
๑ 

รายงานการประชุมกรรมการวชิาการระดับปริญญาตร ี

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔ 

วันพุธที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 

ณ ห้องประชุมมนู ศีติสาร  

----------------------------------------  

ผู้มาประชุม 

๑. ผศ.ดร.อังสนา  อัครพิศาล รองคณบดีฝา่ยวิชาการ พัฒนาคุณภาพ

นักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  

ประธานกรรมการ 

๒. ผศ.ดร.ดรุณี  นาพรหม ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  รองประธานกรรมการ 

๓. รศ.ดร.ไสว บูรณพานชิพันธุ์ แทนหัวหนา้ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช กรรมการ 

๔. รศ.ดร.สุรพล  เศรษฐบุตร รักษาการหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์

เกษตรและส่งเสริมเผยแพรก่ารเกษตร      

กรรมการ 

๕. รศ.ดร.สุชน  ตั้งทวีวิพัฒน์ หัวหนา้ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตวน์้้า กรรมการ 

๖. อ.ดร.ชนากานต์ พรมอุทัย แทนผูแ้ทนสาขาวิชาพืชไร่ กรรมการ 

๗. ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ แทนผูแ้ทนสาขาวิชาสาขาวิชาปฐพีศาสตร์

และอนุรักษศาสตร์  

กรรมการ 

๘. นางสาวปราณี หะซัน หัวหนา้งานบริการการศึกษา                 กรรมการและเลขานุการ 

และพัฒนาคุณภาพนักศกึษา 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 

๑. รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ หัวหนา้ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  กรรมการ 

๒. ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล ผูแ้ทนสาขาวิชาโรคพืช กรรมการ 

๓. อ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ ผูแ้ทนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร กรรมการ 

๔. นางสุทธิณี อินถา นักวิชาการศกึษา                        กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ผศ.ดร.ศุภมิตร  เมฆฉาย ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตวน์้้า  

๒. นางแสงดาว แบนซิเกอร์ นักวิชาการศกึษา   

๓. นางสาวทิพย์วิมล  ระพินทร์วงศ์ นักวิชาการศกึษา  

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 ประธานกล่าวเปิดการประชุม  และด้าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังตอ่ไปนี้.-  

ผูแ้ทนหลักสูตรสาขาวิชา

สัตวศาสตร์และสัตว์น้้า 
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๒ 

วาระที่  ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

ประธาน มีเรื่องแจง้ให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี.้- 

๑.๑  การจัดโครงการ “อบรมภาษาอังกฤษเพื่อน้าเสนอในวชิาสัมมนา” 
ตามที่ งานบริการการศึกษาฯ ได้จัดโครงการ “อบรมภาษาอังกฤษเพื่อน้าเสนอในวิชาสัมมนา ”   

ครั้งที่ ๑ ให้กับนักศึกษาช้ันปีที่ ๔ และบัณฑติศกึษา เมื่อ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓  ไปแล้วนัน้ ซึ่งปรากฏว่า
ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นอย่างด ี ในปีนี้จึงได้จัดโครงการฯ ขึ้นอกีครั้ง โดยเชญิคณาจารย์
ผูท้รงคุณวุฒิจากคณะมนุษยศาสตร์ คือ อ.พัชรากราณต ์ อินทะนาค มาเป็นวิทยากร  การอบรมในปีนี้จะ แบ่ง
ออกเป็น  ๔ ครั้ง ตอ่เนื่องกัน ดังนี้     

 ครั้งที่ ๑  วันพุธที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   
 ครั้งที่ ๒  วันพุธที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   
 ครั้งที่ ๓  วันพุธที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 ครั้งที่ ๔  วันพุธที่  ๗  กันยายน  ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   

โดยคาดว่าจะมีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตรท์ี่สนใจเข้าร่วมอบรม ประมาณ ๓๐๐ คน  ซึ่งขณะนี ้ 
งานบริการการศึกษาฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบแล้วทาง website 

๑.๒  ก้าหนดการฝึกงานโครงการเกษตรแบบครบวงจร ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ส้าหรับนักศึกษา  ชั้นปีที่ ๒  
รหัส ๕๓๐๘... 

ด้วย งานบริการการศึกษาฯ ได้ก้าหนดการฝึกงานโครงการเกษตรแบบครบวงจร เหมอืนกับทุกปี 
แตใ่นปีนี้จะก้าหนดให้ ทุกโครงการ มีจ้านวนช่ัวโมง ๑๐๐ ชั่วโมง  โดยไม่มกีารแบ่งครึ่ง และใหน้ักศึกษา      
ฝกึงานภาคการศกึษาใด ให้ลงทะเบียนกระบวนวิชานีใ้นภาคการศึกษานั้น ๆ  

ส้าหรับนักศกึษาช้ันปีที่ ๒  ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จะเริ่มตัง้แต่วันที่ ๑๕ 
มิถุนายน - ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ และภาคการศกึษาที่ ๒  วันที่ ๒๖  ตุลาคม - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และ
ก้าหนดให้นักศกึษาที่จะฝกึงานลงชื่อทาง Internet ได้ที่ www.agri.cmu.ac.th ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม  – 
๘ มิถุนายน ๒๕๕๔  ซึ่งในปีนี้จะให้นักศึกษาที่ฝึกงานในภาคการศกึษาที่ ๑ ลงทะเบียนกระบวนวิชา ๔๐๐๒๙๐       
ในภาคการศึกษาที่ ๑ พรอ้มกัน โดยให้นักศึกษาขอเพิ่มกระบวนวิชาได้ตัง้แต่วันที่ ๕ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่ 
www.reg.cmu.ac.th  

๑.๓  จ้านวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ในระบบ Admission 
ด้วย งานบริการการศึกษาฯ ได้ด้าเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้มสีิทธิ์เข้าศกึษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่    

ในระบบ Admission ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐- ๑๒.๐๐ น.         
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรต ิช้ัน ๔ นั้น ปรากฏว่า มีผู้สอบคัดเลือก ดังนี้ 

  มีสิทธิ์เข้ารับ
การสัมภาษณ์ 

ขาดสอบ 
เข้ารับการ
สัมภาษณ์ 

ไม่รับเข้า
ศึกษา 

รับเข้า
ศึกษา 

เศรษฐศาสตร์เกษตร ๓๕ ๒ ๓๓ ๐ ๓๓ 

๗ สาขาวิชา ๒๐๘ ๒๙ ๑๗๙ ๑ ๑๗๘ 

รวม ๒๔๓ ๓๑ ๒๑๒ ๑ ๒๑๑ 

http://www.agri.cmu.ac.th/
http://www.reg.cmu.ac.th/


๓ 

ผูท้ี่คณะไม่รับเข้าศกึษา จ้านวน ๑ คน นัน้ เพราะคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ก้าหนด เนื่องจากเป็น
นักเรียนสายศิลป์  ทั้งนี ้รองคณบดีฝา่ยวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศกึษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  พร้อมกับ
กรรมการสอบสัมภาษณ์ ได้ช้ีแจงท้าความเข้าใจกับนักเรียนและผูป้กครองเป็นที่เรยีบร้อยแลว้ 

   ที่ประชุม  รับทราบ 
 
วาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครัง้ที่ ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๔ แล้ว มีการ

แก้ไข ดังนี้ 
๑. หนา้ที่ ๔ บรรทัดที่ ๒๑ กระบวนวิชา ๓๕๖๔๗๘ : ผลติภัณฑ์สัตว์น้้า  ค้าอธิบายลักษณะกระบวนวิชาและ

เนือ้กระบวนวิชา ให้ตัด “การศกึษานอกสถานที่” ออก และให้เพิ่มเติมขอ้ ๕. การจัดการผลติภัณฑ์สัตว์น้้า  

๒. หนา้ที่ ๖  แก้ไข ดังนี้ 
 บรรทัดที่ ๔  กระบวนวิชา ๓๕๖๒๑๐ : สัตวศาสตร์เบื้องต้น  แก้ไขชื่อกระบวนวิชาเป็น “สัตวศาสตร์

และสัตว์น้้าเบือ้งตน้” 

 บรรทัดที่ ๖  กระบวนวิชา ๓๕๖๒๖๑ : สถิตวิิเคราะหแ์ละวางแผนการทดลองทางสัตวบาล 
แก้ไขชื่อกระบวนวิชาเป็น “สถิตวิิเคราะหแ์ละวางแผนการทดลองทางสัตวศาสตร์และสัตวน์้้า” 

 บรรทัดที่ ๗  กระบวนวิชา ๓๕๖๓๙๐ : การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสัตวศาสตร์  แก้ไขชื่อ

กระบวนวิชาเป็น  “การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตวน์้้า” 
 บรรทัดที่ ๙  กระบวนวิชา ๓๕๖๔๙๐  สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์  แก้ไขชื่อกระบวนวิชาเป็น 

“สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์และสัตวน์้้า” 

๓. บรรทัดที่ ๒๖  กระบวนวิชา ๓๕๙๔๘๓ ขอให้ แก้ไขชื่อกระบวนวิชาเป็น  “การออกแบบสวนและ
สภาพแวดล้อม ๓” 

๔. หนา้ที่ ๗  บรรทัดที่ ๒๕ ขอให้เปลี่ยนจาก “ไม่สามารถด้าเนินการได้ทัน” เป็น “ไม่สามารถเปิดสอนได้ใน

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๔” 
เมื่อแก้ไขแลว้ที่ประชุมมมีตริับรอง 

 

วาระที่  ๓  เรื่องสืบเนื่อง  ไม่มี 
 
วาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 ๔.๑  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้้า ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ปริญญาตรวีิทยาศาสตรบัณฑิต 

(เกษตรศาสตร์) ๒๕๕๔ ในส่วนของวิชาเอกสัตวศาสตร์และสัตว์น้้า 

ผศ.ดร.ศุภมิตร  เมฆฉาย ผูแ้ทนหลักสูตรสาขาวิชา สัตวศาสตร์และสัตวน์้้า  ได้ช้ีแจงเหตุผลใน

การปรับปรุงและน้าเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ดังนี้.- 

๔.๑.๑ บทสรุปผู้บริหาร มกีระบวนวิชาที่เปิดเพิ่ม จ้านวน ๒๐ กระบวนวิชา และกระบวนวิชาที่

ปรับปรุง จ้านวน ๔ กระบวนวิชา  สว่นปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรปรับจาก มคอ. ๒ เดิม 

http://e-service.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=4768


๔ 

๔.๑.๒ ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและโครงสร้างหลักสูตร ที่ปรับปรุง      

จะท้าการปรับแก้ไขเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตวน์้้าเท่านั้น  ได้แก่ 

 หนา้ ๑๘ – ๒๑ เพื่อให้นักศึกษาทั้งแผนที่ ๑ สัตวศาสตร์ และแผนที่ ๒ สัตว์น้้า มคีวามรู้

ของศาสตร์ทั้งสองเพียงพอที่จะไปประกอบอาชีพตอ่ไปได้   

 หนา้ ๒๒ – ๒๕ แผนที่ ๒ สัตว์น้้า เพิ่มเติมกลุ่มกระบวนวิชาสาระที่เป็นแกนของวชิาสัตว์น้้า 

คือ กระบวนวิชา ๓๕๖๓๐๖ : หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  กระบวนวิชา ๓๕๖๓๑๒ : สรีรวทิยาสัตว์น้้าเศรษฐกิจ 

กระบวนวิชา ๓๕๖๓๓๓ : โรคและการสุขาภบิาลสัตว์น้้า  กระบวนวิชา ๓๕๖๓๗๓ : คุณภาพน้้าทางการประมง และ

กระบวนวิชา ๓๕๖๓๗๕ : แพลงก์ตอนวิทยาส้าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  

๔.๑.๓ ตารางเปรียบเทยีบข้อแตกต่างระหว่างแผนก้าหนดการศึกษาเดิมกับแผนก้าหนด

การศึกษาใหม ่ ช้ันปีที่ ๑ เหมอืนเดิม  ช้ันปีที่ ๒  ภาคการศกึษาที่ ๑ จ้านวนหนว่ยกิตเหมือนเดิม แต่กระบวนวิชา 

๓๕๖๒๑๐ : สัตวศาสตร์เบื้องต้น  ซึ่งเป็นกระบวนวิชาแกนเกษตรที่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ทุกคนต้อง

ลงทะเบียนเรียน  มีการเปลี่ยนชื่อกระบวนวิชาจากเดิมเป็น “สัตวศาสตร์และสัตว์น้้าเบื้องต้น”  พร้อมกับปรับเนื้อหา

เพิ่มเติมในส่วนของสัตวน์้้าให้สอดคล้องกับการปรับปรุงหลักสูตร  และช้ันปีที่ ๒  ภาคการศกึษาที่ ๒ เหมอืนเดิม 

ส่วนที่เปลี่ยนแปลง คอื ช้ันปีที่ ๓ และ ๔ ซึ่งไม่กระทบกับสาขาวิชาอื่น  เนื่องจากจ้านวนหนว่ยกิตรวม 

ตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า ๑๓๖ หน่วยกิตเหมอืนเดิม  มีการปรับเปลี่ยน ดังนี้.- 
 

 แผนการศึกษาเดิม   แผนการศึกษาใหม่  

 ชั้นปีท่ี 3   ชั้นปีท่ี 3  

ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี1  หน่วยกิต 

211315 ชีวเคมเีบ้ืองตน 3 211315 ชีวเคมเีบ้ืองตน 3 

211319 ปฏิบัติการชีวเคมเีบ้ืองตน 1 211319 ปฏิบัติการชีวเคมเีบ้ืองตน 1 

356261 สถติิวิเคราะหแ์ละวางแผนการ

ทดลองทางสัตวบาล  

3 356261 สถติิวิเคราะหแ์ละวางแผนการ

ทดลองทางสัตว์ 

3 

356303 อาหารและการใหอาหาร 4 356303 อาหารและการใหอาหาร 4 

356411 สรีรวิทยาของสัตวเล้ียง 3 356411 สรีรวิทยาของสัตวเล้ียง 3 

 วชิาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ 3  วชิาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ 3 

 วชิาเลือกเสรี                                              3    

 รวม 20  รวม 17 

 ชั้นปีท่ี3   ชั้นปีท่ี3  

ภาคการศึกษาท่ี2  หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี2  หน่วยกิต 

356331 โรคของสัตวเ์ล้ียงในฟาร์ม 3 356331 โรคของสัตวเ์ล้ียงในฟาร์ม 3 

356431 การปรับปรุงพันธุสัตว   3 356431 การปรับปรุงพันธุสัตว   3 

356441 การผลิตสัตวป์กี 3 356441 การผลิตสัตวป์กี  3 

356442 การผลิตสุกร 3 356442 การผลิตสุกร 3 

356443 การผลิตโคนม 3 356443 การผลิตโคนม 3 

 วชิาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ 3    

 วชิาเอกเลือก/วชิาโท 3    

 รวม 21  รวม 15 
 
 
 
 



๕ 

 แผนการศึกษาเดิม   แผนการศึกษาใหม่  

 ชั้นปีท่ี 4   ชั้นปีท่ี 4  

ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี1  หน่วยกิต 

 356390       การฝกทักษะวชิาชีพสาขาวชิาสัตว

ศาสตร ์

3    356390       การฝกทักษะวชิาชีพสาขาวชิา

สัตวศาสตร และสัตวน้้์า 

3 

และ   356499 ปญหาพเิศษ 3 และ   356499 ปญหาพเิศษ  3 

หรือ   356490 สหกจิศึกษาทางสัตวศาสตร ์                 6 หรือ   356490 สหกจิศึกษาทางสัตวศาสตร ์

และสัตวน้้์า 

6 

     356497 สัมมนา 1 1 

    วชิาเอกเลือก/วชิาโท 3 

 รวม 6  รวม 10 

 ชั้นปีท่ี 4   ชั้นปีท่ี 4  

ภาคการศึกษาท่ี2  หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี2  หน่วยกิต 

356497 สัมมนา 1 1    

 วชิาเอกเลือก/วชิาโท 12  วชิาเอกเลือก/วชิาโท 12 

 วชิาเลือกเสรี  3  วชิาเลือกเสรี  6 

    วชิาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ 3 

 รวม 16  รวม 21 

 

ข้อแตกต่างระหว่างแผนการศกึษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม่ ดังนี้.- 

 (จ้านวนหนว่ยกิต) 

ระดับชั้น 

ภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

แผนการ

ศึกษาเดิม 

แผนการ

ศึกษาใหม ่

ความ

แตกต่าง 

แผนการ

ศึกษาเดิม 

แผนการ

ศึกษาใหม ่

ความ

แตกต่าง 

ชัน้ปีท่ี ๑ ๑๕ ๑๕ ๐ ๑๗ ๑๗ ๐ 

ชัน้ปีท่ี ๒ ๒๑ ๒๑ ๐ ๒๐ ๒๐ ๐ 

ชัน้ปีท่ี ๓ ๒๐ ๑๗ ๓ ๒๑ ๑๕ ๖ 

ชัน้ปีท่ี ๔ ๖ ๑๐ -๔ ๑๖ ๒๑ -๕ 

รวมจ้านวนหน่วยกิต ๖๒ ๖๓ -๑ ๗๔ ๗๓ ๑ 

รวมจ้านวนหน่วยกิตทั้งหมด ๑๓๖ ๑๓๖ 

 
ที่ประชุมได้มีการพิจารณาและอภปิรายกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการ ขอปรับปรุงแก้ไข

หลักสูตร ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) ๒๕๕๔ ในส่วนของวิชาเอกสัตวศาสตร์และสัตวน์้้าแล้ว      

มีขอ้คิดเห็น/เสนอแนะให้ภาควิชาพิจารณาทบทวนตรวจสอบและแก้ไข ดังนี้.- 

ที่ประชุมเห็นว่า แผนการศกึษาใหม่นัน้ จ้านวนหนว่ยกิตในช้ันปีที่ ๓ ภาคการศกึษาที่ ๒ จ้านวน 

๑๕ หนว่ยกิต น้อยเกินไป นักศกึษาสามารถที่จะเลือกลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาอื่น ๆ เพิ่มได้อีก  อีกทั้ง

จ้านวนหนว่ยกิตในช้ันปีที่ ๔ ภาคการศกึษาที่ ๒ ซึ่งเป็นภาคการศกึษาที่นักศกึษาจะส้าเร็จการศกึษามีจ้านวน

หนว่ยกิต ๒๑ หนว่ยกิตนัน้มากเกินไป ตามปกตินักศกึษาที่ตอ้งการส้าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะลงทะเบียนเรียน

กระบวนวิชาให้มากไว้ก่อน และเมื่อถึงภาคการศกึษาสุดท้ายนักศกึษาจะลงทะเบียนเรียนให้นอ้ยลง 



๖ 

หัวหนา้ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตวน์้้า  ได้ให้เหตุผลในการปรับแผนการศึกษาใหม่ดังกล่าวว่า 

เพื่อให้จ้านวนหนว่ยกิตที่ลงทะเบียนเรียนสองภาคการศกึษาปกติในปีการศึกษานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หนว่ยกิต 

เพื่อมใิห้นักศึกษาเสียสิทธิ์ในการได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจ้าปี  เพราะที่ผ่านมานักศึกษาสัตวศาสตร์ 

ไม่ค่อยจะได้รับเกียรตบิัตรรางวัลเรียนดีประจ้าปีเพราะต้องไปสหกิจศึกษา จึงมีจ้านวนหนว่ยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 

ไม่ครบ ๓๐ หนว่ยกิต ตามข้อบังคับ  ในประเด็นนี้ หัวหนา้งานบริการการศึกษาฯ  ได้ช้ีแจงว่า ขอ้บังคับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่วา่ด้วยการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๒๐.๒ ได้ก้าหนด เรื่อง การได้รับ

เกียรตบิัตรรางวัลเรียนดีประจ้าปีว่า “ส้าหรับนักศกึษาหลักสูตร ๔ ปี หลักสูตร ๕ ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง ให้แก่

นักศึกษาที่เรยีนดีประจ้าปีการศึกษาหนึ่ง ๆ โดยลงทะเบียนเรียนสองภาคการศกึษาปกติในปีการศึกษานั้น  ไม่นอ้ยกว่า 

๓๐ หนว่ยกิต เว้นแต่ในปีการศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนกระบวนวิชาเรยีนตามที่มีก้าหนดไว้ในแผนก้าหนด

การศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาน้ัน ทั้งนี้ ต้องไม่เคยได้รับล้าดับขั้น F หรอือักษร U ในปีการศึกษานั้น และ

ต้องมีคา่ล้าดับขั้นสะสมเฉลี่ยในปีการศกึษานั้น ตั้งแต ่๓.๕๐ ขึน้ไป  ทั้งนี ้ผู้ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี 

จะต้องไม่เคยถูกสั่งพักการศกึษาเพราะกระท้าผิดวินัยนักศึกษา” ดังนัน้ หากนักศกึษาลงทะเบียนเรียนตามแผน

ก้าหนดการศึกษาของสาขาวิชา  นักศึกษาจะมีสทิธิ์ในการได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจ้าปี  แตก่รณีของ

นักศึกษาสาขาวิชาสัตว์ศาสตร์ไม่รับรางวัลดังกล่าวนั้น  งานบริการการศึกษาฯ ได้ตรวจสอบให้แลว้ ปรากฏว่า 

นักศึกษามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ขอ้บังคับก้าหนดไว้ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นวา่ เพื่อให้แผนก้าหนดการศึกษามีความเหมาะสมมากยิ่งขึน้           

จงึเห็นสมควรให้ปรับแผนการศึกษาใหม่ ดังนี้.- 
 

 แผนการศึกษาเดิม   แผนการศึกษาใหม่  

 ชั้นปีท่ี 3   ชั้นปีท่ี 3  

ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี1  หน่วยกิต 

211315 ชีวเคมเีบ้ืองตน 3 211315 ชีวเคมเีบ้ืองตน 3 

211319 ปฏิบัติการชีวเคมเีบ้ืองตน 1 211319 ปฏิบัติการชีวเคมเีบ้ืองตน 1 

356261 สถติิวิเคราะหแ์ละวางแผนการ

ทดลองทางสัตวบาล  

3 356261 สถติิวิเคราะหแ์ละวางแผนการ

ทดลองทางสัตว์ 

3 

356303 อาหารและการใหอาหาร 4 356303 อาหารและการใหอาหาร 4 

356411 สรีรวิทยาของสัตวเล้ียง 3 356411 สรีรวิทยาของสัตวเล้ียง 3 

 วชิาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ 3  วชิาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ 3 

 วชิาเลือกเสรี                                              3  วชิาเอกเลือก/วชิาโท 3 

 รวม 20  รวม 20 

 ชั้นปีท่ี3   ชั้นปีท่ี3  

ภาคการศึกษาท่ี2  หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี2  หน่วยกิต 

356331 โรคของสัตวเ์ล้ียงในฟาร์ม 3 356331 โรคของสัตวเ์ล้ียงในฟาร์ม 3 

356431 การปรับปรุงพันธุสัตว   3 356431 การปรับปรุงพันธุสัตว   3 

356441 การผลิตสัตวป์กี 3 356441 การผลิตสัตวป์กี  3 

356442 การผลิตสุกร 3 356442 การผลิตสุกร 3 

356443 การผลิตโคนม 3 356443 การผลิตโคนม 3 

 วชิาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ 3  วชิาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ 3 

 วชิาเอกเลือก/วชิาโท 3    

 รวม 21  รวม 18 



๗ 

 แผนการศึกษาเดิม   แผนการศึกษาใหม่  

 ชั้นปีท่ี 4   ชั้นปีท่ี 4  

ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี1  หน่วยกิต 

 356390       การฝกทักษะวชิาชีพสาขาวชิาสัตว

ศาสตร ์

3    356390       การฝกทักษะวชิาชีพสาขาวชิา

สัตวศาสตร และสัตวน้้์า 

3 

และ   356499 ปญหาพเิศษ 3 และ   356499 ปญหาพเิศษ  3 

หรือ   356490 สหกจิศึกษาทางสัตวศาสตร ์                 6 หรือ   356490 สหกจิศึกษาทางสัตวศาสตร ์

และสัตวน้้์า 

6 

     356497 สัมมนา 1 1 

 รวม 6  รวม 7 

 ชั้นปีท่ี 4   ชั้นปีท่ี 4  

ภาคการศึกษาท่ี2  หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี2  หน่วยกิต 

356497 สัมมนา 1 1    

 วชิาเอกเลือก/วชิาโท 12  วชิาเอกเลือก/วชิาโท 12 

 วชิาเลือกเสรี  3  วชิาเลือกเสรี  6 

 รวม 16  รวม 18 

 

 ๔.๒  ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปริญญาตรี  

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) ๒๕๕๔ ในส่วนของวิชาเอกปฐพีศาสตร์ 

ผศ.ธีระพงษ์  เสาวภาคย์  ผูแ้ทนหลักสูตรสาขาวิชา ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์  ได้ช้ีแจงเหตุผลใน

การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว คือ เนื่องจากปัจจุบันสาขาวิชาขาดแคลนคณาจารย์ทางดา้นปฐพีศาสตร์ จงึได้

ยกเลิกแผน ๓ ทรัพยากรป่าไม้  และปรับแผนการศกึษาใหม่เป็น ๒ แผน คอื แผน ๑ ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  

และแผน ๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  โดยแผน ๒ จะสอดคล้องกับแผน ๑ โดยการเพิ่มเติมกระบวนวิชา

ที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สว่นแผน ๓ ที่ยกเลิกไปนั้น ได้น้ากระบวนวิชาไปสอดแทรกไว้ใน

แผน ๑ และแผน ๒ ด้วย และเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาจาก “ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ ” เป็น “ปฐพีศาสตร์

และการจัดการทรัพยากรธรรมชาต”ิ  ส้าหรับโครงสรา้งหลักสูตรปรับปรุงใหม ่นัน้ ได้เปิดกระบวนวิชาที่มอียู่ใน  

Bulletin เพิ่มเติม จากนั้นได้น้าเสนอเอกสารการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุม ขอใหป้รับ format ของเอกสารทั้งหมด ให้สอดคล้องกับเอกสารการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 

สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์และสัตวน์้้า  พร้อมทั้งขอใหจ้ัดท้า มคอ. ๓ เพื่อประกอบการขอเปิดกระบวนวิชาใหม่

และปรับปรุงกระบวนวิชา เพื่อรองรับหลักสูตรปรับปรุงดังกล่าวด้วย 

 

รองคณบดีฝา่ยวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศกึษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  กล่าวว่า รอบระยะเวลาใน

การปรับปรุงหลักสูตรนั้น จะต้องท้าการปรับปรุงทุก ๆ ๕ ปี  แตข่ณะนีม้ีเพียง ๒ สาขาวิชา คอื สัตวศาสตร์และสัตวน์้้า  

และปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร์ ที่ท้าการปรับปรุงหลักสูตร จึงขอหารอืในประเด็นการปรับปรุงหลักสูตร

ของสาขาวิชาอื่น เนื่องจากหากท้าการปรับปรุงครัง้นี้แล้ว หากสาขาวิชาอื่นจะท้าการปรับปรุงอกี ทั้งที่ยังไม่ถึง

รอบระยะเวลาในการปรับปรุงนัน้ เกรงว่าจะไม่เหมาะสม   

ที่ประชุม เห็นว่า การประชุมในวันนี้ มีตัวแทนครบทุกภาควิชา ซึ่งมคีวามเห็นพอ้งตอ้งกันว่าจะท้าการ

ปรับปรุงหลักสูตรส้าหรับ ๒ สาขาวิชาดังกล่าวข้างตน้ไปก่อน  ส่วนสาขาวิชาอื่นจะท้าการปรับปรุงตามรอบ
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๘ 

ระยะเวลาการปรับปรุงในครั้งต่อไป  ส้าหรับประเด็นของภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ที่จะท้าการเปิด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การออกแบบภูมลิักษณ์และการจัดการสิ่งแวดล้อมนัน้  ผูช่้วยคณบดี

ฝา่ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจง้ว่า จะเปิดเป็นหลักสูตรใหม ่ซึ่งไม่กระทบต่อการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ 

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาและอภปิรายกันอย่างกว้างขวางแล้ว เห็นวา่ หลักสูตรแก้ไขปรับปรุงดังกล่าวนี้ 

จะให้มีผลบังคับใช้กับนักศกึษารหัส ๕๕... ขึ้นไป อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัย เปิดโอกาสใหส้้าหรับนักศกึษา

ที่อยู่ในชว่งคาบเกี่ยวระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร สามารถเลือกเรียนตามหลักสูตรเก่าหรอืหลักสูตรใหมก่็ได้ 

โดยการรวบรวมและยื่นใบค้ารอ้งที่งานบริการการศึกษาฯ แตห่ากนักศกึษาเลือกเรียนหลักสูตรใหม่มากกว่า

หลักสูตรเก่า คณะฯ อาจจะต้องให้นักศึกษาเลือกเรียนหลักสูตรใหม่ทั้งหมดเพื่อมใิห้เกิดความสับสนในการ

ลงทะเบียนเรียน ซึ่งอาจมผีลกระทบต่อการส้าเร็จการศกึษาของนักศึกษาได้ 

ส่วนการยกร่างหลักสูตรนั้น  ขอให้ ผศ.ดร.ศุภมิตร  เมฆฉาย และผศ.ธีระพงษ์  เสาวภาคย์ รับผดิชอบ 

และให้น้าเสนอเล่ม มคอ. ๒ รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ในการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรีในคราวประชุมครั้งต่อไป  

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ เพื่อพิจารณา 

ก่อนน้าเสนอคณะกรรมการบริหารประจ้าคณะเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ วันพุธที่ ๑๕ 

มิถุนายน ๒๕๕๔ 

 ๔.๓  การปรับปรุงแผนก้าหนดการศึกษาในส่วนของกระบวนวชิาฝึกงาน  

 ตาม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ นั้น แผนก้าหนดการศกึษาได้ก้าหนดให้  
กระบวนวิชา ๔๐๐๒๙๐ การฝึกงาน ๒ ( Practical Training II) ไว้ในภาคการศกึษาที่ ๒ ของช้ันปีที่ ๒ โดยให้

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนกระบวนวิชาได้เฉพาะในชั้นปีที่ ๒ ภาคการศกึษาที่ ๒ เท่านั้น  แต่ในความเป็นจริง

นักศึกษาจะเลือกฝึกงานได้ทั้งภาคการศกึษาที่ ๑ และ ๒  เนื่องจากกระบวนวิชาดังกล่าวเป็นการฝึกงาน
โครงการแบบครบวงจร  ซึ่งแต่ละโครงการมีจ้านวนช่ัวโมงไม่เท่ากันแต่นักศกึษาจะต้องฝกึงานใหค้รบจ้านวน 

๑๐๐ ช่ัวโมง  ท้าให้เกิดปัญหาเขา้รับการฝึกงานแลว้แตไ่ม่ได้ลงทะเบียนเรียน  หรอืไปลงทะเบียนเรียนแตไ่ม่ได้

ฝกึงาน เป็นต้น อยู่บ่อยครั้ง 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นวา่ ควรปรับแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยให้นักศึกษา

สามารถลงทะเบียนเรียนได้ทั้งภาคการศกึษาที่ ๑ และ ๒ ตามความเป็นจริง  และขอให้งานบริการการศึกษาฯ 

ด้าเนนิการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
๑. ประสานงานเรื่องการปรับแผนก้าหนดการศกึษา และหาข้อความที่เหมาะสมระบุเพิ่มเติมในแผน

ก้าหนดการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจได้ว่าสามารถลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานีไ้ด้ทั้งภาคการศกึษาที่ ๑ 

และ ๒ 
๒. ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา/สาขาวิชา/ภาควิชาทราบ พรอ้มทั้งแจ้งข้อมูลทาง website ด้วย 

๓. แจ้งให้ทุกโครงการปรับจ้านวนช่ัวโมงฝึกงานให้เป็น ๑๐๐ ช่ัวโมง เพื่อให้การฝึกงานเสร็จสิน้ลง

ภายในภาคการศกึษานั้น ๆ   
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๙ 

 ๔.๔  การเปิดสอนกระบวนวิชา GE ของคณะ 

รองคณบดีฝา่ยวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศกึษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  ขอให้แตล่ะสาขาวิชา

ส้ารวจกระบวนวิชา GE ที่สามารถเปิดสอนได้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหน้ักศึกษามี      
โลกทัศนท์ี่กว้างขึ้นจากการลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานอกคณะ  ซึ่งเราไม่อาจทราบได้ว่าในแต่ละกระบวนวิชา

จะมีนักศึกษามาลงทะเบียนเรียนจ้านวนเท่าไหร่ ดังนัน้ ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอน หากมีความพรอ้มในการสอน 

ขอความรว่มมอืในการเปิดสอนกระบวนวิชา GE  

ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ์ แจ้งว่า กระบวนวิชา ๔๐๐๑๑๐ : พัฒนาการทางเทคโนโลยี

กับการเปลี่ยนแปลงของโลก (Technology Development and Global Change) ที่คณะเภสัชศาสตร์ ขอให้คณะ

เกษตรศาสตร์เปิดสอนในภาคฤดูร้อน/๒๕๕๓ นั้น  คณะฯ ไม่สามารถเปิดสอนได้ตามนั้น  อย่างไรก็ตามขณะนี้ได้
ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนในแตล่ะหัวข้อได้แล้วและพรอ้มที่จะเปิดสอนได้ในภาคการศกึษาที่ ๑/๒๕๕๔ นี้ 

หัวหนา้งานบริการการศึกษาฯ ได้ให้ขอ้มูลเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับวิชา GE ว่า ก่อนที่

มหาวิทยาลัยจะเปิดสอนกระบวนวิชาศกึษาทั่วไป (GE) นั้น ได้มกีารส้ารวจขอ้มูลมายังคณะฯ ว่ามีความสนใจที่
จะเปิดสอนวิชา GE หรอืไม่นั้น  ทางคณะได้สอบถามไปยังสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ได้เสนอขอเปิดสอน 

และคณะฯ ได้ด้าเนินการขอเปิดสอนตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย โดยมีทั้งสิน้จ้านวน ๑๒ กระบวนวิชา  

ซึ่งจ้านวน ๑๐ กระบวนวิชา ได้แก่ AEC 100; ANS 100; ENT 110; HORT 201, 202, 203, 204, 205; CONS 211 และ 
AGRI 110  ได้ด้าเนินการครบถ้วนตามกระบวนการและมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้เปิดสอนได้ ยกเว้นกระบวนวิชา 

PLP 100 และ PBT 100 ซึ่งยังไม่ได้ขออนุมัติเปิดสอน ดังนัน้ ทั้ง ๒ กระบวนวิชาจะยังไม่ปรากฏในฐานขอ้มูล

ของมหาวิทยาลัย  หากสาขาวิชาต้องการเปิดสอนกระบวนวิชาดังกล่าวขอใหภ้าควิชาจัดท้า มคอ. ๓ เพื่อ
ด้าเนนิการขออนุมัติเปิดสอนต่อไป  หัวหนา้งานบริการการศึกษาฯ ได้แจง้ให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ขณะนีม้ี

กระบวนวิชา GE ของคณะเกษตรศาสตร์ที่เปิดสอนแลว้ในปีการศกึษา ๒๕๕๓ และมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน

แล้ว จ้านวน ๓ กระบวนวิชา คอื HORT 202; CONS 211 และ ENT 110  ส่วนในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ได้แจง้เปิด
สอนกระบวนวิชา AGRI 110  เพิ่มเติมไปแล้วอกี ๑ กระบวนวิชา 

อนึ่ง หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ ได้แจง้ที่ประชุมว่า ผศ.ดร.เกวลิน  คุณาศักดากุล  ผูแ้ทนสาขาวิชา

โรคพืช   ซึ่งวันนีท้่านติดราชการอื่น  ได้เคยหารอืและมีความเห็นว่ากระบวนวิชาศกึษาทั่วไปของสาขาวิชาโรคพืช  
กระบวนวิชา PLP 100 : โรคพืชกับชีวติประจ้าวัน ควรจะระบุไว้เป็นวิชาเลือกในกลุ่ม GE ของหลักสูตรคณะ

เกษตรศาสตร์เพราะเป็นกระบวนวิชาที่นักศกึษาควรจะได้เรยีนรู้ จึงขอที่ประชุมพิจารณาด้วย 

ในการนี้ หัวหนา้ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตวน์้้า  ขอหารอืประเด็นการเปิดสอนกระบวนวิชาที่เป็น GE ว่า 
เมื่อเปิดสอนแล้วแตไ่ม่มนีักศึกษามาลงทะเบียนเรียน  และภาควิชาจะทราบได้อย่างไรว่ามีคณะ/สาขาวิชาไหนบ้าง

ที่เลือกกระบวนวิชาของภาควิชาไปเป็น GE  

จากประเด็นของสาขาวิชาโรคพืช และภาควิชาสัตวศาสตร์ฯ ที่ประชุมมขี้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ  
ดังนี้.- 

๑. กรณีกระบวนวิชา PLP 100 ของสาขาวิชาโรคพืช ขอให้สาขาวิชาได้ด้าเนินการในการขออนุมัติ

เปิดสอนให้สมบูรณ์ก่อน และนอกจากนี้แล้ว ยังขอให้แต่ละสาขาวิชากลับไปพิจารณาว่าควรจะมีกระบวนวิชา
อะไรบรรจุไว้ในโครงสรา้งหลักสูตรอีก ให้น้าเสนอมาอกีครั้ง 
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๑๐ 

๒. กรณีของสัตว์ศาสตร์ฯ ที่เปิดสอนกระบวนวิชา ANS 100 แล้วไม่มีนักศกึษามาลงทะเบียนเรียน 

อาจมสีาเหตุ ดังนี้.- 

 กระบวนวิชาดังกล่าวมีจ้านวนหนว่ยกิต ๒ หนว่ยกิต  เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้ว อาจท้าให้
หนว่ยกิตขาดไป ๑ หนว่ยกิต จงึตอ้งหากระบวนวิชาอื่นลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมอกี ๑ หนว่ยกิต   

 เวลาเรียนอาจซ้้าซ้อนกับกระบวนวิชาอื่น ท้าให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไมได้   

 ชื่อกระบวนวิชาอาจไม่จูงใจให้เรียน  หรอื 
 ไม่มกีารประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน 

๓. ให้งานบริการการศึกษาฯ ท้าหนังสือแจง้ภาควิชา ให้ส้ารวจกระบวนวิชา GE ของภาควิชา  

หากต้องการเปิดสอนในปีการศกึษา ๒๕๕๔ ให้รบีด้าเนนิการขอเปิดสอนโดยด่วน  รวมทั้งภาควิชาไหนที่
ประสงค์จะให้ท้าการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขอ้มูลที่เปิดสอน ให้ท้าหนังสอืแจง้มาที่งานบริการการศึกษาฯ เพื่อ

ด้าเนนิการตอ่ไป 

ด้วยประเด็นของการเปิดสอนกระบวนวิชา GE ดังกล่าว รองคณบดีฝา่ยวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศกึษา
และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวัตถุประสงค์ของกระบวนวิชา GE ว่า เริ่มแรกนั้นคือ 

เพื่อให้นักศึกษาได้เรยีนรู้ศาสตร์อื่น ๆ ที่เป็นวิชาชีวติ  และในความเป็นจรงิกระบวนวิชา GE ต้องการเน้นให้

นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม  ส้าหรับนักศกึษาคณะเกษตรศาสตร์นัน้ ควรที่จะมีโอกาสได้เรยีนรู้กระบวนวิชา 
GE อื่น ๆ ที่หลากหลาย  นอกเหนอืไปจากกระบวนวิชาที่เป็นกระบวนวิชา GE ของคณะเกษตรศาสตร์โดยตรง 

 

วาระที่  ๕  เรื่องอื่น ๆ   

 ที่ประชุม ขอใหพ้ิจารณา เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนส้าหรับนักศกึษาทั่วไป วา่แตล่ะสาขาวิชาจะเปิดสอนวิชา

โทได้หรอืไม่ และมีวธิีการอย่างไร  ในการนี้ หัวหนา้งานบริการการศึกษาฯ ได้ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบว่า            

ทุกสาขาวิชาสามารถเปิดสอนวิชาโทได้ โดยจัดเป็นกลุ่มกระบวนวิชาของสาขาวิชา แล้วแจ้งมาที่งานบริการการศึกษาฯ 
เพื่อน้าเสนอกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรีพจิารณารายละเอียด แลว้น้าเสนอกรรมการบริหารประจ้าคณะ

พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อจัดท้าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่เรื่อง 

วิชาโทที่เปิดสอนส้าหรับนักศกึษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ส้าหรับคณบะเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันมวีิชาโทที่เปิดสอน
และมีอยู่ในประกาศกลุ่มวชิาโทที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเชียงใหมแ่ล้ว มีเพียงกลุ่มของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เกษตรเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

 
 

      (น.ส.ปราณี  หะซัน)                                      (ผศ.ดร.ดรุณี  นาพรหม) 

หัวหนา้งานบริการการศึกษา                   ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
และพัฒนาคุณภาพการศกึษา                                                    และวิเทศสมัพนัธ์     

 ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม                           ผูต้รวจรายงานการประชุม 


