
 รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์  

ครั้งที ่3/2563  
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

ณ ห้องประชุม 414 ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 

และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Microsoft Teams 

…………………………….……………..……… 
ผู้เข้าประชุม 

1. ศาสตราจารย์ ดร. สนิท อักษรแก้ว ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวรีย์  อรรถลังรอง กรรมการและเลขานุการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู  พูลสวัสด์ิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
4. นางสาวสุภาวดี  เหลืองศรีปกรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
5. นางสาวน้้าอ้อย  เดชจุ้ย ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 1. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณีต  โอปณะโสภิต กรรมการ 
 2. ศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์  ธีระมั่นคง กรรมการ 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิต  ผิวน่ิม กรรมการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร. กมลชนก  พานิชการ ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
 2. อาจารย์ ดร. ธนวดี  พรหมจันทร์ ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 3. อาจารย์ ดร. อลิสา  คงใจมั่น  โยชิดะ ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 4. นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร นักวิชาการศึกษาช้านาญการพิเศษ 

   กองบริหารงานวิชาการ 

 5. นางสาวประภัสสร  ถวายนิล นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   

   กองบริหารงานวิชาการ 

 6. นางสาวชุตินันท์  ปทีปะปานี นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   

   กองบริหารงานวิชาการ 
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 7. นางสาววิลาวรรณ พิชัย นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   

   กองบริหารงานวิชาการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลนาถ  อบสุวรรณ ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยพร  มากทรัพย์ ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา 
 3. อาจารย์ ดร. ณิมนาราห์  อยู่คงแก้ว ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประหยัด  แสงงาม ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
 5. อาจารย์ ดร. กฤษณะ  เรืองฤทธ์ิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
   คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
 6. รองศาสตราจารย์อุไรวรรณ  ไอยสุวรรณ์ ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรารัตน์  มนต์ขลัง ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤฒิยา  นิลประพฤกษ์ ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 9. อาจารย์ ดร. รัชษาวรรณ์  มงคล ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
  

เปิดประชุมเวลา  9.30  น. 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
 ฝ่ายเลขานุการแจ้งการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์      
ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยการเวียนเมื่อวันที่  22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบโดยไม่มีแก้ไข  
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องท่ีพิจารณา 
 ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีพิจารณา 
 4.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
บัณฑิตวิทยาลัย 
  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการ  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังน้ี 
  1. คณะกรรมการ ให้ ผู้แทนหลักสูตรช้ีแจงหลักการด้าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ว่าหลักสูตรมีการปรับปรุงแก้ไขจากหลักสูตรเดิม
อย่างไร มีการเพิ่มเติม หรือปรับปรุงเน้ือหารายวิชาอย่างไรบ้าง 
   ในการน้ี ผู้แทนหลักสูตรช้ีแจงว่า มีการด้าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คือ หลักสูตรได้มีการเปิดมาเป็นระยะเวลายาวนาน             
เมื่อครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรได้ปรับหลักสูตรให้มีความทันสมัย รองรับกับผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก 
โดยการพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกให้มีศักยภาพในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะ 
เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถปรับเปล่ียนได้ตามปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถ
ปรับเปล่ียนได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยสรุปประเด็นเป็นด้านต่าง ๆ ดังน้ี        
   1) วัตถุประสงคข์องหลักสูตร มีดังน้ี 
    1.1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางชีววิทยาที่สามารถน้าองค์ความรู้ทางชีววิทยาไปต่อยอดหรือ 
ใช้ในการท้าวิจัยด้วยตนเองได้ 
    1.2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางชีววิทยาที่มีศักยภาพในการบูรณาการองค์ความรู้ทาง
ชีววิทยาและทักษะการคิดสร้างสรรค์ เพื่อผลิตผลงานที่มีคุณภาพในระดับชาติหรือนานาชาติได้ 
    1.3) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางชีววิทยาที่สามารถส่ือสารและท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    1.4) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางชีววิทยาที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และส่ิงแวดล้อม 
และมจีริยธรรมทางวิชาการ 
   2) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส้าเร็จการศึกษาของหลักสูตร มีดังน้ี 
    2.1) นักชีววิทยาที่สามารถบูรณาการความรู้ทางชีววิทยาและศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง            
เพื่อท้างานในองค์กรภาครัฐและเอกชนได้ 
    2.2) เป็นผู้สอนหรือนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันต่าง ๆ  
    2.3) อาชีพอิสระ หรือธุรกิจส่วนตัว 
   3) หลักสูตรได้มีการส้ารวจความต้องการจ้าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders’ 
needs/Input) ในกลุ่มต่าง ๆ อาทิ นายจ้าง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์/บุคลากร วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะวิชา TQF 5 – 6 ด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
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12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
มาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ทักษะในศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และอัตลักษณ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ท้าให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (Program Learning Outcomes) PLOs จ้านวน 6 PLOs 
   4) หลักสูตรมีการก้าหนดรายวิชาใหม่ในหลักสูตร เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ และ
สามารถปรับเปล่ียนได้ตามปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในแผน ก แบบ ก 1 คือ รายวิชา 512 502  ประ เ ด็น ชี ว วิทยาตาม
กระแส (Current Issues in Biology) 2(2-0-4) และแผน ก แบบ ก 2 คือ รายวิชา 512 501 ชีววิทยาสร้างสรรค์ 
(Creative Biology) 2(1-2-3)  
  อน่ึง คณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะเก่ียวกับหลักสูตรใน 3 ประเด็น ดังน้ี 
  1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเหมาะสมส้าหรับการเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาอย่างย่ิง โดยเฉพาะ
เรื่องของ 1) การน้าองค์ความรู้ไปต่อยอด และ 2) การบูรณาการความรู้ทางชีววิทยาไปพัฒนาร่วมกับสาขาอ่ืน อาทิ 
ส่ิงแวดล้อม การแพทย์/เภสัชศาสตร์ และการท่องเที่ยว  
  2) เสนอแนะให้เพิ่มเติมเน้ือหาต่าง ๆ ในรายวิชาดังต่อไปน้ี  
   2.1) รายวิชา 512 514 เทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวของพืชสวน (Postharvest 
Technology and Innovation of Horticultural Crops) 4(2-6-4) เสนอให้เพิ่มเน้ือหาเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการเศษเหลือหลังจากการเก็บเกี่ยว เพื่อแก้ปัญหาการเผาขยะเศษเหลือ และลดปัญหามลภาวะทางอากาศ     
(ฝุ่นละออง PM 2.5)  
   2.2) รายวิชา 512 517 เทคโนโลยีด้านธาตุอาหารพืช (Plant Nutrition Technologies)      
3(2-3-4) เสนอให้เพิ่มเน้ือหาเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ และการผลิตพืชโดยธาตุอาหาร (Hydroponics) 
   2.3 ) รายวิชา 512 524 กระบวนการเชิงนิเวศทางทะเล (Marine Ecological Process)       
3(3-0-6) เสนอให้ปรับช่ือรายวิชาเป็น “กระบวนการเชิงนิเวศทางทะเลและชายฝ่ัง (Marine and Coastal 
Ecological Process)” หรืออาจเพิ่มเน้ือหาเกี่ยวกับกระบวนการเชิงนิเวศทางทะเลและชายฝ่ังในค้าอธิบาย
รายวิชาด้วย  
   2.4) รายวิชา 512 525 พิษวิทยาทางน้้า (Aquatic Toxicology) 3(2-3-4) เสนอให้เพิ่มเน้ือหา
เกี่ยวกับกระบวนการชีวภาพในการบ้าบัดน้้าเสีย อาทิ โครงการแหลมผักเบี้ยอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ดูแลในเรื่องของการบ้าบัดน้้าเสีย และการก้าจัดขยะ และศูนย์ศึกษา  
การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อด้าเนินงาน
ด้านการอนุรักษ์ การจัดการทรัพยากรชายฝ่ัง เป็นต้น 
  3) หลักสูตรควรมีการเตรียมการให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับอนาคตข้างหน้า อาทิ ชีวทางการแพทย์ 
เภสัชชีวภาพ เภสัชชีวภัณฑ์ โดยชีววิทยาถือเป็นพื้นฐานของศาสตร์ต่าง ๆ หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาควร
เสริมสร้างให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ สามารถน้าความรู้ทางชีววิทยาไปบูรณาการกับศาสตร์อ่ืน ๆ ได้         
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  2. บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร ข้อ 3. นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ที่ประชุมต้ังข้อสังเกตว่าข้อความ    
ที่ระบุเป็นรายวิชาของนักศึกษาในแผน ก แบบ ก 2 ทั้งน้ี หลักสูตรจะมีกลไก หรือวิธีการอย่างไรที่ท้าให้นักศึกษา
แผน ก แบบ ก 1 มีในเรื่องของนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
  3.  รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

   3.1 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

    3.1.1 ข้อ 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning 

Outcomes) PLOs ที่ประชุมต้ังข้อสังเกตเกี่ยวกับเน้ือความของ PLOs ที่ระบุไม่ปรากฏข้อความเกี่ยวกับการ

น้าเสนอผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่สอดคล้องกับที่ผู้แทนหลักสูตรได้ช้ีแจงในที่ประชุม ทั้งน้ี เสนอให้

ทบทวน 

    3.1.2 ข้อ 1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ตารางช่องวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ล้าดับที่ 4 เพื่อผลิต

มหาบัณฑิตทางชีววิทยาที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม และมีจริยธรรมทางวิชาการ  ให้ตรวจสอบ

ข้อความที่ระบุซึ่งไม่สอดคล้องกับที่ปรากฏในข้อ 1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร หน้า 5 ทั้งน้ี ให้ปรับแก้            

ให้ถูกต้องและสอดคล้องกันทุกแห่งที่ปรากฏ 

   3.2 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด้าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
    3.2.1 ข้อ 2.4 กลยุทธ์ในการด้าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ้ากัดของนักศึกษาในข้อ 
2.3 ข้อย่อยที่  2.4.1 และ 2.4.2 ให้ตรวจสอบข้อความว่า “กรรมการบริหารหลักสูตร” ที่ถูกต้องเป็น 
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หรือไม ่
    3.2.2 ข้อ 2.6 งบประมาณตามแผน ให้ตรวจสอบงบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)   
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเท่ากันกับงบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) ทุกปีงบประมาณ ทั้งน้ี ให้ปรับแก้ให้ถูกต้อง 
    3.2.3 ข้อ 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ข้อความจาก 
      “จ้านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (มีค่าเทียบเท่า) 
      36 หน่วยกิต” 
      เป็น 
      “จ้านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (มีค่าเทียบเท่า) 36 หน่วยกิต” 
    3.2.4 ข้อ 3.1.3.3 รายวิชา แผน ก แบบ ก 2 
      3.2.4.1 ราย วิชา  512 503  ระ เบียบ วิ ธี วิ จัยทาง ชีว วิทยา  (Research 
Methodology in Biology) 3(3-0-6) ที่ประชุมเสนอว่าเป็นรายวิชาที่ควรให้นักศึกษาในแผน ก แบบ ก 1           
ได้ลงทะเบียนเรียนด้วย เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ทั้งน้ี อาจเพิ่มเป็นรายวิชาที่เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิต  
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      3.2.4.2 รายวิชา 512 520 พฤกษอนุกรมวิธานบูรณาการ (Integrative Plant 
Systematics) 3(3-2-4) ที่ประชุมต้ังข้อสังเกตว่าจ้านวนหน่วยกิตที่ถูกต้องเป็น “3(2-3-4)” หรือไม่ ทั้งน้ี หากมีการ
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ให้ปรับแก้ทุกแห่งที่ปรากฏรายวิชาน้ีให้สอดคล้องกันด้วย 
    3.2.5 ข้อ 3.1.5 ค้าอธิบายรายวิชา 
      3.2.5.1 รายวิชา 512 511 จีโนมิกส์ (Genomics) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ฉีกค้าจาก “ชีวจ-ริยธรรม” เป็น “ชีวจริยธรรม” 
      3.2.5.2 รายวิชา 512 512 ทักษะพันธุศาสตร์ ในงานวิจัยทางชีววิทยา 
(Genetics Skills in Biological Research) 3(2-3-4) ที่ประชุมเสนอให้ตรวจสอบการพิมพ์ค้าว่า “ซอฟแวร์”      
ที่ถูกต้องเป็น “ซอฟต์แวร์” หรือไม ่ 
      3.2.5.3 รายวิชา 512 513 ประเด็นวิจัยปัจจุบันเกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติโอมิกส์ 
(Current Issues in Multi-Omics Technologies) 3(3-0-6) ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ช่ือรายวิชาภาษาไทยเป็น 
“ประเด็นวิจัยตามกระแสเกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติโอมิกส์” ทั้งน้ี เพื่อให้สอดคล้องกับรายวิชา 512 502 ประเด็น
ชีววิทยาตามกระแส (Current Issues in Biology) 2(2-0-4) 
      3.2.5.4 รายวิชา 512 515 การเส่ือมสภาพในพืช (Senescence in Plants) 
3(2-3-4) ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เว้นวรรคข้อความจาก “การเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาและชีวเคมี  ของพืช” 
เป็น “การเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของพืช” และให้ตรวจสอบการพิมพ์ค้าว่า “เอธิลีน” ที่ถูกต้องเป็น         
“เอทิลีน” หรือไม ่
      3.2.5.5 รายวิชา 512 516 เมแทบอลิซึมของพืช (Plant Metabolism)       
3(2-3-4) ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เว้นวรรคข้อความจาก “ระบบ     การควบคุมเมแทบอลิซึม” เป็น        
“ระบบการควบคุมเมแทบอลิซึม” 
      3.2.5.5 รายวิชา 512 518 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกล้วยไม้ (Orchid 
Production Technology and Innovation) 3(2-3-4) ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ฉีกค้าจาก “ดีเอ็น-เอลูกผสม” 
เป็น “ดีเอ็นเอลูกผสม” 
      3.2.5.6 รายวิชา 512 520 พฤกษอนุกรมวิธานบูรณาการ (Integrative Plant 
Systematics) 3(3-2-4) ที่ประชุมต้ังข้อสังเกตว่าจ้านวนหน่วยกิตที่ถูกต้องเป็น “3(2-3-4)” หรือไม่ ทั้งน้ี หากมี   
การปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ให้ปรับแก้ทุกแห่งที่ปรากฏรายวิชาน้ีให้สอดคล้องกันด้วย 
      3.2.5.7 รายวิชา 512 524 กระบวนการเ ชิง นิ เวศทางทะเล  (Marine 
Ecological Process) 3(3-0-6) ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เว้นวรรคข้อความจาก “หน้าที่ของ  ระบบนิเวศทาง
ทะเล” เป็น “หน้าที่ของระบบนิเวศทางทะเล” 
      ทั้ง น้ี  ให้ปรับแก้ ในทุกแห่งที่ปรากฏ ช่ือรายวิชาและค้าอธิบายรายวิชา             
ให้สอดคล้องกันด้วย 
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    3.2.6 ข้อ 5.6 กระบวนการประเมินผล 
      3.2.6.1 ข้อย่อยที่ 5.6.4 ขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยอาจารย์ประจ้าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน .....    
ให้ปรับแก้เป็น “ขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยอาจารย์ประจ้า
หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน .....” 
      3.2.6.3 ข้อย่อยที่ 5.6.5 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้อง
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการ (proceeding) ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส้าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ..... ให้ปรับแก้เป็น  
       “ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
(proceeding) ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส้าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 .....” 
   3.3 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
    3.3.1 ข้อ 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ตารางช่องคุณลักษณะพิเศษ 
ล้าดับที่ 4 ตระหนักและรู้คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และสามารถน้ามาบูรณาการกับความรู้ทางชีววิทยา            
เพื่อน้าไปสู่การสร้างสรรค์งานวิจัย และการคิดนอกกรอบ ที่ประชุมต้ังข้อสังเกตว่าข้อความที่ระบุอยู่ในรายวิชาของ
นักศึกษาในแผน ก แบบ ก 2 ทั้งน้ี หลักสูตรจะมีกลไก หรือวิธีการอย่างไรที่ท้าให้นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 มีใน
เรื่องของบูรณาการกับความรู้ทางชีววิทยา เพื่อน้าไปสู่การสร้างสรรค์ 
    3.3.2 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) PLO3 ที่ประชุมต้ังข้อสังเกตการระบุ
เครื่องหมาย “” ในด้านที่ 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เน้ือความของ PLOs        
ไม่ปรากฏชัดเจนว่าสัมพันธ์กับด้านที่ 4. ทั้งน้ี เสนอให้ทบทวน 
    3.3.3 หน้า 36 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังน้ี ข้อ 2. ด้านความรู้ ข้อย่อยที่ 
2.2 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เว้นวรรคข้อความจาก “ทักษะ  ในการแก้ปัญหา” เป็น “ทักษะในการแก้ปัญหา” 
    3.3.4 ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร       
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จ้าแนกตามรายวิชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : 
Program Learning Outcomes 
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      3.3.4.1 ตารางช่องรหัส วิชา/ ช่ือ วิชา รายวิชา 512 791 วิทยานิพนธ์             
(มีค่าเทียบเท่า) และรายวิชา 512 792 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เป็น “512 791 
วิทยานิพนธ์ และ 512 792 วิทยานิพนธ์” 
      3.3.4.2 รายวิชา 515 502 สถิ ติประยุกต์ส้าหรับนักชีววิทยา  ที่ประชุม           
ต้ังข้อสังเกตการระบุความรับผิดชอบ () ใน PLO 1 – 3 สอดคล้องสัมพันธ์กับเน้ือความของ PLOs ดังกล่าว
หรือไม่ ทั้งน้ี เสนอให้ทบทวน และตรวจสอบว่าสัมพันธ์กับ PLO4 หรือไม ่
    3.3.5 ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร       
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning 
Outcomes จ้าแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามล้าดับช้ันปี) หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 ที่ประชุมต้ังข้อสังเกตใน PLO4 
มีรายวิชาที่รับผิดชอบเพียงรายวิชาเดียว คือ รายวิชา 512 791 วิทยานิพนธ์ เพียงพอหรือไม่ ส้าหรับการผลักดันให้
นักศึกษาบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ใน PLO4 
   3.4 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ข้อ 3. กระบวนการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา ข้อย่อยที่ 3.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส้าเร็จการศึกษา ให้
ตรวจสอบข้อความว่า “มีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร .....” ที่ถูกต้องเป็น “มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร .....” หรือไม ่
   3.5 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ข้อ 1. การก้ากับมาตรฐาน บรรทัดที่ 3 ให้ปรับแก้
ข้อความท่ีพิมพ์ผิดจาก “ดูและ” เป็น “ดูแล” 
   3.6 ภาคผนวก ข ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตรพร้อม
รายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับบัณฑิตศึกษา 
    3.6.1 ให้ตรวจสอบช่ือหัวข้อที่ระบุ ซึ่งไม่สอดคล้องกับที่ปรากฏในสารบัญ ที่ระบุว่า 
“ภาคผนวก ข ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร” 
    3.6.2 อาจารย์ล้าดับที่ 2 ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) ผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ผลงานล้าดับที่ 2 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ช่ือ
วารสาร โดยให้พิมพ์เป็นตัวอักษรหนา 
    3.6.3 อาจารย์ล้าดับที่ 5 ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) ผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ผลงานล้าดับที่ 2 ให้ตรวจสอบช่ือผู้แต่งที่ระบุ 
“Youngsabanant-Areekijseree,” ว่าถูกต้องหรือไม ่
    3.6.4 อาจารย์ล้า ดับที่  11 ผลงานทางวิชาการ ( ที่ ตีพิมพ์ ในรอบห้าปี )  หั วข้อ 
Proceedings ล้าดับที่ 2 ให้ตัดออก เน่ืองจากเกินรอบระยะเวลา 5 ปี โดยนับย้อนหลังจากเดือนที่เริ่มใช้หลักสูตร
คือ เดือนกรกฎาคม 2564 ทั้งน้ี ให้เพิ่มผลงานทางวิชาการให้ครบ 3 รายการด้วย 
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   3.7 ภาคผนวก ช ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  
    3.7.1 รายวิชา 512 511 จี โ นมิ ก ส์  ( Genomics) 3 ( 3 -0 -6 )  ค้ า อ ธิบ ายร าย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “..... Genome adaptation to environmental change. .....” เป็น 
“..... Genome adaptation to environmental changes. .....” 
    3.7.2 รายวิชา 512 515 การเส่ือมสภาพในพืช (Senescence in Plants) 3(2-3-4) 
ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก 
     “Physiological and biochemical changes in plants during senescence 
and enzyme changing of activities, ethylene and hormone production, physiological disorder, 
free radicals, fruit softening and abscission, responses to wounding and chilling injuries in 
plants.” 
     เป็น 
     “Physiological and biochemical changes in plants during senescence. 
Enzyme changing of activities. ethylene and hormone production. Physiological disorder. Free 
radicals. Fruit softening and abscission. Responses to wounding and chilling injuries in plants.” 
    3.7.3 ร าย วิ ชา  5 12  5 17  เ ทค โน โ ล ยี ด้ า นธา ตุอ าห า รพื ช  ( Plant Nutrition 
Technologies) 3(2-3-4) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “Mechanism of 
biochemistry, molecular biology, and plant physiology mechanisms relevant to mineral uptake, 
mobilization and homeostasis in plant. ..... Techniques used in advance research in plant 
nutrition. .....” เป็น “Mechanisms in biochemistry, molecular biology, and plant physiology 
relevant to mineral uptake, mobilization and homeostasis in plants.  ..... Techniques used in 
advanced research in plant nutrition. .....” 
    3.7.4 รายวิชา 512 519 เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืช (Plant Tissue Culture 
Technology) 3(2-3-4) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ค้าว่า “in vitro” จาก
ตัวอักษรเอียงเป็นตัวอักษรปกติ  
    3.7.5 ราย วิชา  512 520  พฤกษอนุกรม วิธานบู รณาการ  ( Integrative Plant 
Systematics) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “..... determination and 
interpretation plant phylogeny. .....” เป็น “..... determination and interpretation plants phylogeny. 
.....” 
    3.7.6 รายวิชา 512 521 เทคโนโลยีและนวัตกรรมสาหร่าย (Algal Technology and 
Innovation) 4(3-3-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “..... Industrial scale 
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production of microalgae for pigment. .....” เป็น “..... Industrial scale pigment production for 
microalgae. .....” 
    3.7.7 รายวิชา 512 526 การตรวจทางชีววิทยาระดับเซลล์ (Cell-Based Bioassays) 
3(2-3-4) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ค้าว่า “in vivo” และ “in vitro”           
จากตัวอักษรเอียงเป็นตัวอักษรปกติ 
    3.7.8 รายวิชา 512 527 สังข วิทยา (Malacology) 4 (3 -3 -6)  ค้ าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “.....physiology and ecology of molluscs. Emphasis on those 
of economic and medical significances.” เป็น “.....physiology and ecology of molluscs. Emphasis 
on economic and medical significances.” 
    3.7.9 รายวิชา 512 532 สเต็มเซลล์และวิศวกรรมเน้ือเย่ือ (Stem Cells and Tissue 
Engineering) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “.....Types and 
characterization of stem cell. .....” เป็น “.....Types and characterization of stem cells. .....” 
    3.7.10 รายวิชา 512 534 เทคนิควิจัยทางสัตว์ป่า (Wildlife Research Technique) 
3(2-3-4) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ตรวจสอบการระบุเครื่องหมาย “.-” ในข้อความ “Studies of 
population and wildlife habitats.-” ว่าถูกต้องหรือไม่ 
    3.7.11 รายวิชา 512 537 เทคนิคทางชีววิทยาส้าหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่องกราด (Biological Techniques in Scanning Electron Microscopy) 3(1-6-2) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “..... ส้าหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด” เป็น “..... ส้าหรับวิเคราะห์
ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด” 
     และค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “..... chemical 
and low vacuum methods for scanning electron microscope.” เป็น “.....chemical and low 
vacuum methods for analysis  using scanning electron microscope.” 
    ทั้งน้ี ให้ปรับแก้ในทุกแห่งที่ปรากฏช่ือรายวิชาและค้าอธิบายรายวิชา ให้สอดคล้องกันด้วย 
   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา ปรับแก้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร     
และสภาวิชาการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 4.2  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
บัณฑิตวิทยาลัย 
  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการ  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังน้ี 
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  1. คณะกรรมการ ให้ ผู้แทนหลักสูตรช้ีแจงหลักการด้าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ว่าหลักสูตรมีการปรับปรุงแก้ไขจากหลักสูตร
เดิมอย่างไร มีการเพิ่มเติม หรือปรับปรุงเน้ือหารายวิชาอย่างไรบ้าง 
   ในการน้ี ผู้แทนหลักสูตรช้ีแจงว่ามีการด้าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คือ หลักสูตรได้มีการปรับปรุงพัฒนานาตามแนวทางของ 
Outcome – Based Education (OBE) ซึ่งน้าองค์ความรู้ที่ต้องการสร้างบัณฑิตมาหล่อหลอมเป็น Program 
Learning Outcomes (PLOs) โดยสาระส้าคัญของหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 เน้นเรื่องของการใช้เทคนิคเป็นหลัก 
ส่วนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เน้นเรื่องการใช้ข้อมูลเพื่อสร้างงานวิจัย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเป็นเครื่องมือ 
จ้านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ลดลง จ้านวน 2 หน่วยกิต มีการเพิ่มหน่วยกิตในวิชาบังคับ ซึ่งรายวิชาใหม่
สร้างจากความต้องการจ้าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders’ needs/Input) ในกลุ่มต่าง ๆ โดยตรง ดังน้ี 
   1) กลุ่มสาธารณสุข ประกอบด้วย นักวิจัยในโรงพยาบาล/แพทย์/อาจารย์แพทย์/บริษัทยา 
   2) กลุ่มธุรกิจการเงินและโทรคมนาคม ประกอบด้วย ธนาคาร/บริษัทหลักทรัพย์/บริษัท
ประกันภัย/บริษัทโทรคมนาคม 
   3) ส้านักงานสถิติแห่งชาติ  
   4) กลุ่มมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อาจารย์/อาจารย์ประจ้า 
  2. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)  
   2.1 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
     2.1.1 ข้อ 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร บรรทัด
ที่ 5 ให้ตรวจสอบข้อความ “สภาวิชาชีพ...............เห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ ............เดือน .................. พ.ศ.  ........”     
ว่าต้องระบุหรือไม่ ทั้งน้ี หากทางหลักสูตรไม่มีสภาวิชาชีพให้ตัดออก 
     2.1.2 ข้อ 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม บรรทัดที่ 3          
ให้ปรับแก้ค้าที่พิมพ์ผิดจาก “กว้างขว้าง” เป็น “กว้างขวาง” 
   2.2 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
     2.2.1 ข้อ 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning 
Outcomes) PLOs ตารางช่อง Cognitive Domain (Knowledge) (Bloom’s Taxonomy (Revised)) ให้ทบทวน 
PLO5 เลือกวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลได้ ที่ระบุเครื่องหมาย “” ไว้ที่ “An” และ “E” ซึ่งข้ามระดับ
กัน ทั้งน้ี ให้ระบุระดับสูงสุดที่ต้องการให้นักศึกษาทุกคนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ใน PLOs ดังกล่าว 
     2.2.2 ข้อ 1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ตาราง โดยให้ปรากฏข้อมูลให้ครบถ้วน
ทุก PLOs และให้เพิ่มการระบุหมายเหตุข้อความว่า “หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์  ในช่องที่วัตถุประสงค์สัมพันธ์กับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)” ไว้ด้านท้ายตารางด้วย 
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     2.2.3 ข้อ 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
      2.2.3.1 ตารางช่องแผนการพัฒนา/การเปล่ียนแปลง ล้าดับที่ 2 ปรับปรุงหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ภายในระยะเวลา 5 ปี เสนอให้ปรับแก้ระยะเวลาเป็น “ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี” หรือ “ภายในระยะเวลา 3 ปี” 
      2.2.3.2 ตารางช่องกลยุทธ์ ล้าดับที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลงานวิจัยของ
นักศึกษาทุกคนได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ที่ประชุมต้ังข้อสังเกตว่าสามารถด้าเนินการอย่างไร      
ให้นักศึกษาสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ ภายในระยะเวลา 3 ปี ทั้งน้ี เสนอให้ปรับการระบุ
ข้อความให้เห็นภาพชัดเจน 
   2.3 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด้าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
     2.3.1 ข้อ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า ข้อย่อยที่ 2.3.1 นักศึกษาอาจมีทักษะองค์
ความรู้และพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ สถิติ และภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ปรากฏการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
ทักษะองค์ความรู้และพื้นฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน ในข้อ 2.4 กลยุทธ์ในการด้าเนินการเพื่อแก้ไข
ปัญหา/ข้อจ้ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 ข้อย่อยที่ 2.4.1 ทั้งน้ี เสนอให้ทบทวน 
     2.3.2 ข้อ 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) ที่ประชุมต้ังข้อสังเกตว่าไม่มีการ
ระบุรายจ่ายในตารางช่องค่าใช้จ่ายบุคลากรในทุกปีงบประมาณ และหมายเหตุท้ายตารางที่ระบุข้อความว่า “ค่าใช้จ่าย
สูงสุดต่อคนต่อปี 40,000 บาท” ไม่สอดคล้องกับข้อมูลในตารางช่องค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา ที่ระบุเป็น “24,000” 
ทุกปีงบประมาณ ทั้งน้ี เสนอให้ทบทวนและปรับแก้ให้ถูกต้อง 
     2.3.3 ข้อ 3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต 
      2.3.3.1 หน้า 12 ย่อหน้าที่ 2 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้
เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต” เป็น “รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่
ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต” 
      2.3.3.2 หน้า 12 ย่อหน้าที่ 7 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “ในแต่ละรายวิชาก้าหนด
เกณฑ์การค้านวณหน่วยกิตจาก จ้านวนช่ัวโมงบรรยาย (บ) ปฏิบัติการ (ป) .....” เป็น “ในแต่ละรายวิชาก้าหนดเกณฑ์
การค้านวณหน่วยกิตจาก จ้านวนช่ัวโมงบรรยาย (บ) ช่ัวโมงปฏิบัติ (ป) .....” 
      2.3.3.3 หน้า 13 บรรทัดที่ 5 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “เลขตัวที่สาม บอกจ้านวน
ช่ัวโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์” เป็น “เลขตัวที่สาม บอกจ้านวนช่ัวโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์” 
     2.3.4 ข้อ 3.1.3.3 รายวิชา ที่ประชุมต้ังข้อสังเกตว่ามีรายวิชาที่ประยุกต์ร่วมกับศาสตร์
อ่ืน ๆ เพียง 1 รายวิชา คือ รายวิชา 515 552 การวิจัยด้าเนินงานส้าหรับการจัดการทางการเงิน (Operations 
Research for Financial Management) 3(3-0-6) ทั้งน้ี เสนอให้เพิ่มเน้ือหาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้กับศาสตร์อ่ืน ๆ 
ในรายวิชาด้วย อาทิ การประยุกต์ในด้านพื้นที่และส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 
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     2.3.5 ข้อ 3.1.5 ค้าอธิบายรายวิชา 
      2.3.5.1 รายวิชา 515 531  การแสดงข้อมูลด้วยภาพ  (Data Visualization)    
3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย บรรทัดที่ 2 ให้ปรับแก้ค้าที่พิมพ์ผิดจาก “ข้องมูล” เป็น “ข้อมูล” 
      2.3.5.2 รายวิชา 515 593  การให้ค้าปรึกษาทางสถิติ  (Statistical Consulting) 
1(0-2-1) ที่ประชุมเสนอว่าในรายวิชาน้ีควรเพิ่มจ้านวนช่ัวโมงบรรยาย โดยอาจปรับจ้านวนตัวเลขในวงเล็บหลังจ้านวน
หน่วยกิตเป็น “1(1-0-2)” 
      ทั้งน้ี ให้ปรับแก้ในทุกแห่งที่ปรากฏช่ือรายวิชาและค้าอธิบายรายวิชา ให้สอดคล้อง
กันด้วย 
     2.3.6 ข้อ 5.6 กระบวนการประเมินผล ข้อย่อยที่ (1) การอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ การ
ลงทะเบียน การด้าเนินการท้าวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามค้าแนะน้าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และมีการเสนอ
ความก้าวหน้าให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาทุกภาคการศึกษา การเสนอและการขออนุมัติวิทยานิพนธ์ต่อ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จ้านวนไม่น้อยกว่า 3 คนซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์ประจ้าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันโดยประธานสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ปรับแก้เป็น  
      “การอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ การลงทะเบียน การด้าเนินการท้าวิทยานิพนธ์ให้
เป็นไปตามค้าแนะน้าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และมีการเสนอความก้าวหน้าให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
พิจารณาทุกภาคการศึกษา การเสนอและการขออนุมัติวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จ้านวนไม่น้อย
กว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์ประจ้าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันโดยประธาน
สอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์” 
   2.4 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
     2.4.1 ข้อ 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา บรรทัดแรก ให้ปรับแก้ข้อความ
จาก “บัณฑิตที่ส้าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรน้ีจะเป็นมีความรู้ความสามารถทางสถิติศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา .....” 
เป็น “บัณฑิตที่ส้าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรน้ีจะต้องมีความรู้ความสามารถทางสถิติศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา .....” 
     2.4.2 ข้อ 1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ให้ปรับแก้การระบุ   
ล้าดับที่ของหัวข้อเป็น “2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)” และ PLO8 ตารางช่องกลยุทธ์ส้าหรับ
วิธีการวัดและประเมินผล ให้ปรับแก้ข้อความจาก “1. ประเมินจากจากเขียนรายงาน 2. ประเมินจากความรับผิดของ
งาน ความตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน” เป็น 1. ประเมินจากการเขียนรายงาน 2. ประเมินจากความรับผิดชอบงาน 
ความตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน” 
     2.4.3 ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร     
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จ้าแนกตามรายวิชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : 
Program Learning Outcomes ตารางช่องรหัสวิชา/ช่ือวิชา* ให้ตัดการระบุเครื่องหมาย “*” (ดอกจัน) ออก         
โดยพิมพ์เป็น “รหัสวิชา/ช่ือวิชา” 
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     2.4.4 ตารางข้อมูลความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อส้ินปีการศึกษา ที่ประชุม
เสนอให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ โดยให้ระบุเป็นประเด็น หรือเป็นข้อ ๆ ทั้งน้ี เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบความ
คาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อส้ินปีการศึกษา 
   2.5 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ข้อ 3.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส้าเร็จการศึกษา ข้อย่อยที่ 3.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา ให้ประเมินและวัดผลของ
นักศึกษาตามลักษณะเฉพาะของรายวิชาโดยไม่มีการให้คะแนนเข้ามาเกี่ยวข้อง และนอกจากน้ีในทุกรายวิชา            
ให้นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย์และน้าผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนใน
ครั้งถัดไป ให้ปรับแก้เป็น  
     “3.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา ให้ประเมินและวัดผลการศึกษาของนักศึกษาตาม
ลักษณะเฉพาะของรายวิชา และนอกจากน้ีในทุกรายวิชาให้นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย์และน้าผลการ
ประเมินดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งถัดไป” 
   2.6 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
     2.6.1 ข้อ 3. นักศึกษา ข้อย่อยที่ 3.3 กระบวนการหรือแสดงผลการด้าเนินงาน บรรทัดที่ 
2 – 3 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “..... และก้าหนดหน้าที่ของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ให้ท้าหน้าที่ในการก้ากับ
ดูแล .....” เป็น “..... และก้าหนดหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ท้าหน้าที่ในการก้ากับดูแล .....” 
     2.6.2 ข้อ 4. อาจารย์ ข้อย่อยที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ให้ปรับแก้ค้าที่พิมพ์
ผิดจาก “..... และตามระบบการับอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย” เป็น “..... และตามระบบการรับอาจารย์ใหม่ของ
มหาวิทยาลัย” 
   2.7 ภาคผนวก ข ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
     2.7.1 อาจารย์ล้าดับที่ 1 ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) หัวข้อผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ ล้าดับที่ 2 ที่ระบุสถานที่ว่า 
“Bangkok, Thailand.” ให้เพิ่มการระบุช่ือสถาบันและสถานทีท่ี่ใช้ในการจัดประชุมวิชาการด้วย 
     2.7.2 อาจารย์ล้าดับที่ 3 ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) หัวข้อผลงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ ให้ปรับแก้ค้าที่พิมพ์ผิดจาก “กระทวงพลังงาน” เป็น “กระทรวงพลังงาน” และหัวข้อผลงานวิจัยที่
เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ ล้าดับที่ 2 เสนอให้ตัดออก เน่ืองจากเกินรอบระยะเวลา 5 ปี โดยนับย้อนหลังจากการ
เริ่มใช้หลักสูตรในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 (กรกฎาคม 2564) ทั้งน้ี ให้เพิ่มผลงานทางวิชาการให้ครบ        
3 รายการด้วย  
     2.7.3 อาจารย์ล้าดับที่ 4 ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) หัวข้อผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ให้ปรับแก้รูปแบบการระบุเลขหน้าจาก     
“หน้า 15-24.” เป็น “15-24.” 
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     2.7.4 อาจารย์ล้าดับที่ 6 ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) หัวข้อผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ ผลงานล้าดับที่ 2 ให้ปรับแก้รูปแบบ
การพิมพ์ฉีกค้าจาก “ศูนย์มานุษยวิทยาสิ-รินธร” เป็น “ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร” 
   2.8 ภาคผนวก ค รายงานผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
     2.8.1 หน้า 87 ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษา  กับจ้านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษา
จริง และผู้ส้าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี ให้เพิ่มการระบุจ้านวนรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 ด้วย 
     2.8.2 หน้า 92 ตารางสรุปความต้องการจ้าเป็นของนายจ้างและผลลัทธ์การเรียนรู้ที่
สอดคล้อง ให้ปรับแก้ช่ือหัวข้อที่พิมพ์ผิดจาก “ผลลัทธ์” เป็น ผลลัพธ์“” และกลุ่มที่ 1 กลุ่มสาธารณะสุข ประกอบด้วย 
นักวิจัยในโรงพยาบาล/แพทย์/อาจารย์แพทย์/บริษัทยา ให้ปรับแก้ค้าที่พิมพ์ผิดจาก “กลุ่มสาธารณะสุข” เป็น      
“กลุ่มสาธารณสุข” 
   2.9 ภาคผนวก จ ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง      
ข้อ 2.  เปรี ยบเทียบรายวิชาที่ เป ล่ียนแปลงตามหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรั บปรุ ง  ให้ปรั บแก้ เป็ น                        
“2. เปรียบเทียบรายวิชาที่เปล่ียนแปลงระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง” 
   2.10 ภาคผนวก ฉ ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  
(Program Learning Outcomes : PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning 
Outcomes : CLOs) หน้า 128 รายวิชา 515 593 การให้ค้าปรึกษาทางสถิติ 1 (0-2-1) ให้ทบทวนการระบุเน้ือความ
ของ CLO5 เข้าใจว่าข้อมูลถูกเก็บมาอย่างไร ซึ่งไม่สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับเน้ือความของ PLO10 มีภาวะผู้น้าและ
ท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ทั้งน้ี เสนอให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกันด้วย 
   2.11 ภาคผนวก ช ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
     2.11.1 รายวิชา 515 521ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลส้าหรับการศึกษา
ภาคตัดขวาง (Research Methodology and Data Analysis for Cross-sectional Studies) 3(3-0-6) ค้าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “..... experimental study and observational study. .....” 
เป็น “..... experimental study, and observational study. .....” 
     2.11.2 รายวิชา 515 522  ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลส้าหรับการศึกษาตาม
คาบเวลา (Research Methodology and Data Analysis for Longitudinal Studies) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “..... experimental study and observational study. .....” เป็น “..... 
experimental study, and observational study. .....” 
     2.11.3 รายวิชา 515 531  การแสดงข้อมูลด้วยภาพ  (Data Visualization)    3(3-0-6) 
ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย บรรทัดที่ 2 ให้ปรับแก้ค้าที่พิมพ์ผิดจาก “ข้องมูล” เป็น “ข้อมูล” 
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     2.11.4 รายวิชา 515 593  การให้ค้าปรึกษาทางสถิติ  (Statistical Consulting) 1(0-2-1) 
ที่ประชุมเสนอว่าในรายวิชาน้ีควรเพิ่มจ้านวนช่ัวโมงบรรยาย โดยอาจปรับจ้านวนตัวเลขในวงเล็บหลังจ้านวนหน่วยกิต
เป็น “1(1-0-2)” 
     ทั้งน้ี ให้ปรับแก้ในทุกแห่งที่ปรากฏช่ือรายวิชาและค้าอธิบายรายวิชา ให้สอดคล้องกันด้วย 
    ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา ปรับแก้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร     
และสภาวิชาการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 4.3  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)       
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี 
  1. คณะกรรมการ ให้ผู้แทนหลักสูตรช้ีแจงหลักการด้าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ว่าหลักสูตรมีการปรับปรุงแก้ไขจากหลักสูตรเดิมอย่างไร 
มีการเพิ่มเติม ยกเลิกหรือปรับปรุงเน้ือหารายวิชาอย่างไรบ้าง และแนวโน้มของหลักสูตรในอนาคต  
   ในการน้ี ผู้แทนหลักสูตรช้ีแจงว่า มีการด้าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) โดยได้มีการด้าเนินการส้ารวจความต้องการจ้าเป็นจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย อาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และน้ามาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ดีย่ิงขึ้น ดังน้ี 
   1. มีการตัดรายวิชาพื้นฐานออก และบรรจุใหม่ในวิชาแกน  
   2. รายวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา พฤษศาสตร์ เน้นทางด้านเทคโนโลยีด้านพืชมากขึ้นกว่า
หลักสูตรเดิม  
   3. ในหลักสูตรใหม่มีเน้ือหารายวิชาปรับจากหลักสูตรเดิมที่ต้องเลือกแบบจุลนิพนธ์  หรือ           
สหกิจศึกษา แต่ในหลักสูตรใหม่ต้องเลือกทั้งจุลนิพนธ์ สหกิจศึกษา และเพิ่มการฝึกประสบการณ์อีก 1 ครั้ง รวมทั้งส้ิน     
3 ครั้ง  
   4. มีการเพิ่มรายวิชาใหม่ตามข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น รายวิชาคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น รายวิชาบรรจุภัณฑ์ทางการเกษตร รายวิชาการผลิตพืชเศรษฐกิจพื้นดิน รายวิชานวัตกรรมการผลิตพืช  
   5. มีการส่งนักศึกษาต้ังแต่ช้ันปีที่  1 ไปฝึกประสบการณ์ที่ศูนย์เทคโนโลยี นักศึกษาปีที่ 2 ไป         
ฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานราชการ และการออกสหกิจศึกษากับหน่วยงานเอกชน เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างกัน
เข้าใจการท้างานในหลายแบบเพื่อเป็นประสบการณ์ของนักศึกษาเมื่อส้าเร็จการศึกษา 
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  2. คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเน้ือหาสาระที่ควรปรากฏอยู่ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรโดยแบ่งเป็น
ประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 
   2.1 การจัดท้าหลักสูตรให้ตระหนักถึงสาเหตุใดที่ส่งผลให้มีนักศึกษาสนใจเรียนไม่มากนัก ทั้งที่
ประเทศไทยมีการเกษตรเป็นหลัก 
   2.2 สืบเน่ืองจากยุทธศาสตร์ชาติ และส่ิงที่ ต้องพัฒนาเป็นอันดับแรกภายหลังสถานการณ์     
Covid-19 คือ ด้านเกษตรและอาหาร ต้องท้าอย่างไรให้นักศึกษาเปล่ียนความคิดให้เห็นถึงความส้าคัญของการเกษตร   
ว่ามีความส้าคัญอย่างไร ต้องยกระดับให้เห็นว่าเกษตรกรมีช่ือเสียง น่าศรัทธา ท้าเกษตรกรรมแล้วสามารถท้าให้มีฐานะ
ร่้ารวยมากย่ิงขึ้น ซึ่งการผลิตพืชน้ันถือว่าเป็นต้นน้้า โดยแบ่งได้เป็น 1. พืชอาหาร 2. พืชท้ายา 3. พืชสุขภาพ และ         
4. พืชสูญพันธ์ุ และต้องค้านึงถึงด้านการผลิตว่าจะผลิตอย่างไร ซึ่งในด้านการเกษตรน้ัน แบ่งได้เป็น 3 ภาค ได้แก่  
    1. ภาคการผลิต ด้านพันธ์ุ ท้าอย่างไรให้ผลผลิตสูง  
    2. ภาคปัจจัยการผลิต การใช้ปุ๋ยสารเคมีต่าง ๆ ต้องสอนให้เห็นว่าท้าอย่างไรไม่ให้ขาดทุน 
และจะลดหรือเพิ่มผลผลิตอย่างไร  
    3.  ภาคกระบวนการผลิตและการแปรรูป ต้องท้าอย่างไรถึงลดต้นทุน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการผลิต เช่น การรดน้้า การให้น้้าโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย การใช้สถิติต่าง ๆ ในการช่วยลดต้นทุนการผลิต 
กระบวนการที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ดิน เกษตรอินทรีย์ต่าง ๆ รวมถึงการแปรรูป      
แสดงให้เห็นความเช่ือมโยงในหลักสูตร  
    ทั้งน้ี ในหลักสูตรควรมีรายวิชาการบริหารจัดการ กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตร และส่ิงส้าคัญ
คือ ควรมีรายวิชาใหม่ ๆ ในปัจจุบัน เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ การบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่ ศาสตร์พระราชากับ
การเกษตรไทย เป็นต้น ซึ่งน่าจะเป็นที่สนใจแก่นักศึกษา 
  3. บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร ข้อ 5. การเทียบเคียงหลักสูตรฯ กับของสถาบันการศึกษาอ่ืน ท้ายหน้า 5       
ให้ตัดหัวตารางที่พิมพ์เกินมาออก และรายการที่ 5. จุดเด่นหรือจุดเน้นของหลักสูตร ที่ประชุมต้ังข้อสังเกตว่าเน้ือความ    
ที่ระบุไม่เห็นจุดเด่นที่แตกต่างจากสถาบันการศึกษาอ่ืนที่น้ามาเทียบเคียง ทั้งน้ีเสนอทบทวนปรับจุดเด่นของหลักสูตร         
ให้ชัดเจนย่ิงขึ้น โดยเพิ่มจุดเด่นที่แตกต่างจากสถาบันการศึกษาอ่ืน เช่น นวัตกรรมใหม่ ๆ ในหลักสูตร การมีส่วนรวมกับ
ชุมชน เป็นต้น 
  4. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
   4.1 หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป ข้อ 12. ผลกระทบจากข้อ 12.1 และ 12.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและ
ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน ย่อหน้าแรกบรรทัดที่ 7 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “....และมีความทักษะในการผลิต
พืชมากย่ิงขึ้น.....” เป็น “....และมีทักษะในการผลิตพืชมากย่ิงขึ้น.....” 
 
 



18 
 

   4.2 หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
    4.2.1 ข้อ 1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อย่อยที่ 2. เพื่อให้บัณฑิตสามารถน้าความรู้
และทักษะด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชไปประยุกต์ใช้ในการท้างานให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน และข้อย่อยที่ 3. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีการผลิตพืชเพื่อใช้ในการพัฒนางานวิจัย
และสามารถน้าความรู้ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสาขาวิชาเกษตรหรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมเสนอให้
ปรับเน้ือความในข้อย่อยที่ 2 และข้อย่อยที่ 3 ให้สอดคล้องกันกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ที่ระบุไว้ในบทสรุปผู้บริหาร 
เป็น “2. เพื่อให้บัณฑิตสามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชไปประยุกต์ใช้ในการท้างานให้สอดคล้อง
กับความต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน” และ “3. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีการ
ผลิตพืชเพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนา ตลอดจนมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อทางสาขาวิชาเกษตรหรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ      
ทีเ่กี่ยวข้อง” และให้ปรับในข้อ 1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ให้สอดคล้องกันด้วย 
    4.2.2 ข้อ 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning 
Outcomes) PLOs ที่ประชุมต้ังข้อสังเกต ดังน้ี 
      1) PLO11 รู้และเข้าใจหลักการด้านการผลิตพืชต้ังแต่กระบวนการปลูก
จนกระทั่งการดูแลรักษา และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ PLO12 รู้และเข้าใจหลัก
ด้านการจัดการผลผลิต การเพิ่มมูลค่า และกระบวนการแปรรูป และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนค้าว่า “รู้และเข้าใจ” ว่าควรใช้ Action Verb ที่เหมาะสม สามารถวัดได้และ    
เห็นภาพชัดเจน 
      2)  ที่ประชุมต้ังข้อสังเกตว่าการระบุเครื่องหมาย “” ไว้ในตารางช่อง 
Affective Domain (Attitude) ใน PLO11 PLO12 PLO13 PLO18 และ PLO19 เน้ือความของ PLOs ไม่ปรากฏ
ชัดเจนว่าสัมพันธ์กับ “At” ทั้งน้ีเสนอทบทวนอีกครั้ง  
       อน่ึง การระบุ “At” ต้องสัมพันธ์กับ TQF ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดย
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอความร่วมมือในการก้าหนดด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ควรมีอย่างน้อย 3 ข้อย่อย และสัมพันธ์กับ PLOs อย่างน้อย 3 PLOs  
      3) ตารางช่อง Psychomotor Domain (Skills) ที่ระบุ “S” ไว้ที่ PLO18 และ 
PLO19 ที่ประชุมต้ังข้อสังเกตว่าเน้ือความใน PLOs ไม่ปรากฏชัดเจนว่าสัมพันธ์สอดคล้องกับทักษะ Psychomotor 
Domain ทั้งน้ีให้เสนอทบทวนอีกครั้ง  
       อน่ึง Psychomotor Domain (Skills) คือ ทักษะที่ต้องอาศัยพฤติกรรมการ
เคล่ือนไหวทางร่างกาย ที่บ่งบอกถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างช้านาญ 
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    4.2.3 ข้อ 1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ข้อย่อยที่ 2 และข้อย่อยที่ 3 ให้ปรับแก้ข้อความเป็น “2. เพื่อให้บัณฑิต
สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชไปประยุกต์ใช้ในการท้างานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน” และ “3. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีการผลิตพืชเพื่อการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนา ตลอดจนมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อทางสาขาวิชาเกษตรหรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง” 
    4.2.4 ข้อ 2. แผนพัฒนาปรับปรุง ตารางช่องแผนการพัฒนา/ปรับปรุง ล้าดับที่ 2 และล้าดับ
ที่ 3 ที่ระบุระยะเวลาด้าเนินการไว้ “ภายในระยะเวลา 5 ปี” ที่ประชุมเสนอให้ปรับลดระยะเวลาเป็น 2 หรือ 3 ป ี
แล้วแต่ทางหลักสูตรเห็นสมควร 
   4.3 หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด้าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
    4.3.1 ข้อ 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) ให้ทบทวนหมายเหตุท้ายตารางที่ระบุว่า 
“ค่าใช้จ่ายสูงสุดต่อคนต่อปี 46,531 บาท” ที่ถูกต้องเป็น “82,671 บาท” หรือไม่ 
    4.3.2. ข้อ 3.1.3.3. รายวิชา ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนจ้านวนหน่วยกิต ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
จ้านวนช่ัวโมงในการนับหน่วยกิตปฏิบัติในรายวิชาดังต่อไปน้ี 
    712 291  การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 1 1(0-3-0) 
      (Practice in Crop Production Technology I) 
    712 497  การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 2 2(0-6-0) 
      (Practice in Crop Production Technology II) 
    712 498 สหกิจศึกษา     9(0-27-0) 
      (Co-operative Education) 
   4.3.3 ข้อ 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
    1) ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 และปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ให้ปรับแก้
ข้อความจาก “วิชาศึกษาทั่วไป วิชาบังคับเลือก” เป็น “วิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือก”  
    2) ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ให้ปรับแก้รายวิชา 
“SU203 ทักษะการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์” จากภาคการศึกษาที่ 1 เป็นภาคการศึกษาที่ 2 และรายวิชาศึกษา
ทั่วไป วิชาเลือก ให้ปรับแก้จากภาคการศึกษาที่ 2 เป็นภาคการศึกษาที ่1  
     ทั้งน้ี เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
ฉบับปี พ.ศ. 2562 ของศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่จะเริ่มใช้ใน       
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 
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   4.3.4 ข้อ 3.1.5 ค้าอธิบายรายวิชา 
    1) ให้ตรวจสอบตัวเลขในวงเล็บหลังจ้านวนหน่วยกิต ตัวเลขจ้านวนช่ัวโมง
ปฏิบัติต่อสัปดาห์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับจ้านวนช่ัวโมงที่ก้าหนดให้นักศึกษาไปฝึกงาน ทั้งน้ีที่ประชุมเสนอให้ระบุตัวเลข
ในวงเล็บหลังจ้านวนหน่วยกิต เป็น “(ไม่น้อยกว่า.....ช่ัวโมง)” แทน และในค้าอธิบายรายวิชาให้ปรับแก้จากการระบุ
การฝึกงานเป็นจ้านวนวัน เป็นจ้านวนช่ัวโมงท่ีนักศึกษาต้องฝึกงานแทนในรายวิชาดังต่อไปน้ี 
    712 291 การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 1 1(0-3-0) 
      (Practice in Crop Production Technology I) 
    712 497  การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 2 2(0-6-0) 
      (Practice in Crop Production Technology II) 
    712 498 สหกิจศึกษา     9(0-27-0)
      (Co-operative Education) 
    ทัง้น้ี เมื่อปรับแล้วให้ปรับแก้ข้อมูลในข้อ 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์
ภาคสนามให้สอดคล้องกันด้วย 
   4.3.5 ข้อ 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
    1) ให้ตรวจสอบจ้านวนช่ัวโมงปฏิบัติที่ระบุกับจ้านวนหน่วยกิต ซึ่งไม่
สอดคล้องกับการคิดหน่วยกิตการฝึกงาน หรือการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ที่ระบุว่า ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 
ช่ัวโมง ต่อ ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ทั้งน้ีเสนอให้ระบุการฝึกปฏิบัติเป็นจ้านวนช่ัวโมงแทน
การระบุเป็นจ้านวนวันในทุกรายวิชา และข้อย่อยที่ 4. บรรทัดที่ 2 ให้ปรับแก้ค้าที่พิมพ์ผิดจาก “สหกกิจศึกษา” 
เป็น “สหกิจศึกษา” 
    2) ข้อ 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน ล้าดับที่ 2 ตารางช่องจ้านวน
ช่ัวโมง เสนอให้ปรับแก้จาก “135 ช่ัวโมง” เป็น “ไม่น้อยกว่า 135 ช่ัวโมง” 
   4.3.6 ข้อ 5. ข้อก้าหนดเกี่ยวกับการท้าโครงการหรืองานวิจัย ข้อ 5.1 ค้าอธิบาย      
โดยย่อ ย่อหน้าแรก บรรทัดที่ 4 เสนอให้ตัดข้อความว่า “....และต้องผ่านการประเมินผลงานวิจัยโดยการน้าเสนอ
ต่อกรรมการสอบ” ออก 
  4.4 หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
   4.4.1 ข้อ 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ข้อความก่อนตาราง ข้อย่อยที่ 
2. ข้อความว่า “บัณฑิตมีความความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองไปตลอดชีวิต....” ให้ตัดค้าว่า “ความ”       
ที่พิมพ์ซ้้ากันออก 
   4.4.2 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิ (TQF) หมวดวิชาเฉพาะ ที่ประชุมต้ังข้อสังเกตว่า
เน้ือความ PLOs บาง PLOs ไม่ชัดเจนว่าสัมพันธ์กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ยกตัวอย่างเช่น 
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    PLO12 รู้และเข้าใจหลักการด้านการจัดการผลผลิต การเพิ่มมูลค่า และ
กระบวนการแปรรูปและสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ที่ประชุมต้ังข้อสังกตว่า
เน้ือความ PLOs ไม่ชัดเจนว่าสัมพันธ์กับทักษะด้านที่ 1. คุณธรรม จริยธรรม ทั้งน้ีเสนอทบทวนอีกครั้งทุก PLOs 
  4.5 ภาคผนวก ข ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
อาจารย์ล้าดับที่ 8 ผลงานทางวิชาการ หัวข้อ Proceedings ผลงานสองล้าดับสุดท้ายเกินรอบระยะเวลา 5 ปี        
โดยนับจากวันที่เริ่มใช้หลักสูตรเดือนกรกฎาคม 2564 ทั้งน้ีเสนอให้ตัดออก 
  4.6 ภาคผนวก ช ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ตรวจสอบและปรับแก้ ดังน้ี 
   1) รายวิชา 712 201 ชีวเคมีทางการเกษตร (Biochemistry for Agriculture) 
3(2-3-4) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้การใช้เครื่องหมายให้สอดคล้องกันกับรายวิชา
อ่ืน ๆ ในหลักสูตร  
   ทั้งน้ี  ให้ตรวจสอบและปรับแก้รูปแบบการใช้เครื่องหมาย “,” (comma) และ “;” 
(semicolon) ให้เป็นรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งหลักสูตร การใช้เครื่องหมายจุลภาค (comma) “,” อัฒภาค 
(semicolon) “;” และทวิภาค (colon) “:” ในค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ จุลภาคใช้เพื่อแยกกลุ่มค้า  อัฒภาค
ใช้เพื่อแยกกลุ่มค้าที่มีจุลภาคแยกภายในกลุ่มค้าน้ัน  หรือใช้แทนจุลภาคเพื่อแยกกลุ่มค้าที่มีขนาดยาวมาก  ทวิภาค
ใช้เพื่อน้าเข้าสู่กลุ่มค้าท่ีอยู่ในหมวดหมู่ที่เป็นล้าดับขั้นตอน หรือเป็นกลุ่มย่อย 
   2) รายวิชา 712 342 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช (Plant Biotechnology)           
3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้จาก  
     “Principles of plant biotechnology; technical applications for 
economic plant product improvement;  plant cell culture and genetic engineering for 
propagation of plant.” 
    เป็น 
     “Principles of plant biotechnology; technical applications for 
economic plant product improvement economic plant; cell culture and genetic engineering for 
propagation of plant.” 
   3) รายวิชา 712 399 จุลนิพนธ์ 1 (Senior Project I) 1(0-3-0) ค้าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย เสนอให้ปรับแก้จาก  
     “เขียนโครงร่างงานวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีการผลิตพืช  และ
น้าเสนอผลงานดังกล่าวต่อหน้าคณะกรรมการที่ควบคุม” 
    เป็น  
     “เขียนโครงร่างงานวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีการผลิตพืช  และ
น้าเสนอโครงร่างงานวิจัยดังกล่าวต่อหน้าคณะกรรมการที่ควบคุม” 
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   ทั้งน้ีให้ปรับแก้ทุกแห่งที่ปรากฏค้าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกันด้วย 
  ให้ เสนอคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรพิจารณา ปรับแก้ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรและสภาวิชาการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ปิดประชุมเวลา 12.10 น. 
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