือไม่ กลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์ส้าหรับวิธีการวัดและการประเมินผล มี
ความสอดคล้องกันหรือไม่ ทั งนี เสนอทบทวนให้สอดคล้องกันอีกครั ง ยกตัวอย่าง เช่น  
     PLO1 สามารถอธิบายหลักการดูแลสภาพแวดล้อมในการเลี ยงสัตว์เศรษฐกิจเพ่ือ
ผลิตอาหารที่ปลอดภัยได้ และ PLO2 สามารถอธิบายหลักสวัสดิภาพและจรรยาบรรณในการเลี ยงและดูแลสัตว์
เศรษฐกิจได้ ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า กลยุทธ์การสอนที่ระบุจะสามารถท้าให้เกิดคุณธรรม จริยธรรมได้หรือไม่  
     PLO3 สามารถประยุกต์ใช้หลักการจัดการฟาร์มปศุสัตว์สมัยใหม่ได้ ที่ประชุมตั ง
ข้อสังเกตว่า กลยุทธ์การสอนข้อ 2) ก้าหนดการอภิปรายกลุ่ม (Discussion) ร่วมกับอาจารย์และผู้ช่วยสอนในเรื่อง
เกี่ยวกับหลักการดูแลสภาพแวดล้อมในการเลี ยงสัตว์ สอดคล้องกับ PLO3 หรือไม่ และเสนอให้ทบทวนกลยุทธ์
ส้าหรับวิธีการจัดและประเมินผล ข้อ 4) การทัศนศึกษาดูงาน ว่าสอดคล้องกับ PLO3 หรือไม ่
     PLO8 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเชิงวิชาการได้ ที่ประชุมตั งข้อสังเกต
ว่า กลยุทธ์การสอนไม่ปรากฏกลยุทธ์การสอนของรายวิชา 710 506 สัมมนา 1 รายวิชา 710 507 สัมมนา 2 
รายวิชา 710 508 ปัญหาพิเศษ รายวิชา 710 591 วิทยานิพนธ์ และ รายวิชา 710 592 วิทยานิพนธ์ ซึ่งรับผิดชอบ 
PLO8 อีกทั งกลยุทธ์ส้าหรับวิธีการวัดและประเมินผลไม่ปรากฏวิธีการวัดเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ทั งนี เสนอให้ทบทวน 
    3.4.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิ (TQF) ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าเนื อความ PLOs บาง 
PLOs ไม่ชัดเจนว่าสัมพันธ์กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ยกตัวอย่าง เช่น  
     PLO6 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านอาหารสัตว์ส้าหรับสัตว์เศรษฐกิจได้ 
เนื อความ PLOs ไม่ชัดเจนว่าสัมพันธ์กับทักษะด้านที่ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั งนี เสนอทบทวน  
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     PLO7 สามารถท้างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น้าและผู้ตามได้ เนื อความ PLOs ไม่
ชัดเจนว่าสัมพันธ์กับทักษะด้านที่ 1. คุณธรรม จริยธรรม  
     ทั งนี เสนอให้ทบทวนเนื อความ PLOs ในภาพรวมอีกครั งทุก PLOs 
    3.4.4 ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) จ้าแนกตามรายวิชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs: 
Program Learning Outcomes ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า PLO4 สามารถประยุกต์ใช้หลักการวิจัยและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการแก้ไขปัญหาในทางสัตวศาสตร์ได้ มีรายวิชารับผิดชอบจ้านวนมาก ทั งนี เนื อหาบางรายวิชาไม่
สัมพันธ์กับเนื อความท่ีระบุใน PLO4 ทั งนี เสนอให้ทบทวนอีกครั ง 
    3.4.5 ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs: Program Learning 
Outcomes จ้าแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามล้าดับชั นปี) ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
     3.4.5.1 แผน ก แบบ ก1 ชั นปีที่ 1 รายวิชา 710 591 วิทยานิพนธ์ ให้ปรับแก้
ตัวเลขจ้านวนหน่วยกิตท่ีพิมพ์ผิดจาก “18” เป็น “12” และชั นปีที่ 2 ให้ปรับแก้จาก “18” เป็น “24” ทั งนี เพ่ือให้
สอดคล้องกับที่ระบุไว้ในหมวดที่ 3 ข้อ 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
     3.4.5.2 แผน ก แบบ ก2 ชั นปีที่ 1 รายวิชา 710 506 สัมมนา 1 ให้ตรวจสอบ
การระบุข้อมูลในตารางช่องผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs: Program-Level Learning 
Outcomes ให้ถูกต้องครบถ้วน 
     3.4.5.3 ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า รายวิชา 710 506 สัมมนา 1 รับผิดชอบ 
PLOs จ้านวนมากสามารถระบุผลลัพธ์การเรียนรู้ได้จริงครบทุก PLOs ที่ระบุหรือไม่ ทั งนี ให้ทบทวนเนื อหา
ค้าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับ PLOs ที่รับผิดชอบด้วย 
    3.4.6 ตารางข้อมูลความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ นปีการศึกษา ให้ทบทวน
เนื อความ PLOs ให้สอดคล้องกับที่ระบุในหมวดที่ 2 ข้อ 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program 
Learning Outcomes) PLOs และตารางช่องความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื อสิ นปีการศึกษาแต่ละชั นปีให้
ระบุ PLOs ให้สอดคล้องกับที่ระบุในตารางหน้า 34 – 35 
   3.5 หมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ข้อ 7 . ตัวบ่งชี ผลการด้าเนินงาน (Key 
Performance Indicators) ตารางตัวบ่งชี ผลการด้าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร และ
ตารางเกณฑ์ประเมินให้เพ่ิมข้อมูลปี 2566 – 2567 ด้วย 
   3.6 ภาคผนวก ข ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
    3.6.1 อาจารย์ล้าดับที่ 3 หัวข้อ Proceedings ล้าดับที่ 2 ให้ตรวจสอบและปรับแก้
รูปแบบการพิมพ์ให้ถูกต้องตามแบบบรรณานกุรม 
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    3.6.2 อาจารย์ล้าดับที่ 6 หัวข้อ บทความวิจัยในวารสารวิชาการ ล้าดับที่ 2 ให้ตรวจสอบ
และปรับแก้รูปแบบการพิมพ์จาก “Effects of a Mixture of Wood Charcoal Powder and Wood Vinegar 
Solution on Escherichia coli, Ammonia Nitrogen, Vitamin C and Productive Performance of Laying 
Hens”  เ ป็ น  “ Effects of a mixture of wood charcoal powder and wood vinegar solution on 
escherichia coli, ammonia nitrogen, vitamin C and productive performance of laying hens” 
    3.6.3 อาจารย์ล้าดับที่ 7 หัวข้อ บทความวิจัยในวารสารวิชาการ ล้าดับที่ 1 ให้ปรับแก้
การระบุชื่อวารสารจากชื่อย่อเป็นชื่อเต็ม 
    3.6.4 อาจารย์ล้าดับที่ 8 หัวข้อ บทความวิจัยในวารสารวิชาการ ล้าดับที่ 2 และล้าดับที่ 
3 ให้ปรับแก้การระบุชื่อวารสารจากชื่อย่อเป็นชื่อเต็ม และให้ตรวจสอบและปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ให้ถูกต้องตาม
แบบบรรณานุกรม 
    3.6.5 อาจารย์ล้าดับที่ 9 หัวข้อ บทความวิจัยในวารสารวิชาการ ล้าดับที่ 1 ให้ตรวจสอบ
และปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ให้ถูกต้องตามแบบบรรณานุกรม 
    3.6.6 อาจารย์ล้าดับที่ 11 หัวข้อ บทความวิจัยในวารสารวิชาการ ล้าดับที่ 2 ให้ปรับแก้
การระบุชื่อวารสารจากชื่อย่อเป็นชื่อเต็ม และให้ตรวจสอบและปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ให้ถูกต้องตามแบบ
บรรณานุกรมในทุกผลงาน 
    3.6.7 อาจารย์ล้าดับที่ 12 บทความวิจัยในวารสารวิชาการ ล้าดับที่ 4 ให้ตรวจสอบและ
ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ให้ถูกต้องตามแบบบรรณานุกรม 
    3.6.8 อาจารย์ล้าดับที่ 13 บทความวิจัยในวารสารวิชาการ ล้าดับที่ 4 ให้ตรวจสอบและ
ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ให้ถูกต้องตามแบบบรรณานุกรม 
   3.7 ภาคผนวก ฉ ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(Program Learning Outcomes : PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning 
Outcomes : CLOs) 
    PLO4 สามารถประยุกต์ใช้หลักการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ไขปัญหาในทาง
สัตวศาสตร์ได ้ให้เพ่ิมการระบุ CLOs ที่รับผิดชอบในรายวิชา 710 524 เรื่องคัดเฉพาะทางสัตวศาสตร์ 1 (Selected 
Topics in Animal Science I) 3(3-0-6) และรายวิชา 710 525 เรื่องคัดเฉพาะทางสัตวศาสตร์ 2 (Selected 
Topics in Animal Science II)  3(3-0-6) เพ่ือให้สอดคล้องกับตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จ้าแนกตามรายวิชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes ในหน้า 33 และรายวิชา 710 508 ให้ระบุชื่อรายวิชา
ภาษาไทยด้วย 
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   3.8 ภาคผนวก ช ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ตรวจสอบและปรับแก้ ดังนี  
    3.8.1 ให้ตรวจสอบและปรับแก้รูปแบบการใช้ เครื่ อง “,” (comma) และ “ ;” 
(semicolon) ให้เป็นรูปแบบเดียวกันตลอดทั งหลักสูตร การใช้เครื่องหมายจุลภาค (comma) “,” อัฒภาค 
(semicolon) “;”  และทวิภาค (colon) “:” ในค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ   จุลภาคใช้เพ่ือแยกกลุ่มค้า  
อัฒภาคใช้เพ่ือแยกกลุ่มค้าที่มีจุลภาคแยกภายในกลุ่มค้านั น  หรือใช้แทนจุลภาคเพ่ือแยกกลุ่มค้าที่มีขนาดยาวมาก  
ทวิภาคใช้เพ่ือน้าเข้าสู่กลุ่มค้าท่ีอยู่ในหมวดหมู่ที่เป็นล้าดับขั นตอน  หรือเป็นกลุ่มย่อย   
    3.8.2 รายวิชา 710 501 เทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์และการจัดการฟาร์ม (Livestock 
Production Technology and Farm Management) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้
จาก “..... ,product insurance under animal welfare,…..” เป็น “..... ,product asurance under animal 
welfare,…..”  และจ าก  “Field trip or case study are required.”  เ ป็ น  “Field trips prcase studies 
required.”  
    3.8.3 รายวิชา 710 504 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ขั นสูง (Advanced Animal Breeding) 
3(2-3-4) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้จาก “....types of marker assisted selection.” เป็น 
“....types of marker -assisted selection.”  
    3.8.4 รายวิชา 710 505 เทคโนโลยีอาหารสัตว์ (Feed Technology) 3(2-3-4) 
ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้จาก “...., feed mill and feed processing,….” เป็น “...., feed 
mills and feed processing,….”  และ  “Field trip or case study are required.” เ ป็ น  “Field trips or 
special lecture required.” 
    3.8.5   รายวิชา 710 508 ปัญหาพิเศษ (Special Problem) 1(1-1-1) ค้าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้จาก “Design and conduct a research project on a specific, interesting 
and current topic in animal science.. . .” เป็น “Design and conduct a research project on specific 
and current topic of interest....” ทั งนี ให้ทบทวนตัวเลขในวงเล็บหลังจ้านวนหน่วยกิตอีกครั งว่าที่ถูกต้องเป็น 
“1(1-0-2)” หรือ “1(0-2-1)” หรือไม ่
    3.8.6 รายวิชา 710 511 พันธุศาสตร์โมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (Molecular 
Genetics in Animal Breeding) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย เสนอให้ปรับแก้จาก “.....การตัดต่อยีน” 
เป็น “.....การปรับแต่งยีน” 
    3.8.7 รายวิชา 710 513 สรีรวิทยาเปรียบเทียบการให้น ้ านม ( Comparative 
Physiology of Lactation) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย เสนอให้ปรับแก้จาก “.....เคมีที่มี บทบาทต่อ
การสังเคราะห์น ้านม....” เป็น “.....เคมี การสังเคราะห์น ้านม....”  
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    3.8.8 รายวิชา 710 514 สรีรวิทยาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์
สัตว์ (Physiology and Applied Biotechnology for Animal Reproduction) 3(2-3-4) ค้าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย เสนอให้ปรับแก้จาก “.....ระบบประสาท ต่อมไร้ท่อ.....” เป็น “.....ระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อ
.....” ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้จาก “....,neuro-endocrinological aspects,.....” เป็น 
“....,neuro and endocrinological aspects,.....” 
    3.8.9 รายวิชา 710 515 สรีรวิทยาทางเดินอาหารของสัตว์เลี ยง (Digestive Physiology 
of Domestic Animals) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้จาก “....,factors affecting 
digestibility of animal,….” เป็น “....,factors affecting digestibility in animals,….” 
    3.8.10 รายวิชา 710 516 เทคนิควิจัยทางโภชนศาสตร์สัตว์ (Research Technique in 
Animal Nutrition) 3(2-3-4) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้จาก “Feed and feedstuffs 
quality evaluation, chemical and biological feed and feedstuffs evaluation,. . . . ”  เป็ น  “Feed and 
feedstuffs quality evaluation using chemical and biological metods;  writing manuscript for 
publication.” 
    3.8.11 รายวิชา 710 517 โภชนศาสตร์สัตว์เคี ยวเอื องขั นสูง (Advanced Ruminant 
Nutrition) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้การพิมพ์เครื่องหมายจาก 
     “Applied utilization and metabolism of nutrients in ruminants, role 
and manipulation of rumen microorganisms on nutrients digestion, research technique in 
evaluating rumen microorganisms, evaluation of nutrients requirement in ruminants, inter-
relationship among nutrients, environment and management of animal performance, advanced 
research technique in ruminant nutrition.”  
     เป็น  
     “Applied utilization and metabolism of nutrients in ruminants, role 
and manipulation of rumen microorganisms on nutrients digestion; research technique in 
evaluating rumen microorganisms; evaluation of nutrients requirement in ruminants; inter-
relationship among nutrients, environment and management of animal performance; advanced 
research technique in ruminant nutrition.”  
    3.8.12 รายวิชา 710 518 โภชศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยวขั นสูง (Advanced Non-
Ruminant Nutrition) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย เสนอให้ปรับแก้จาก “โภชนะและความต้องการ
โภชนะของสัตว์กระเพาะเดี่ยว....” เป็น “โภชนศาสตร์และความต้องการโภชนะของสัตว์กระเพาะเดี่ยว.....” 
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    3.8.13 รายวิชา 710 519 การผลิตอาหารสัตว์และเทคโนโลยีโรงงานอาหารสัตว์ (Feed 
Manufacturing and Feed Mill Technology) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย เสนอให้ปรับแก้จาก “การ
ผลิตอาหารสัตว์เชิงอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ในระบบอุตสาหกรรม การเลือกท้าเลที่ตั ง..... ” 
เป็น “การผลิตอาหารสัตว์เชิงอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ การเลือกท้าเลที่ตั ง..... ” ค้าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้จาก  
     “ Industrial feed manufacturing and feed production process in 
manufacture. Location selection, systematic designing and layout principles, production planning, 
and supply chain management. Feedstuffs and classification, feedstuff evaluation, feed processing 
and raw material preparation, and management feedstuffs for feed manufacturing. Feed 
processing and instrumental techniques. Ingredient receiving and storing, premix, ingredient 
processing, mixing, pelleting, extrusion, drying and cooling, packing, material handling, dust 
collection system, inventory control, warehousing and feed manufacturing safety. Quality control 
(QC) system including of sampling and evaluation of quality and nutrient components in feedstuff 
and finished feed, structure and features of feedstuffs under stereomicroscope and chemical test. 
Quality assurance (QA) system including of product and production process analysis, Good 
Manufacturing Practice (GMP) and Hazard Analysis, Critical Control Point (HACCP) and Universal 
Feed Assurance Scheme (UFAS) in feed industry.” 
     เป็น 
     “ Industrial feed manufacture and feed production process. Location 
selection, systematic designing and layout principles, production planning, and supply chain 
management. Feedstuffs and classification, feedstuff evaluation, feed processing and raw material 
preparation, and management feedstuffs for feed manufacturing. Feed processing and 
instrumental techniques. Ingredient receiving and storing, premix, ingredient processing, mixing, 
pelleting, extrusion, drying and cooling, packing, material handling, dust collection system, 
inventory control, warehousing and feed manufacturing safety. Quality control (QC) system 
including of sampling and evaluation of quality of nutrient components in feedstuff and finished 
feed, structure and features of feedstuffs under a microscope and chemical tests. Quality 
assurance (QA) system including product and production process analysis, Good Manufacturing 
Practice (GMP) and Hazard Analysis, Critical Control Point (HACCP) and Universal Feed Assurance 
Scheme (UFAS) in feed industry.” 
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    3.8.14 รายวิชา 710 521 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (Animal Product 
Processing Technology) 3(2-3-4) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย เสนอให้ปรับแก้จาก “.....บรรจุภัณฑ์ที่ใช้และ
อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ความปลอดภัย และระบบการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากสัตว์” 
เป็น “.....บรรจุภัณฑ์ที่ใช้และอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ขั นตอนด้านความปลอดภัย และระบบการ
ประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากสัตว์” ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้จาก  
     “Principle of product processing, . . . . . . . . . . .  packaging and shelf-life of 
animal production, safety control procedures and quality assurance of the animal products.” 
     เป็น 
     “Principles of product processing, ............. packaging and shelf-life of 
animal products, safety control procedures and quality assurance of the animal products.” 
    3.8.15 รายวิชา 710 522 วิทยาศาสตร์เนื อสัตว์ขั นสูง (Advance Meat Science)      
3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย เสนอให้ปรับแก้จาก  
     “.....ผลของความเครียดและการ จัดการสัตว์มีชีวิตก่อนการฆ่าต่อซากและคุณภาพ
เนื อ การจัดการซากหลังการฆ่าและคุณภาพเนื อ มาตรการ สุขอนามัยของเนื อ การตรวจวัดองค์ประกอบทางเคมี 
ชีวเคมี และลักษณะทางฟิสิกส์ของเนื อ เทคโนโลยีก้าวหน้าที่ใช้ในการแปรรูปเนื อสัตว์เทคนิคการท้างานวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์เนื อสัตว์เพ่ือเข้าสู่ความเป็นสากล”  
     เป็น  
     “.....ผลของความเครียดและการจัดการสัตว์มีชีวิตก่อนการฆ่าต่อซากและคุณภาพ
เนื อ การจัดการซากหลังการฆ่าและคุณภาพเนื อ มาตรการสุขอนามัยของเนื อ การตรวจวัดองค์ประกอบทางเคมี 
ชีวเคมี และลักษณะทางฟิสิกส์ของเนื อ เทคโนโลยีก้าวหน้าที่ใช้ในการแปรรูปเนื อสัตว์ เทคนิคการท้างานวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์เนื อสัตว์เพ่ือเข้าสู่ระดับสากล” 
     ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้จาก  
     “ World and country situation of meat and meat products for 
consumer, market and export problems, structure and chemical composition of meat, animal 
welfare and the humane slaughtering. Post-mortem change of muscle and quality, effects of stress 
and living animal handling prior to slaughtering on carcass and meat quality, carcass handling and 
meat quality, meat hygiene evaluation, measuring chemical and biochemistry composition and 
physical characteristics of meat, advance technology applied in meat processing, meat science 
research techniques for international competition.” 
     เป็น 
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     “ World and country situation of meat and meat products for 
consumers, market and export problems, structure and chemical composition of meat, animal 
welfare and the humane slaughtering. Post-mortem change of muscle and quality, effects of stress 
including  animal handlings prior to slaughtering on carcass and meat quality, carcass handling and 
meat quality, meat hygiene evaluation, measurement of chemical and biochemistry composition 
and physical characteristics of meat, advanced technology application to meat processing, meat 
science research techniques for leading to an international leval.” 
    3.8.16 รายวิชา 710 591 วิทยานิพนธ์ (Thesis)  มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต ค้าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้จาก “Implementation of a research project under the supervision 
of advisory committee, thesis defense, publishing the research manuscript in academic journal.” 
เ ป็ น  “ Implementation of a research project under the supervision of advisory committee, thesis 
defense, publishing research manuscripts in academic journal.” 
    3.8.17 710 592 วิทยานิพนธ์ (Thesis) มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต ค้าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้จาก “ Implementation of research project under the supervision of 
advisory committee, thesis defense, publishing the research manuscript in academic journal.” เป็น 
“Implementation of research project under the supervision of advisory committee, thesis defense, 
publishing  research manuscripts in academic journal.” 
   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา ปรับแก้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและ
สภาวิชาการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่ งยืน 
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย  
  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพ่ือ
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย  ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอที่
ประชุมสภาวิชาการ 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ดังนี    
  1. คณะกรรมการ ให้ผู้แทนหลักสูตร ชี แจงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพ่ือเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย ในประเด็นดังต่อไปนี  
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   1.1  การปรับหลักสูตรระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก มีเนื อหาแตกต่างกันอย่างไร  
          1.1.1 หลักสูตรระดับปริญญาเอก มีรายวิชาที่แตกต่างกับหลักสูตรระดับปริญญาโท คือ 
รายวิชา 715 601 Advanced Cell and Molecular Bioscience และเพ่ิมรายวิชาใหม่ในหลักสูตร คือ รายวิชา 
715 604 Innovative Research in Bioscience for Sustainable Agriculture ในการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาเอกจะเข็มข้นกว่าหลักสูตรระดับปริญญาโท ผลงานวิจัยมีความเป็นนวัตกรรมขั นสูงมากกว่า
ระดับปริญญาโท 
 1.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาโท มีการเพ่ิมรายวิชาใหม่ในรายวิชาเลือก และเพ่ิม
รายวิชาใหม่เก่ียวกับการวิจัยในวิชาบังคับ 
 1.2  หลักสูตร ให้ค้านิยามค้าว่า “Sustainable Agriculture” ไว้อย่างไร ซึ่งค้าดังกล่าว
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติอย่างยั่งยืน  
 หลักสูตรตั งเป้าหมายให้นักศึกษาทั งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ส้าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรสามารถเป็นนักวิจัยที่สร้างนวัตกรรมให้เกิดแนวคิดเชิงบวกในด้านการเกษตรที่สามารถตอบ
โจทย์ด้านความยั่งยืนในด้าน 1) มิติทางสังคม 2) มิติทางสิ่งแวดล้อม และ 3) มิติทางเศรษฐกิจ วิชาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน อาทิ รายวิชา 715 502 Bioscience for Agricultural Sustainability 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นโมเดลโครงการในพระราชด้าริ มีการพานักศึกษาไปดูงานโครงการ
พระราชด้าริ 
 1.3  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี  
 1.3.1  การเกษตรที่ยั่งยืนต้องประกอบด้วยอย่างน้อย 6 เรื่อง ดังนี  
         1) พันธ์พืชต่าง ๆ ต้องดี เจริญเติบโตดี ไม่ถูกต่อต้าน 
         2) ปัจจัยการผลิตต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        3) กระบวนการผลิต ควรมีการน้า IT หรือ AI มาพัฒนา 
         4) การแปรรูปการเกษตร ต้องเป็น Zero Waste ขยะเหลือเป็นศูนย์ 
         5) การตลาด 
         6) การจัดการ 
         เสนอให้ทบทวนรายวิชาในหลักสูตรว่าครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ นี หรือไม ่
 1.3.2  ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า ชีววิทยาศาสตร์สามารถสนับสนุน Farming Industry 
อย่างไร เมื่อประชากรเพ่ิมมากขึ น ท้าอย่างไรให้อาหารปลอดภัยและเพียงพอ มิติด้านนี ยังไม่ชัดเจนในหลักสูตร 
 1.3.3  ในการปรับปรุงหลักสูตรรอบต่อไป หรืออาจเพ่ิมเป็นรายวิชาในหลักสูตร
ภายหลัง เสนอให้มีการน้า Bioscience หรือศาสตร์ทางด้านชีวภาพ เข้าไปมีส่วนในเรื่องการเกษตร สอนวิธีการ
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เลือกพันธ์ เลือกปัจจัยการผลิต สอนเรื่องกระบวนการเผาไหม้ สอนเรื่อง Zero Waste สอนเรื่องการแปรรูป และ
ขอฝากเรื่อง Multiple Farming System 
 1.3.4  เสนอให้เพ่ิมรายวิชาใหม่ ๆ จ้านวน 4 รายวิชา คือ 
           1 )  ร ายวิ ช า  Bioscience for Sustainable Agriculture Organic Farming 
System  
            2)  รายวิชา  Principles of Wisdom of King Rama Nine for Agriculture 
Sustainable 
            3) รายวิชา Integrated Agriculture Farming System 
            4) รายวิชา Bioscience for Sustainable Agriculture Environment 
      2. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

   2.1  Section 2 Program’s Specific Information 

   2.1.1   ข้อ 1.3.1 Objectives of the program ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรดี แต่เนื อหารายวิชาบางรายวิชายังไม่แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     2.1.2   ข้อ 1.3.2 Program Learning Outcomes (PLOs)  
          1) PLO1 Describe and explain the concept of bioscience for 
agricultural sustainability, regards to the principles of science, biology, and factors relating to 
agricultural technology and patterns. ค้าว่า “Describe and explain” แตกต่างกันอย่างไร สามารถเลือกใช้
เพียงค้าเดียวได้หรือไม่ ทั งนี เสนอให้ทบทวน 
          2) PLO3 Possess skills in leadership, creativity, judgment and 
communication with scholars, farmers and communities. ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าเนื อความ PLOs ซ ้าซ้อน
กันอยู่หลายประเด็นทั งนี เสนอให้แยก PLOs ให้ชัดเจน และควรระบุเครื่องหมาย “” ที่ช่อง Affective Domain 
(Attitude)  ด้วยหรือไม่ ทั งนี เสนอให้ทบทวน 
           3) บทสรุปผู้บริหาร ระบุจุดเด่นของหลักสูตรฯ ไว้ว่าหลักสูตรฯ มุ่งสร้างบุคลากร
ด้านการเกษตรที่มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ทางชีววิทยาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ที่ประชุมตั งข้อสังเกต
ว่า PLOs ที่ระบุเพียงพอที่จะสนับสนุนจุดเด่นดังกล่าวของหลักสูตรให้บรรลุได้หรือไม่ 
            ทั งนี  เสนอให้ทบทวนว่านักศึกษาต้องมีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม
ด้วยหรือไม่ หากจ้าเป็นเสนอให้เพิ่ม PLOs ทางด้านภาษาอังกฤษด้วย  
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                                     อนึ่งเนื อความ PLOs ในภาพรวมยังไม่ชัดเจนว่าสัมพันธ์กับเกณฑ์มาตรฐาน TQF 
5 ด้าน โดยเฉพาะทางด้าน IT ทั งนี สามารถปรับเพิ่ม PLOs ได้ จ้านวน PLOs ที่เหมาะสมควรอยู่ที่ประมาณ 15 
PLOs บวกลบ   
 2.2  Section 3 Academic System, Implementation, and Structure of the 
Program 
   2.2.1  ข้อ 2.2 Student qualifications ข้อย่อย 2.2.1 Plan A1 (Thesis)  ที่ประชุม
ตั งข้อสังเกตว่าต้องระบุผลการศึกษาเฉลี่ยขั นต่้าด้วยหรือไม่ ทั งนี เสนอให้ทบทวน  
        2.2.2  ข้อ 3.1.3.3 Curriculum courses  
   2.2.2.1 Plan A1 เสนอให้เพ่ิมรายวิชา 715 503 Research Methodology 
and Applied Bioscience for Agricultural Sustainability 3(3-0-6)  และรายวิชา 715 507 Research in 
Bioscience for Sustainable Agricultural 3(2-3-4) โดยให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต ทั งนี 
เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะทางด้านการวิจัยแก่นักศึกษา 
   2.2.2.2 Plan A2 ข้อย่อย Elective Courses ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า รายวิชา
เลือกค่อนข้างหลากหลาย และมีจ้านวนมาก เสนอให้จัดเป็นกลุ่มให้ชัดเจน 
  2.2.3   ข้อ 3.1.5 Course description  
 1) ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนการใช้เครื่องหมายจุลภาค (comma) “,” อัฒภาค 
(semicolon) “;”  และทวิภาค (colon) “:” ในค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ   จุลภาคใช้เพ่ือแยกกลุ่มค้า  
อัฒภาคใช้เพ่ือแยกกลุ่มค้าท่ีมีจุลภาคแยกภายในกลุ่มค้านั น  หรือใช้แทนจุลภาคเพ่ือแยกกลุ่มค้าที่มีขนาดยาวมาก  
ทวิภาคใช้เพ่ือน้าเข้าสู่กลุ่มค้าที่อยู่ในหมวดหมู่ที่เป็นล้าดับขั นตอน  หรือเป็นกลุ่มย่อย ทั งนี ให้ปรับแก้ทุกรายวิชาให้
เป็นรูปแบบเดียวกัน 
 2)   รายวิชา 715 501 Cell Science and Molecular Biology 3(3-0-6) 
ค้าอธิบายรายวิชาเสนอให้ปรับแก้จาก “.....technique in molecular biology.” เป็น “.....techniques in 
molecular biology.” 
 3) รายวิชา 715 502 Bioscience for Agricultural Sustainability 3(3-0-6) 
ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมเนื อหาเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
 4) รายวิชา 715 503 Research Methodology and Applied Bioscience 
for Agricultural Sustainability 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาเสนอให้ปรับแก้จาก “.....,research design, 
research method, research tool, ....., applied bioscience research technique and research 
presentation.” เป็น “.....,research designs,  research to methods, research tools,....., applied 
bioscience research techniques and research presentation.” 
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 5) รายวิชา 715 506 Generic Skills for Research in Bioscience for 
Sustainable Agriculture 1(1-0-2) ที่ประชุมตั งขอสังเกตว่าชื่อรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาควรระบุว่า “Generic 
Skills” ในชื่อรายวิชาหรือไม่ ทั งนี เสนอให้ทบทวน และค้าอธิบายรายวิชาเสนอให้ปรับแก้จาก “The virtues of 
researchers, Research ethics in human and animals, Intellectual property rights, self-safety and 
environmental safety in research conduction such as biological safety,.....” เป็น “The virtues of 
researchers; research ethics in human and animals; intellectual property rights, self-safety and 
environmental safety in conducting research such as biological safety,.....” 
  6) รายวิชา 715 523 Hygiene in Dairy Production 3(3-0-6) ค้าอธิบาย
รายวิชาเสนอให้ปรับแก้จาก “....., waste management from dairy farm.” เป็น “....., waste management 
from dairy farms.” 
  7) รายวิชา 715 524 Organic Livestock Production For Sustainability              
3(3-0-6) ชื่อรายวิชาเสนอให้ปรับแก้ เป็น   “Organic Livestock Production for Sustainability” และค้าอธิบาย
รายวิชาเสนอให้ปรับแก้จาก “Food security and sustainability, principle of organic livestock, laws and 
regulations of Thailand and international,.....” เป็น “Food security and sustainability, principle of 
organic livestock, Thai and international lows, regulations.....”   
  8) รายวิชา 715 525 Diagnosis of Aquatic Animal Diseases 3(2-3-4) 
ค้าอธิบายรายวิชาให้ปรับแก้จาก “Aquatic animal diseases cause by parasitic, …...” เป็น “Aquatic animal 
diseases caused by parasitic, …...” 
  9) รายวิชา 715 526 Ecology and Management of Aquatic Resources             
3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาเสนอให้ปรับแก้จาก “....., method for aquatic ecology study, and 
management of aquatic resources.” เป็น “....., methods for aquatic ecology study, and 
management of aquatic resources.” 
  10) รายวิชา 715 527 Genetic Improvement for Crop Production              
3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาเสนอให้ปรับแก้จาก “.....and gene manipulation methods for genetic 
improvement in plant, utilization of genetic resource .....”  เป็น “….. and gene manipulation 
methods for genetic improvement in plants, utilization of genetic resources .....”   
  11) รายวิชา 715 528 Integrated Pest Management 3(2-3-4) ค้าอธิบาย
รายวิชาเสนอให้ปรับแก้จาก “….. sampling techniques and decision tool of IPM, examples of IPM in 
current practices.” เป็น “….. sampling techniques and decision tools for IPM, examples of IPM in 
current practices.” 
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  12) รายวิชา 715 530 Plant Genetic Resource and Application 3(3-0-6) 
ค้าอธิบายรายวิชาเสนอให้ปรับแก้จาก “….., methods in determining genetic diversity of plant, preservation 
of plant genetic diversity in agro-ecosystem, identification of indigenous plant species with potential for 
conservation and commercial utilization.” เป็น  
    “....., methods in determining genetic diversity of plants, preservation 
of plants genetic diversity in agro-ecosystem, identification of indigenous plant species with potential for 
conservation and commercial utilization.” หรือ  
    เป็น “....., methods in determining genetic diversity of plants, 
preservation of plants genetic diversity in agro-ecosystem, identification of indigenous plant species with 
potential for conservation and commercialization.” 
  13) รายวิชา 715 532 Seed Technology 3(2-3-4) ค้าอธิบายรายวิชาเสนอให้
ปรับแก้จาก “Seed morphology and physiology of seed under storage and germination, process of 
seed production, methods in determining seed quality, seed pathology and insect pests of seed, 
techniques used in seed storage.” เป็น “Seed morphology and physiology of seeds under storage 
and germination, process of seed production, methods in determining seed quality, seed 
pathology and insect pests of seed, techniques used in seeds storage.” 
  14) รายวิชา 715 542 Pathobiology 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาเสนอให้
ปรับแก้จาก “…..metabolic disorders of Carbohydrate, protein, lipid, …...” เป็น “…..metabolic 
disorders of carbohydrate, protein, lipids, …...” 
  15) รายวิชา 715 591 Thesis (equivalent to)  36  credits ค้าอธิบายรายวิชา
เสนอให้ปรับแก้จาก “Original research dissertation related to bioscience for sustainable agriculture 
under guidance of advisory committee.” เป็น “Original research dissertation related to bioscience 
for sustainable agriculture under the guidance of advisory committee.” 
                                       16) รายวิชา 715 592 Thesis (equivalent to) 12 credits ค้าอธิบายรายวิชา
เสนอให้ปรับแก้จาก “Original research dissertation related to bioscience for sustainable agriculture 
under guidance of advisory committee.” เป็น “Original research dissertation related to bioscience 
for sustainable agriculture under the guidance of advisory committee.” 
 
   2.3  Section 4 Learning Outcome, Teaching Strategy and Assessment Strategy 
                           2.3.1  ข้อ 2. Program Learning Outcomes (PLOs) 
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    1) หน้า 33 PLO2 Adhere to ethical principles of the profession with 
responsibility to oneself and others  ตารางช่อง Assessment strategy ข้อย่อยท่ี 2. Evaluate from 
stakeholder’s feedback ค้าว่า “stakeholder’s feedback” ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าไม่ชัดเจนว่าผู้ประเมินคือ
ใคร และประเมินเมื่อใด ทั งนี เสนอให้ทบทวน 
           2) หน้า 34 PLO3 Possess skills in leadership, creativity, judgment and 
communication with scholars, farmers and communities ตารางช่อง Assessment strategy ข้อย่อยที่ 1. 
และข้อย่อยที่ 2. ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าในที่นี คุณภาพของงานมีการประเมินอย่างไร ข้อย่อยที่ 3. ไม่ปรากฏว่ามี
รายวิชาที่สามารถผลักดันให้เกิด innovation และ visitors คือใคร ทั งนี เสนอให้ทบทวนการระบุวิธีการวัดและ
ประเมินผลให้ชัดเจน  
                          2.3.2  หน้ า 35 ตาราง Correlation Mapping Between PLOs and TQF Learning 
Outcomes  ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าเนื อความ PLOs ไม่ชัดเจนว่าสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ยกตัวอย่าง เช่น 
        PLO3 Possess skills in leadership, creativity, judgment and   
communication with scholars, farmers and communities และ PLO5 Analyze and apply appropriate 
technology for research and problem-solving in sustainable agriculture เนื อความ PLOs ไม่ชัดเจนว่า
สัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ด้านที่ 5 Skills in Statistical Analysis, 
Communication and Use of Information Technology โดยเฉพาะด้าน IT 
           2.3.3  ตาราง Distribution of course responsibility in contribution of program 
standard learning outcomes (Curriculum Mapping) classified by courses and PLOs  
       ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าการระบุจุดด้าในรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท และระดับปริญญาเอกที่รับผิดชอบ PLOs เดียวกัน ระบุจุดด้าไว้ต่างกัน ยกตัวอย่าง เช่น รายวิชา 
Seminar in Bioscience for sustainable Agriculture และรายวิชา Thesis ทั งนี เสนอให้ทบทวนอีกครั งทุก
รายวิชา 
                  2.4  Section 7 Program Quality Assurance ข้อ 7. Key Performance Indicators ให้
เพ่ิมข้อมูลปี 2023 และ 2024 ด้วย ทั งนี ให้ปรับแก้ตารางในหน้า 52 ให้สอดคล้องกันด้วย 
 
 
  2.5  Appendix B  Curriculum vitae of the instructors responsible for the 
program/program instructors 
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    2.5.1 อาจารย์ล้าดับที่ 1 ผลงานทางวิชาการ หัวข้อบทความวิจัยในวารสารทางวิชา ให้
ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ชื่อเจ้าของผลงานกรณีมีเจ้าของผลงานหลายท่านให้พิมพ์เป็นชื่อย่อภาษาอังกฤษ ทั งนี 
เพ่ือให้สอดคล้องกับอาจารย์ท่านอ่ืน ชื่อผลงานให้พิมพ์อักษรตัวแรกของแต่ละค้าเป็นอักษรตัวพิมพ์เล็ก 
           2.5.2 อาจารย์ล้าดับที่ 2 ผลงานทางวิชาการ หัวข้อ Proceedings ล้าดับที่ 7 ให้
ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ชื่อผลงานโดยให้พิมพ์อักษรตัวแรกของแต่ละค้าเป็นอักษรตัวพิมพ์เล็กจาก “Energy 
Efficient Saving Utilized Stoves in Ratchaburi Region, Thailand” เป็น “Energy efficient saving utilized 
stoves in Ratchaburi region, Thailand” 
  2.5.3 อาจารย์ล้าดับที่ 3 ผลงานทางวิชาการ หัวข้อ Proceedings กรณีมีเจ้าของ
ผลงานหลายท่านให้พิมพ์ชื่อเจ้าของผลงานเป็นชื่อย่อภาษาอังกฤษ ชื่อผลงานภาษาอังกฤษให้พิมพ์อักษรตัวแรก
ของแต่ละค้าเป็นอักษรตัวพิมพ์เล็ก 
           2.5.4 อาจารย์ล้าดับที่ 6 ผลงานทางวิชาการ หัวข้อบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
ล้าดับที่ 4 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ชื่อผลงานภาษาอังกฤษโดยให้พิมพ์อักษรตัวแรกของแต่ละค้าเป็นอักษร
ตัวพิมพ์เล็กจาก “Oligosaccharide Production from Agricultural Residues by Non Starch Polysaccharide 
Degrading Enzymes and Their Prebiotic Properties” เป็น “Oligosaccharide production from agricultural 
residues by non starch polysaccharide degrading enzymes and their prebiotic properties” 
                     2.5.5 อาจารย์ล้าดับที่ 9 ล้าดับที่ 10 และล้าดับที่ 12 ผลงานทางวิชาการ หัวข้อ
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ โดยให้พิมพ์อักษรตัวแรก
ของแต่ละค้าเป็นอักษรตัวพิมพ์เล็ก 
                     2.5.6 อาจารย์ล้าดับที่ 13 ผลงานทางวิชาการ หัวข้อ Proceedings กรณีมีเจ้าของ
ผลงานหลายท่านให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ชื่อเจ้าของผลงานเป็นชื่อย่อภาษาอังกฤษ  
   2.6  Appendix F Table for the concordance of the Program Learning Outcomes 
(PLOs) with the Course Learning Outcomes (CLOs) ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า หลายรายวิชา CLOs ยังไม่ใช่
ค้า Action verb โดยควรหลีกเลี่ยงการใช้ค้าว่า “เข้าใจ” “มีความรู้” “ตระหนัก” ซึ่งวัดได้ยาก ทั งนี เสนอให้
ทบทวนปรับเป็นค้า Action verb ที่เหมาะสมกับระดับ level ในแต่ละ PLOs และ CLOs 
    อีกทั งให้ทบทวนการระบุ CLOs ในบาง PLOs ที่ระบุ level ของ CLOs ไว้สูงกว่า PLOs ที่
รายวิชานั น ๆ รับผิดชอบ เช่น  
    PLO2 Adhere to ethical principles of the profession of the profession with 
responsibility to oneself and others. ระบุ level ไว้ที่ระดับ “Ap” แต่รายวิชา 715 527 การปรับปรุงพันธ์
เพ่ือการผลิตพืชระบุ CLO2 สามารถประเมินและตระหนักถึงผลกระทบของการปรับปรุงพันธุ์ทั งโดยวิธีการดั งเดิม
และวิธีการใช้ชีวเทคโนโลยี ไว้ที่ระดับ “E” ทั งนี เสนอให้ทบทวนการใช้ค้าว่า “ประเมิน” 
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   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา ปรับแก้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและ
สภาวิชาการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 4.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตร
นานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย  
  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพ่ือ
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย  ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอที่
ประชุมสภาวิชาการ 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
       รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

  1.  Section 2 Program’s Specific Information 

  1.1  ข้อ 1.3.1 Objectives of the program ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรดี แต่เนื อหารายวิชาบางรายวิชายังไม่แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  1.2  ข้อ 1.3.2 Program Learning Outcomes (PLOs)  
    1 )  PLO1 Describe and explain the concept of bioscience for agricultural 
sustainability, regards to the principles of science, biology, and factors relating to agricultural 
technology and patterns. ค้าว่า “Describe and explain” แตกต่างกันอย่างไร สามารถเลือกใช้เพียงค้าเดียว
ได้หรือไม่ ทั งนี เสนอให้ทบทวน 
    2) PLO3 Possess skills in leadership, creativity, judgment and 
communication with scholars, farmers and communities. ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าเนื อความ PLOs ซ ้าซ้อน
กันอยู่หลายประเด็นทั งนี เสนอให้แยก PLOs ให้ชัดเจน และควรระบุเครื่องหมาย “” ที่ช่อง Affective Domain 
(Attitude)  ด้วยหรือไม่ ทั งนี เสนอให้ทบทวน 
    3) บทสรุปผู้บริหาร ระบุจุดเด่นของหลักสูตรฯ ไว้ว่าหลักสูตรฯ มุ่งสร้างบุคลากรด้าน
การเกษตรที่มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ทางชีววิทยาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ที่ประชุมตั งข้อสังเกต
ว่า PLOs ที่ระบุเพียงพอที่จะสนับสนุนจุดเด่นดังกล่าวของหลักสูตรให้บรรลุได้หรือไม่ 
       ทั งนี  เสนอให้ทบทวนว่านักศึกษาต้องมีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมด้วย
หรือไม่ หากจ้าเป็นเสนอให้เพิ่ม PLOs ทางด้านภาษาอังกฤษด้วย  
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                                อนึ่งเนื อความ PLOs ในภาพรวมยังไม่ชัดเจนว่าสัมพันธ์กับเกณฑ์มาตรฐาน TQF 5 ด้าน 
โดยเฉพาะทางด้าน IT ทั งนี สามารถปรับเพ่ิม PLOs ได้ จ้านวน PLOs ที่เหมาะสมควรอยู่ที่ประมาณ 15 PLOs บวก
ลบ อีกทั งที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า PLOs ระดับปริญญาเอกแตกต่างกับระดับปริญญาโทเพียง 1 PLOs    
  2.  Section 3 Academic System, Implementation, and Structure of the Program 
  2.1  ข้อ 3.1.3.3 Curriculum courses Plan 1.1 และ Plan 1.2 ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิม
ร ายวิ ช า  715  503  Research Methodology and Applied Bioscience for Agricultural Sustainability        
3(3-0-6)  โดยให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  
       2.2  ข้อ 3.1.5 Course description  
                                   1) กรณีรายวิชาที่ปรากฏอยู่ในเล่มหลักสูตรระดับปริญญาโทให้ปรับแก้เช่นเดียวกัน
กับหลักสูตรในระดับปริญญาโท 
 2)  รายวิชา 715 506 Generic Skills for Research in Bioscience for Sustainable 
Agriculture 1(1-0-2) ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าหลักสูตรระดับปริญญาเอก ไม่ควรศึกษาในเรื่องทั่วไปควรเป็น
การศึกษาในลักษณะเชิงลึก ทั งนี อาจยุบเนื อหารวมกับรายวิชา 715 503 Research Methodology and Applied 
Bioscience for Agricultural Sustainability 3(3-0-6) 
 3)  รายวิชา 715 621 Enzyme Technology 3(3-0-6) เสนอให้เ พ่ิมเนื อหา
เกี่ยวกับการประยุกต ์
 3.  Section 4 Learning Outcome, Teaching Strategy and Evaluation 
                             3.1 ให้ทบทวนชื่อ หมวด 4 ซึ่งระบุต่างจากในเล่มปริญญาโท ที่ระบุเป็น “Section 4 
Learning Outcome, Teaching Strategy and Assessment Strategy” 
       3.2  หน้า 37 PLO2 Adhere to ethical principles of the profession with 
responsibility to oneself and others ตารางช่อง Assessment strategy ข้อย่อยท่ี 2. Evaluate from 
stakeholder’s feedback ค้าว่า “stakeholder’s feedback” ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าไม่ชัดเจนว่า ผู้ประเมินคือ
ใคร และประเมินเมื่อใด ทั งนี เสนอให้ทบทวน 
       3.3  หน้า 38 PLO3 Possess skills in leadership, creativity, judgment and 
communication with scholars, farmers and communities ตารางช่อง Assessment strategy ข้อย่อยที่ 1. 
และข้อย่อยที่ 2. ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าในที่นี คุณภาพของงานมีการประเมินอย่างไร ข้อย่อยที่ 3. ไม่ปรากฏว่ามี
รายวิชาที่สามารถผลักดันให้เกิด innovation และ visitors คือใคร ทั งนี เสนอให้ทบทวนการระบุวิธีการวัดและ
ประเมินผลให้ชัดเจน  
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  3.4  หน้า 40 Correlation Mapping Between PLOs and TQF Learning Outcomes  
ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าเนื อความ PLOs ไม่ชัดเจนว่าสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
(TQF) ยกตัวอย่าง เช่น 
          PLO3 Possess skills in leadership, creativity, judgment and   
communication with scholars, farmers and communities และ PLO5 Analyze and apply appropriate 
technology for research and problem-solving in sustainable agriculture เนื อความ PLOs ไม่ชัดเจนว่า
สัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ด้านที่ 5 Skills in Statistical Analysis, 
Communication and Use of Information Technology โดยเฉพาะด้าน IT 
      3.5  หน้า 42 ตาราง Distribution of course responsibility in contribution of 
program standard learning outcomes (Curriculum Mapping) classified by courses and PLOs  
          ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าการระบุจุดด้าในรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรระดับปริญญา
โท และระดับปริญญาเอกที่รับผิดชอบ PLOs เดียวกัน ระบุจุดด้าไว้ต่างกัน ยกตัวอย่าง เช่น รายวิชา Seminar in 
Bioscience for sustainable Agriculture รายวิชา Thesis ทั งนี เสนอให้ทบทวนอีกครั งทุกรายวิชา 
  3.6 หน้า 43 ตาราง Curriculum Mapping of Responsibilities of the Required 
Coure in Producing PLOs categorized by year of study ให้ปรับแก้ภายหลังจากปรับแก้ในส่วนอ่ืนให้
สอดคล้องกันด้วย 
 4.  Section 7 Program Quality Assurance ข้อ 7.1 Key Performance Indicators ข้อ
ย่อย 7.1.1 Plan 1.1 and Plan 2.1 (3-year program) ให้เพ่ิมข้อมูลปี 2024 ด้วย ทั งนี ให้ปรับ Plan 1.1 and 
Plan 2.1 (3-year program) ในหน้า 61 ให้สอดคล้องกันด้วย 
 5.  Appendix C Curriculum vitae of the instructors responsible for the 
program/program instructors 
         ทั งนี  ข้อมูลประวัติอาจารย์ท่านเดียวกันกับที่ปรากฏในเล่มหลักสูตรระดับปริญญาโทให้
ปรับแก้เช่นเดียวกันกับหลักสูตรระดับปริญญาโท โดยให้ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ในภาพรวมอีกครั ง ดังนี  
 กรณีผลงานภาษาอังกฤษที่มีชื่อเจ้าของผลงานหลายท่าน ให้พิมพ์ชื่อเจ้าของผลงานเป็นชื่อ
ย่อภาษาอังกฤษ 
 กรณีชื่อผลงานภาษาอังกฤษ ให้พิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของแต่ละค้าเป็นอักษร
ตัวพิมพ์เล็ก 
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   6. Appendix G Table for the concordance of the Program Learning Outcomes 
(PLOs) with the Course Learning Outcomes (CLOs) ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า หลายรายวิชา CLOs ยังไม่ใช่
ค้า Action verb ควรหลีกเลี่ยงการใช้ค้าว่า “เข้าใจ” “มีความรู้” “ตระหนัก” ซึ่งวัดได้ยาก ทั งนี เสนอให้ทบทวน
ปรับค้า Action verb ทีเ่หมาะสมกับระดับ level ในแต่ละ PLOs และ CLOs 
    อีกทั งให้ทบทวนการระบุ CLOs ในบาง PLOs ที่ระบุ level ของ CLOs ไว้สูงกว่า PLOs ที่
รายวิชานั น ๆ รับผิดชอบ  
   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา ปรับแก้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและ
สภาวิชาการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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