
๑ 

รายงานการประชุมกรรมการวชิาการระดับปริญญาตร ี

ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๔ 

วันพุธที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน ์

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

ผู้มาประชุม 

๑. ผศ.ดร.อังสนา  อัครพิศาล รองคณบดีฝา่ยวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศกึษา
และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  

ประธานกรรมการ 

๒. ผศ.ดร.ดรุณี  นาพรหม ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์    รองประธานกรรมการ 

๓. รศ.ดร.จริาพร กุลสาริน หัวหนา้ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช กรรมการ 

๔. อ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน แทนหัวหนา้ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

๕. รศ.ดร.สุรพล  เศรษฐบุตร รักษาการหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ส่งเสริมเผยแพรก่ารเกษตร      

กรรมการ 

๖. ผศ.ดร.ศุภมิตร  เมฆฉาย แทนหัวหนา้ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตวน์้้า กรรมการ 

๗. อ.ดร.พรสิร ิ สืบพงษ์สังข์ ผูแ้ทนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร กรรมการ 

๘. ผศ.ดร.สงวนศักดิ ์ ธนาพรพูนพงษ์ ผูแ้ทนสาขาวิชาพืชไร่ กรรมการ 

๙. ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ ผูแ้ทนสาขาวิชาสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์  กรรมการ 

๑๐. นางสาวปราณี หะซัน หัวหนา้งานบริการการศึกษา                   กรรมการและเลขานุการ 
และพัฒนาคุณภาพนักศกึษา 

๑๑. นางสุทธิณ ี อินถา นักวิชาการศกึษา                          กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 

๑. ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล ผูแ้ทนสาขาวิชาโรคพืช กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. อ.กนก เหวียนระวี ผูแ้ทนหลักสูตรภูมสิถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาออกแบบภูมทิัศนแ์ละการจัดการสิ่งแวดล้อม ๒. นายพงศกร ศุภกิจไพศาล 

๓. นางสาวทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ ์ พนักงานปฏิบัติงาน 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 ประธานกล่าวเปิดการประชุม  และด้าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังตอ่ไปนี้.- 
 

http://e-service.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=4768
http://e-service.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=4768
http://e-service.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=4768
http://e-service.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0216
http://e-service.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0236
http://e-service.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=4768


๒ 

วาระที่  ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 ประธาน มีเรื่องแจง้ให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี.้- 

 ๑.๑  จ านวนผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาท

เกษตรกร และโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 ด้วย งานบริการการศึกษาฯ ได้ด้าเนินการสอบข้อเขียนผูส้มัคร สอบคัดเลือก เข้าศกึษาต่อ ใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ตามโครงการอุดมศกึษาเพื่อทายาทเกษตรกร และโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจ้าปี

การศกึษา ๒๕๕๕  เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารเรยีนรวม ๓ 

ส้านักทะเบียนและประมวลผลนัน้ ปรากฏว่า มีผู้สอบผา่นข้อเขียนและมีสทิธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ดังนี้.- 

 มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ 

โครงการอุดมศกึษาเพื่อทายาทเกษตรกร ๖๐๕ ๑๒๐ 

โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ๓๐๗ ๑๐๖ 

 ทั้งนี ้จะด้าเนนิการสอบสัมภาษณ์ ในวันเสารท์ี่  ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐  – ๑๖.๐๐ น. ณ 
อาคารเฉลิมพระเกียรต ิช้ัน ๔ และผูเ้ข้ารับการสัมภาษณ์ทุกคนจะต้องน้าใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)     
ที่แสดงผลการเรียนของ ม.๔ และ ม. ๕ มายื่นแสดงด้วย มฉิะนั้น จะไม่มสีิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  

 ๑.๒  จ านวนนักศกึษาใหม่ระดับปรญิญาตร ีประจ าปี ๒๕๕๔ (รหัส ๕๔๐๘๑...) 

สาขาวิชา Admission โควตา

ภาคเหนือ 

ทายาท

เกษตร 

เยาวชน

ดีเด่นกีฬา 

รับร่วมจาก 

รวม ม. 

สงขลา 

ม. 

ขอนแก่น 

เศรษฐศาสตร์ ๓๒ ๒๐ ๓ ๐ ๒ ๓ ๖๐ 

ยังไม่สังกัดสาขาวิชาเอก ๑๗๗ ๗๓ ๕๘ ๔ ๕ ๓ ๓๒๐ 

รวม ๒๐๙ ๙๓ ๖๑ ๔ ๗ ๖ ๓๘๐ 

 ทั้งนี ้มนีักศึกษามารายงานตัวทั้งสิน้ จ้านวน ๓๖๔ คน 

 ๑.๓  การประชุมผู้ปกครองนักศกึษาใหม่ ประจ าปี ๒๕๕๔ 

 ด้วย งานบริการการศึกษาฯ ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจ้าปี ๒๕๕๔ 
ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐- ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร  เพื่อให้ผู้ปกครอง
นักศึกษาใหม่เข้าใจในเรื่องระบบการเรียนการสอน การใชชี้วติในมหาวิทยาลัย  และการจัดกิจกรรมของคณะฯ  
ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยมี รศ.ธีระ  วสิิทธิ์พานิช คณบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับและ
แสดงความยินดีกับผู้ปกครอง  นอกจากนี้ ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล  รองคณบดีฝา่ยวิชาการและพัฒนา
คุณภาพนักศกึษา ได้ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะเกษตรศาสตร์  และ อ.ดร.จริวัฒน์  
พัสระ ผูช่้วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศกึษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ชีแ้จงเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาให้
ผูป้กครองได้ทราบโดยทั่วกัน  โดยมีผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมประชุม จ้านวน ๓๕๐ คน 



๓ 

 ๑.๔  การปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่ ประจ าปี ๒๕๕๔ 

 ด้วย งานบริการการศึกษาฯ ได้จัดปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่ ประจ้าปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๔ ตั้งแตเ่วลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตอ้นรับนักศกึษาใหม่  เพื่อให้
นักศึกษาได้ทราบข้อมูลดา้นการศึกษา ระบบการเรียนการสอน ตลอดจนแนวทางในการด้าเนินชีวติใน
มหาวิทยาลัยอย่างถูกต้องและเหมาะสม  และเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา 
คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง  พร้อมกันนีไ้ด้รับเกียรตจิาก รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ  ผูอ้้านวยการสถาบันวิจัย
เทคโนโลยีวทิยาการหลังการเก็บเกี่ยว ศษิย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “เรยีน
อย่างไรให้ประสบผลส าเร็จ” เพื่อเป็นการถ่ายทอดประสบการณชี์วติในมหาวิทยาลัยใหน้ักศึกษาใหม่ พรอ้มทั้ง
เปิดโอกาสใหน้ักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับเอกสารและค้าแนะน้าในการลงทะเบียน โดยมีนักศึกษาใหม่
เข้าร่วมการปฐมนเิทศ จ้านวน ๓๔๘ คน 

 ๑.๕  จ านวนนักศกึษาที่ส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี ๓ (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

สาขาวิชา คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ไม่ส าเร็จการศึกษา ส าเร็จการศึกษา 

๑. เศรษฐศาสตร์เกษตร ๗ ๓ ๔ 

๒. ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์  ๗ ๐ ๗ 

๓. สัตวศาสตร์ ๕ ๑ ๔ 

๔. พืชไร่ ๓ ๑ ๒ 

๕. พืชสวน ๑๑ ๒ ๙ 

๖. ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ๖ ๒ ๔ 

๗. โรคพืช ๓ ๒ ๑ 

๘. กีฏวิทยา ๑๑ ๔ ๗ 

 

รวม ๕๓ ๑๕ ๓๘ 

 

(คดิเป็นร้อยละ) (๑๐๐) (๒๘.๓๐) (๗๑.๗๐) 

 ๑.๖  จ านวนผู้ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรยีนดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

 ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีนักศึกษาได้รับเกียรตบิัตรรางวัลเรียนดีประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๓ จ้านวน 
๙๗ คน ตามแผนภูมิ ดังนี้.- 



๔ 

 ๑.๗  การจัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันเพื่อเตรยีมความพร้อมในการเข้า

ท างาน  และธุรกิจด้านการเกษตร” 

 ด้วย งานบริการการศึกษาฯ ร่วมกับ บริษัท Monsanto Thailand จ้ากัด ได้จัดอบรม เรื่อง “การพัฒนา

ศักยภาพในการแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าท้างาน และธุรกิจด้านการเกษตร ” ให้กับนักศึกษาช้ัน

ปีที่ ๔ คณะเกษตรศาสตร์  โดย วิทยากรจากทีมงานของบริษัท  Monsanto Thailand จ้ากัด ในวันพุธที่ ๒๒ 

มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร ซึ่งขณะนี ้งานบริการการศึกษาฯ ได้

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบแล้วทาง website 

 ๑.๘  การจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ให้กับศษิย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง  "นาโน

เทคโนโลยี ด้านการเกษตรที่มีผลต่อสถานการณ์ทางการเกษตรในโลกปัจจุบัน" 

 ด้วย งานบริการการศึกษาฯ ได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ใหก้ับศษิย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง  "นา

โนเทคโนโลยีดา้นการเกษตรที่มีผลต่อสถานการณ์ทางการเกษตรในโลกปัจจุบัน" โดย อาจารย์ ดร.ธนะชัย พันธ์เกษม

สุข รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์  บริการวิชาการและกิจการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยาย  ในวันเสาร์ที่ ๒๘ 

พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมบุญวาส ล้าเพาพงศ ์ทั้งนี้ ได้มศีษิย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ นักศึกษาระดับ

บัณฑติศกึษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรม จ้านวน ๖๐ คน 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 

วาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ 

   ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครัง้ที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แล้ว มีมติรับรอง

โดยไม่มีการแก้ไข 

 

วาระที่  ๓  เรื่องสืบเนื่อง  ไม่มี 

 

วาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 ๔.๑  มคอ. ๒ รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔   

 ผศ.ดร.ถาวร  อ่อนประไพ ผู้แทนสาขาวิชาสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ ได้น้าเสนอเอกสารที่

เกี่ยวข้องกับการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ในส่วนของสาขาวิชา       

ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันแลว้เห็นสมควรใหม้ีการปรับแก้ไข ดังนี้.- 

 

 

 



๕ 

๔.๑.๑ บทสรุปผู้บริหาร   
 หนา้ ๑ ย่อหนา้ที่ ๑ ข้อ ๔.๑ ขาดเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรทางดา้นสัตว์น้้าซึ่งเดิมมอียู่แล้ว 

คือ “ส าหรับผลผลิตจากปศุสัตว์และ สัตว์น้ า เป็นสินค้าทางด้านการเกษตร ที่สร้างรายได้หลักให้กับ
ประเทศไทยเป็นจ านวนหลายหมื่น ล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตสินค้าสัตว์น้ ารายใหญ่    
ที่อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๑๐ ของโลก ท าให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิต มีความต้องการบุคลากรที่มคีวามรู้
ความสามารถในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพิ่มขึ้น ท าให้เกิดภาวะขาดแคลนบุคลากรที่มคีวามช านาญ
ในด้านดังกล่าวเป็นจ านวนมาก ” จงึขอให้เพิ่มเตมิ เพื่อให้เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรทางดา้นสัตว์น้้า      
มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 

 หนา้ ๓ หลังโครงสรา้งหลักสูตร ขอ้ ๑.๑ และ ๑.๒  ก่อนขึน้ (๑) วิชาเอกบังคับ ควรมีการกล่าวถึง
เหตุผลใน การปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตวน์้้า และปฐพีศาสตร์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  และขอใหส้าขาวิชา ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติปรับ format ในการ
เขียนค้าอธิบายการปรับเปลี่ยนให้เหมอืนกับสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตวน์้้าด้วย 

 หนา้ ๕ – ๖ ข้อ ๔) กระบวนวิชาที่เปิดเพิ่ม ให้เปลี่ยนเป็น “กระบวนวิชาที่เปิดใหม่” 
 หนา้ ๗  ขอ้ ๕.๑ ปรัชญาของหลักสูตร บรรทัดที่ ๗ ให้เปลี่ยนจาก “พื้นที่สูง ที่ดอน และที่ราบ“ 

เป็น “ที่ราบ ที่ดอน และที่สูง”  
 หนา้ ๘ ข้อ ๑๒ ความคิดเห็นของผูม้ีสว่นได้ – ส่วนเสีย (Stakeholders) ขอให้งานบริการการศึกษาฯ 

ให้ข้อมูลของปีการศึกษา ๒๕๕๓ เพื่อให้ขอ้มูลเป็นปัจจุบันมากขึน้ 
 หนา้ ๙ ข้อ ๑๔ ข้อมูลเพิ่มเตมิ ใหป้รับ format ชื่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศให้เป็นภาษาอังกฤษ

ทั้งหมด 

ที่ประชุม   จงึขอให้สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ปรับแก้ไข format ให้
เหมอืนกับสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตวน์้้าเพื่อ ให้มีความสอดคล้องกัน และขอให้ งานบริการการศึกษาฯ 
ปรับแก้ไข format โดยรวมและเพิ่มเติมขอ้มูลที่เป็นปัจจุบัน 

๔.๑.๒ ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตร (หลักสูตรเดิม และหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๔)   

ขอให้ปรับแก้ไขการให้เหตุผลในการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของหัวหน้างานบริการการศึกษาฯ 
และขอใหเ้รียงรหัสกระบวนวิชาจากน้อยไปหามาก  ในส่วนของกระบวนวิชาที่ประชุมมขี้อสงสัยเพื่อพิจารณา 
ดังนี้.- 

 แผน ๑ ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  ขอให้ตรวจสอบว่า กระบวนวิชา ๓๖๒๔๑๒ อยู่ในกลุ่ม
ของวิชาเอกเลือกหรอืวิชาบังคับ 

 แผน ๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ขอให้ตรวจสอบ ดังนี.้- 
-  กระบวนวิชา ๓๖๒๔๑๑ : การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  เป็นกระบวนวิชาในกลุ่มวชิาเอกบังคับ 

หรอืกลุ่มวชิาเอกเลือก  
-  กระบวนวิชา ๓๖๑๓๒๑ : การวิเคราะหด์ินและพชื จะใช้รหัสกระบวนวิชา ๓๖๑๓๒ ๑ หรอื 

๓๖๑๓๒๒   
-  กลุ่มวชิาเอกเลือก ขาดกระบวนวิชา ๓๖๒๔๐๑ : การอนุรักษ์ที่ดินและแหล่งน้้า 



๖ 

๔.๑.๓ ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา (หลักสูตรเดิม และหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 

๒๕๕๔)   

ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้ช้ีแจงว่า การจัดท้าแผนก้าหนดการศกึษา ควรจัดท้าให้

สามารถใช้ได้จริง ในกรณีของกระบวนวิชาสหกิจศึกษาที่นักศกึษาจะต้องไปปฏิบัติงานจรงิในสถานประกอบการ

ตลอดภาคการศกึษา นั้น   หากนักศกึษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาดังกล่าว นักศึกษาจะไม่สามารถ

ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาอื่นได้อกี ยกเว้นกระบวนวิชาสัมมนา แตแ่ผนก้าหนดการศกึษาของสาขาวิชาปฐพีศาสตร์

และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในช้ันปีที่ ๔ ภาคการศกึษาที่ ๑ ก้าหนดใหน้ักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 

๓๖๒๔๑๒ : ทรัพยากรพืชป่า (๓ หนว่ยกิต) วิชาเอกเลือก (๖ หนว่ยกิต) และวิชาเลือกเสรี (๓ หนว่ยกิต) จงึดขูัดแย้ง

กับความเป็นจริง  ในการนี้ ผศ.ดร.ถาวร  อ่อนประไพ ผู้แทนสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ รับที่จะ น้า

กลับไปพิจารณาปรับแก้ไข โดยจะไปขอค้าปรึกษาจากภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตวน์้้าในกรณีดังกล่าวต่อไป 

๔.๑.๔ มคอ. ๒   

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว พบว่า ยังขาดความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/

ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียในส่วนของปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จงึเห็นควร ให้ ผศ.ดร.ถาวร  

อ่อนประไพ ผูแ้ทนสาขาวิชาสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ ขอความเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิ/ผูม้ีสว่นได้

ส่วนเสียของปฐพีศาสตร์ฯ เพิ่มเตมิ   

นอกจากนี ้ขอให้ จัดท้าแบบฟอร์มการเสนอขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลง กระบวนวิชา และจัดส่ง

มายังงานบริการการศึกษาฯ  อย่างเร็วที่สุด เพื่อจะได้ด้าเนินการสง่ให้ส้านักพัฒนาคุณภาพการศกึษา

ประกอบการพิจารณาขอปรับปรุงกระบวนวิชาต่อไป 

๔.๑.๕ มคอ. ๓  ส้าหรับกระบวนวิชาที่ขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลง จ้านวน ๖ กระบวนวิชา ดังนี.้-

   ๑. กระบวนวิชา ๓๖๑๒๑๐   ขอเปลี่ยนชื่อจาก “ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์

เบื้องต้น (INTRODUCTION TO SOIL SCIENCE AND CONSERVATION)” เป็น “ปฐพีศาสตร์และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติเบื้องต้น (INTRODUCTION TO SOIL SCIENCE AND NATURAL RESOURCES MANAGEMENT)”   

  ๒. กระบวนวิชา ๓๖๑๒๑๔  ขอเปลี่ยนชื่อจาก “ปฏิบัติการปฐพีศาสตร์และอนุรักษ

ศาสตร์เบื้องต้น (INTRODUCTION TO SOIL SCIENCE AND CONSERVATION LABORATORY) เป็น “ปฏิบัติการปฐพี

ศาสตรแ์ละการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเบื้องต้น  (LABORATORY INTRODUCTION TO SOIL SCIENCE 

AND NATURAL RESOURCES MANAGEMENT)”      

  ๓. กระบวนวิชา ๓๖๑๓๙๐  ขอเปลี่ยนชื่อจาก “การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาปฐพี

ศาสตรแ์ละอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  (PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN SOIL SCIENCE AND 

CONSERVATION)” เป็น “การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

เบื้องต้น (PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN SOIL SCIENCE AND NATURAL RESOURCES MANAGEMENT)”   

  ๔. กระบวนวิชา ๓๖๑๔๙๐  ขอเปลี่ยนชื่อจาก “สหกิจศึกษาทางปฐพีศาสตร์และ

อนุรักษศาสตร์  (COOPERATIVE EDUCATION IN SOIL SCIENCE AND CONSERVATION)” เป็น “สหกิจศึกษา

ทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเบื้องต้น (COOPERATIVE EDUCATION IN SOIL 

SCIENCE AND NATURAL RESOURCES MANAGEMENT)”   

http://e-service.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0216


๗ 

  โดยเหตุผลในการขอปรับปรุงช่ือกระบวนวิชาทั้ง ๔ กระบวนวิชานั้น เพื่อให้ช่ือมีความ

สอดคล้องกับชื่อของวิชาเอกที่มกีารปรับปรุงใหม่ 

  ๕. กระบวนวิชา ๓๖๒๔๑๑ : การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  ขอเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ

จาก “FORESTRY AND CONSERVATION” เป็น “FOREST CONSERVATION” เพื่อให้ช่ือภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษตรงกัน   

  ๖. กระบวนวิชา ๓๖๒๔๒๑   ขอเปลี่ยนชื่อภาษาไทยจาก “กฎหมายป่าไม้และการ

คุ้มครองสัตว์ป่า ” เป็น “กฎระเบียบเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และการอนุรักษ์สัตว์ป่า  (FORESTRY 

REGULATIONS AND WILDLIFE CONSERVATION)” เพื่อให้ตรงกับชื่อภาษาอังกฤษ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ และให้ งานบริการการศึกษาฯ น้าเสนอ

กรรมการบริหารประจ้าคณะ  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ในวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ก่อนน้าเสนอ

มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

๔.๒  การเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภูมิลักษณ์และการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

สาขาวิชาพืชสวนเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม ่คอื หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ออกแบบภูมลิักษณ์และการจัดการสิ่งแวดล้อม จึงขอคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาในรายละเอียดตาม

เอกสาร 

ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  แจ้งว่า การพิจารณาในวันนีเ้พื่อ ต้องการให้หลักสูตร นี้
สามารถน้าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ได้ทันพร้อมกับ หลักสูตรของ คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร ์ซึ่งจะเสนอขอเปิดหลักสูตร ที่คล้ายกับของคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อคณะกรรมการจะได้

มองเห็นขอ้เปรียบเทียบได้อย่างชัดเจน จึงขอที่ประชุมรว่มกันพิจารณา 
ในการนี้ อ.ดร.ฉันทลักษณ์  ตยิายน  ผูแ้ทนหัวหนา้ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ได้เรยีน

ที่ประชุมว่า คณะกรรมการร่างหลักสูตรได้มีการพิจารณาร่วมกันอย่างละเอียดแล้ว เห็นสมควรใช้ช่ือหลักสูตรเป็น หลักสูตร

ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภูมิลักษณ์และการจัดการสิ่งแวดล้อม  (หลักสูตรใหม ่
พ.ศ. ๒๕๕๕) จงึขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

ผูแ้ทนหลักสูตร ฯ (อ.กนก  เหวียนระวี) ชี้ แจงว่า หลักสูตรนีม้ีความแตกต่างจากหลักสูตรของคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ แมจ้ะมีค้าว่า “ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ” และชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ  คอื 
BACHELOR OF LANDSCAPE ARCHITECTURE ก็ตาม  ซึ่งจะเห็นได้ว่าชื่อหลักสูตรจะมี ๒ ส่วน คอื สว่นแรก 

ค้าวา่ LANDSCAPE เพื่อต้องการช้ีให้เห็นว่าเป็นหลักสูตรที่มคีวามสรา้งสรรคแ์ละเป็นการ จัดการสิ่งแวดล้อม 

ส่วนที่สองมคีวามจ้าเป็นที่ชื่อหลักสูตรที่ตอ้งมคี้าวา่ “ARCHITECTURE” เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ของสภา
สถาปนิก ในเรื่องการรับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนยีบัตรหรือวุฒบิัตรในวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ควบคุม สาขา ภูมสิถาปัตยกรรม พ.ศ. ๒๕๕๓  และเพื่อใหน้ักศึกษาที่ส้าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสามารถ

สอบ License ได้ อีกทั้งหลักสูตรนีเ้ป็นการออกแบบภูมลิักษณ์และการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์    
มีความเชี่ยวชาญโดยตรงมากกว่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และมีความพร้อมในศาสตรต์่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

http://e-service.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0216


๘ 

จงึเป็นหน้าที่ของคณะเกษตรศาสตร์ โดยตรงในการที่จะต้องขอเปิดหลักสูตรดังกล่าว อีกทั้งผูแ้ทนหลักสูตรยัง

เล็งเห็นประโยชน์ในการเปิดหลักสูตรที่จะท้าให้วิชาการของคณะเกษตรศาสตร์เปิดกว้างและมีความเข้มแข็งขึน้  

ที่ประชุมได้พิจารณา เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการขอเปิดหลักสูตร ร่วมกันแลว้ เห็นสมควรให้มกีารปรับ 
แก้ไข ดังนี้.- 

๔.๒.๑ บทสรุปผู้บริหาร   
 หนา้ ๓ โครงสรา้งหลักสูตร ขอให้ปรับจ้านวนหนว่ยกิตในหมวดวิชาศกึษาทั่วไปเป็นอย่างน้อย 

๓๐ หน่วยกิต โดยอาจเพิ่มหน่วยกิตในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ และลดจ้านวนหนว่ยกิตของวิชา
แกน ในหมวดวิชาเฉพาะลงเหลอื ๔๑ หนว่ยกิต 

 หนา้ ๕ บรรทัดที่ ๓ จากบน เปลี่ยนเป็น “และเลือก ๓ หน่วยกิต จากกระบวนวิชา ตอ่ไปนี้”   
 หนา้ ๕ บรรทัดที่ ๘ และ ๑๔ จากบน กระบวนวิชา ๓๕๖๑๐๐ : โลกของสัตว์ (ANIMAL 

WORLD) และกระบวนวิชา ๖๕๑๑๐๒ : การจัดการสุขภาพม้า (HORSE HEALTH MANAGEMENT) ควร
ตัดออก เนื่องจากขัดแย้งกับที่หลักสูตรระบุให้เลือกเรียนจ้านวน ๓ หนว่ยกิต แต ่๒ กระบวนวิชานีม้ีเพียง ๒ 
หนว่ยกิต  หรอืไม่เชน่นั้นต้องเพิ่มกระบวนวิชาที่มจี้านวน ๑ หนว่ยกิต เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกได้ครบจ้านวน 
๓ หนว่ยกิต   

 หนา้ ๕ บรรทัดที่ ๑๙ ขอให้เปลี่ยนชื่อกระบวนวิชา ๔๐๐๑๐๐ จากเดิม “การพัฒนา

คุณภาพนักศกึษาด้วยกิจกรรม ๑  (STUDENT QUALITY DEVELOPMENT THROUGH ACTIVITIES 1)”เป็น 

“การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ๑ (LEARNING THROUGH ACTIVITIES 1)” และ ๔๐๐๑๐๑  จากเดิม “การพัฒนา

คุณภาพนักศกึษาด้วยกิจกรรม ๒  (STUDENT QUALITY DEVELOPMENT THROUGH ACTIVITIES 2)”เป็น 

“การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม  ๒ (LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2)”  ตามที่มหาวิทยาลัยก้าหนด  และขอให้

แก้ไขในทุกที่ที่ปรากฏด้วย 

 กระบวนวิชาที่ยังไม่มีรหัสกระบวนวิชา ขอให้ด้าเนินการใหส้มบูรณ์ทุกวิชา   ซึ่งผูแ้ทนหลักสูตร

ชีแ้จงว่าเป็นกระบวนวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่ได้รับความเห็นชอบในหลักการแลว้ว่าจะเปิดกระบวนวิชา

เหล่านั้นเพื่อรองรับหลักสูตรของคณะเกษตรศาสตร์ แตย่ังอยู่ในขั้นตอนการระบุรหัสกระบวนวิชา โดยคาดว่า

จะสามารถก้าหนดได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ 

 หนา้ ๖ ข้อ ๒.๑.๒ กลุ่มวชิาการจัดการสิ่งแวดล้อมและนเิวศวิทย า ขอให้พิจารณาทบทวนชื่อ

กระบวนวิชา ๓๖๒๔๒๔ : หลักและการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ า  (PRINCIPLE AND MANAGEMENT OF 

WATERSHED RESOURCES)  

 หนา้ ๖ ข้อ ๒.๑.๓) กลุ่มวชิาเกษตร  

  - กระบวนวิชา ๓๕๙๒๐๐ : พืชศาสตร์เบื้องต้น (INTRODUCTION TO PLANT SCIENCE) ผูแ้ทนสาขา

แจ้งว่าจะก้าหนดรหัสกระบวนวิชาใหม่ เนื่องจากจะเป็นกระบวนวิชาที่มเีนือ้หาร่วมกันระหว่างสาขาพืชไร่กับพืชสวน 

  -  ให้ทบทวนการก้าหนดกระบวนวิชา ๓๕๖๒๑๐ : สัตวศาสตรแ์ละสัตว์น้้าเบือ้งตน้  (INTRODUCTION      

TO ANIMAL AND AQUATIC SCIENCES) ไว้ในกลุ่ม เนื่องจาก จ้านวนหนว่ยกิตที่ถูกต้อง คอื ๒ หนว่ยกิต ซึ่งจะ

ท้าให้จ้านวนหนว่ยกิตรวมเหลือ ๑๕ หนว่ยกิต   

  - ให้เปลี่ยนชื่อกระบวนวิชา ๓๖๑๒๑๐ จากเดิม “ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ ” เป็น 

“ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ” 



๙ 

 หนา้ ๖ ข้อ ๒.๒.๒) วิชาเอกบังคับ ประกอบด้วย ๔ กลุ่มวชิานั้น เบือ้งตน้คณะกรรมการขอ

หารอืว่า เนื่องจาก แตล่ะกลุ่ม เป็นวิชาบังคับอยู่แล้วไม่จ้าเป็นต้องมีการแบ่งกลุ่ม ได้หรอืไม่  ในกรณีนี้ ผูแ้ทน

หลักสูตรชี้แจงว่า ที่ตอ้งแบ่งกลุ่ม เนื่องจากต้อง ให้สอดคล้องกับความตอ้งการของสภาสถาปนิก  ที่ประชุมจงึ

เห็นชอบร่วมกันในการแบ่งกลุ่มดังกล่าว   

 หนา้ ๑๐ ข้อ ๒.๒.๒) กลุ่มวชิาเอกเลือก  “เป็นวชิาที่ภาควิชาและนอกภาควชิา..... ” ขอ

ปรับใหเ้หมาะสมและเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และขอใหเ้ปลี่ยนหัวข้อ (1) Natural 

Resources Conservation  (2) Horticultural Crops  (3) Animals and Habitats  (4) Landscape Design & 

Environmental Management ให้เป็นภาษาไทยทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้ออื่น ๆ  ส้าหรับกรณีกลุ่ม

วิชาเอกเลือก ควรจะเป็นกระบวนวิชาระดับ เลข ๓ และ ๔ กรณีที่เป็นกระบวนวิชาระดับ เลข ๒ นั้นสามารถ

ก้าหนดได้แต่ไม่คอ่ยนิยม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับข้อก้าหนดของหลักสูตรว่าจะนับเป็นหนว่ยกิตสะสมให้หรือไม่ 

 หนา้ ๑๑ ข้อ ๓) หมวดวิชาเลือกเสรี ให้เพิ่มเป็น “ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต ” และข้อความ

ภายใต้หมวดวิชาเลือกเสรี  “เป็นวชิาที่นักศกึษาสามารถเลือกได้โดยเสรี... ” ขอปรับให้เหมาะสมและ

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 หนา้ ๑๑ ข้อ ๖.๔ แผนการศึกษา  

  - ช้ันปีที่ ๑ ภาคการศกึษาที่ ๑ ให้ปรับใหมจ่าก เดิมเป็น ๐๐๑๑๐๑ หรอื ๐๐๑๑๐๒   และช้ัน

ปีที่ ๑ ภาคการศกึษาที่ ๒ เป็น ๐๐๑๑๐๒ หรอื ๐๐๑๑๐๑   
  - ช้ันปีที่ ๒ ภาคการศกึษาที่ ๑ ให้ ปรับใหม่ เป็น ๐๐๑๒๐๑ หรอื ๐๐๑๒๐๒   และช้ันปีที่ ๒ 

ภาคการศกึษาที่ ๒ เป็น ๐๐๑๒๐๒ หรอื ๐๐๑๒๐๑   

 หนา้ ๑๔ บรรทัดที่ ๙ จากล่าง กระบวนวิชา ๓๖๒๔๒๔ แก้ไขชื่อจากเดิมเป็น “หลักการจัดการ
ทรัพยากร”   

 หนา้ ๑๕ บรรทัดที่ ๘ จากบน กระบวนวิชา ๓๖๙๓๓๑ : ความคิดเห็นเชิงสร้างสรรคแ์ละ

วิพากษ์ ๒ (Creative and Critical Thinking 2) สาขาวิชาขอย้ายจากช้ันปีที่ ๓ ภาคการศกึษาที่ ๒  ไปไว้ในช้ันปีที่ 
๔ ภาคการศกึษาที่ ๒ แทน 

 หนา้ ๑๖ บรรทัดที่ ๑, ๓, ๑๔ และ ๒๑ ให้ตัดตัวเลขต่อท้ายวิชาเอกเลือกและวชิาเลือกเสรีออก 

 ขอให้ตรวจสอบเกี่ยวกับการบรรจุกระบวนวิชา ๓๖๙๕๑๔ : การค้นคว้าอิสระ (INDIVIDUAL 
STUDY IN LANDSCAPE DESIGN AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT) และกระบวนวิชา ๓๖๙๕๑๕ : 

วิทยานิพนธ์ (THESIS) ไว้ในโครงสรา้งหลักสูตรด้วย เพราะเกรงวา่จะไม่เหมาะสมเนื่องจากเป็นหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี  
๔.๒.๒ มคอ. ๒ รายละเอียดของหลักสูตร 

 หนา้ ๘ วัตถุประสงค์ ขอให้สาขาวิชาพิจารณาปรับข้อความให้สัน้และกระชับกว่านี้ 

 หนา้ ๑๐ การจัดการศกึษา  หากไม่ได้ก้าหนดภาคฤดูร้อนไว้ในแผนก้าหนดการศกึษาให้กา 
 ในชอ่งไม่มภีาคฤดูร้อน 

 หนา้ ๑๑ ข้อ ๒.๕ แผนการรับนักศกึษาและผูส้้าเร็จการศกึษาในระยะ ๕ ปี ขอให้ระบุปีการศึกษา

และจ้านวนนักศึกษาให้ชัดเจน 



๑๐ 

 หนา้ ๑๓ ตั้งแตข่้อ ๓.๑ ถึงหนา้ ๒๖ แผนก้าหนดการศกึษาช้ันปีที่ ๕ ขอให้ปรับแก้ไขให้

สอดคล้องและตรงกันกับบทสรุปผูบ้ริหารด้วย 

 หนา้ ๓๓ ข้อ ๒.๒.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ ขอให้แก้ไขค้าผิดจาก 

“ปลายภาพ” เป็น “ปลายภาค” 

 หนา้ ๔๗ บรรทัดสุดท้ายใหต้ัด “ในภาคฤดูร้อน” ออก 

 ค้าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา ให้ตรวจสอบเงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน (Prerequisite)  

โดยเฉพาะกระบวนวิชาที่เป็นของคณะอื่น ที่น้ามาบรรจุไว้ในหลักสูตร รวมทั้งตรวจสอบกระบวนวิชาให้

ครบถ้วนด้วย 

๔.๒.๓ มคอ. ๓ กระบวนวิชาขอเปิดใหม่ 

สาขาวิชาได้เปิดกระบวนวิชาใหม่เพื่อรองรับหลักสูตรฯ จ้านวน ๓๐ กระบวนวิชา และยังมี

กระบวนวิชาที่ขอให้สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ฯ เปิดกระบวนวิชาใหม่ให้อกีจ้านวน ๕ กระบวนวิชา แต่ในวันนีไ้ด้

น้าเสนอที่ประชุมพิจารณาก่อน จ้านวน ๕ กระบวนวิชา โดยเป็นกระบวนวิชาของสาขาวิชา ได้แก่ กระบวนวิชา 

ดังตอ่ไปนี ้           

๑. กระบวนวิชา ๓๖๙๑๐๑  : ประวัติศาสตร์ภูมิสถาปัตยกรรมและทฤษฎีการออกแบบภูมิ

ทัศนเ์บือ้งตน้ (HISTORY OF LANDSCRPE ARCHITECTURE AND INTRODUCTION TO LANDSCRPE DESIGN 

THEORY) ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนชื่อกระบวนวิชาใหมเ่พื่อป้องกันเน้ือหากระบวนวิชาซ้ าซ้อนกับกระบวน

วิชาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๒. กระบวนวิชา ๓๖๙๔๔๔ : ทฤษฎีการออกแบบภูมทิัศน ์(LANDSCAPE DESIGN THEORY) ขอให้

ตรวจสอบใหถู้กต้อง เนื่องจากกระบวนวิชาน้ีเป็นวชิาเฉพาะไม่ใช่วชิาเลือกเสรี และขอให้พิจารณาปรับชื่อ

กระบวนวิชาให้เหมาะสม 

๓. กระบวนวิชา ๓๖๙๓๙๐  : การฝกึปฏิบัติงานด้านการออกแบบภูมทิัศนแ์ละการ จัดการ

สิ่งแวดล้อม ๑ (PROFESSIONAL PRACTICE IN LANDSCAPE DESIGN AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT I) ให้

ปรับแก้ไข ดังนี้.- 

 - ให้แก้ไขชื่อภาษาไทยเป็น  “การฝึกทักษะวิชาชีพด้าน การออกแบบภูมิทัศน์และ

การจัดการสิ่งแวดล้อม ๑ และภาษาอังกฤษเป็น “PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN LANDSCAPE 

DESIGN AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 1” 

 - หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ขอ้ ๓ ให้ ตัดภาคฤดูร้อน ชั้นปีที่ ๓ ออก  ให้แก้ไขใหมโ่ดย

ต้องระบุให้สอดคล้องกับแผนก้าหนดการศกึษาที่ก้าหนดไว้ในหลักสูตร 

 - หมวดที่ ๒ ลักษณะและการด้าเนินการ ขอให้ ทบทวนในส่วนของการวัดและ
ประเมินผลว่าจะเป็น  A – F หรอื  S/U อย่างไรก็ตามที่ประชุมเห็นสมควรว่าควรจะก าหนดให้เป็น 
 A – F เพื่อให้สอดคล้องกับสาขาวิชาอื่น ๆ 



๑๑ 

 - ให้ทบทวนการก้าหนด เงื่อนไขกระบวนวิชาที่ผ่านก่อน ซึ่งระบุให้ผ่านกระบวนวิชา 
๓๖๙๓๑๕ แตก่ระบวนวิชา  ... ๓๙๐ : การฝึกทักษะวิชาชีพของสาขาวิชาอื่นได้ ก้าหนดเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
เป็นกระบวนวชิา ๔๐๐๒๙๐ : การฝึกงาน ๒  

๔. กระบวนวิชา ๓๖๙๓๙ ๒ : การฝึกปฏิบัติงานด้านการออกแบบภูมทิัศนแ์ละการจัดการ
สิ่งแวดล้อม  ๒ (PROFESSIONAL PRACTICE IN LANDSCAPE DESIGN AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT II) ให้ปรับแก้ไข 
ดังนี้.- 

 - ให้แก้ไขชื่อภาษาไทยเป็น  “การฝึกทักษะวิชาชีพด้าน การออกแบบภูมิทัศน์และ
การจัดการสิ่งแวดล้อม ๒ และภาษาอังกฤษเป็น “PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN LANDSCAPE 
DESIGN AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 2” 

 - ให้ปรับรหัสกระบวนวิชาเป็น ๓๖๙๓๙๑ เนื่องจากเป็นกระบวนวิชาที่ตอ่เนื่องจาก
กระบวนวิชา ๓๖๙๓๙๐ เพื่อความตอ่เนื่องและเข้าใจง่าย  

 - หมวดที่ ๑ ข้อ ๓ ปรับใหส้อดคล้องกับแผนก้าหนดการศกึษา  
๕. กระบวนวิชา ๓๖๙๔๙๐ : สหกิจศกึษาทางภูมิลักษณ์และสิ่งแวดล้อม (PROFESSIONAL 

PRACTICE IN LANDSCAPE DESIGN AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT) ที่ประชุมขอให้งานบริการการศึกษาฯ 
ตรวจสอบการวัดและประเมินผลอีกครั้งวา่สาขาวิชาอื่นประเมินผลเป็น  A – F หรอื  S/U  
   
 นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมคีวามเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้.- 

 ขอให้คณะกรรมการร่างหลักสูตร พจิารณาชื่อในกระบวนวิชาต่าง ๆ ว่าจะใช้ค้าว่า “ภูมทิัศน์” หรอื 
“ภูมลิักษณ์” 

 ขอให้ปรับ format ให้เป็นไปตามทีม่หาวิทยาลัยก้าหนด 
 ขอให้ระบุชื่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบ และอาจารย์ผู้สอน  หากไม่สามารถระบุได้ตอ้งจัดท้าบันทึก

ข้อความช้ีแจงเหตุผลใหส้้านักพัฒนาคุณภาพการศกึษาควบคู่ไปกับการขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ 
 ให้ทบทวนและแก้ไข หมวด ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้เหมาะสม  เช่น ในหมวด ๒ 

กรณีที่ค้าอธิบายลักษณะกระบวนวิชามีเรื่องการวเิคราะหแ์ล้ว ในหมวด ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาควรจะสอดคล้องกัน โดยจะต้องมีขอ้ ๒.๒ สามารถวิเคราะหป์ัญหา... ด้วย 

 ในหมวด ๒ เนือ้หากระบวนวิชาภาษาไทย ให้ตัด วงเล็บภาษาอังกฤษออก เนื่องจากจะไปปรากฏอยู่
ในเนื้อหากระบวนวิชาฉบับภาษาอังกฤษอยู่แล้ว 

 หมวดที่ ๒ ลักษณะและการด้าเนินการ  
  - ขอให้ตัดประโยค “ให้น าแบบฟอร์มเค้าโครงกระบวนวิชามาใส่ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ” และ “ระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีการปรับปรุงกระบวนวิชา ส าหรับกระบวนวิชาเปิดใหม่  
ไม่ต้องระบุ” ออก โดยใหก้รอกข้อมูลลงไปได้เลย   
  - ตรวจสอบเค้าโครงกระบวนวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับเค้าโครงกระบวนวิชา
ภาษาไทยด้วย  
  - มคอ. ๓ สามารถเพิ่มเติมข้อมูลที่เหมาะสมลงไปได้แต่ไม่สามารถตัดข้อมูลของ
แบบฟอร์มออกไปได้   
  - กระบวนวิชาที่เกี่ยวกับการฝึกงาน ขอใหจ้ัดท้าเป็น มคอ. ๔  



๑๒ 

๔.๒.๔ มคอ. ๓ กระบวนวิชาขอเปิดใหม่และปรับปรุงกระบวนวิชา 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์  ขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ จ้านวน ๒ กระบวนวิชา ดังนี.้- 
 ๑. กระบวนวิชา  ๓๖๒๓๐๑  : ทรัพยากรธรรมชาติเบื้องต้น (FUNDAMENTAL NATURAL 

RESOURCES)  ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการและขอให้ตรวจสอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกันด้วย 

 ๑. กระบวนวิชา  ๓๖๑๓๒๒ : การวิเคราะหด์ินและพชืเบือ้งตน้ (INTRODUCTION TO SOIL 
AND PLANT ANALYSIS)  ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ 

 

ในภาพรวมที่ประชุมเห็นชอบในการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหมแ่ละกระบวนวิชาต่าง ๆ ที่น้าเสนอในวันนี ้   

โดยขอใหป้รับแก้ไขตามที่กรรมการได้ให้ขอ้คิดเห็นและข้อเสนอแนะ  ในส่วนของกระบวนวิชาที่เหลอืทั้งหมด 

ให้สาขาวิชาด้าเนนิการจัดท้าตามแบบ มคอ. ๓ ให้ถูกต้องตาม Template และส่งงานบริการการศึกษาฯ โดย

ด่วนที่สุด เพื่อน้าแจ้งเวียนคณะกรรมการวิชาการปริญญาตรพีิจารณาก่อนที่จะน้าเสนอกรรมการบริหาร

ประจ้าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔  ในขณะเดียวกัน ขอให้ อ.ดร.ฉันทลักษณ์  

ติยายน  ผู้แทนหลักสูตร ประสานงานกับสาขาวิชาในการ จัดท าบันทึกข้อความขอเปิดใช้รหัสกระบวนวชิา  

ส้าหรับหลักสูตรภูมสิถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภูมลิักษณ์และการจัดการสิ่งแวดล้อม  ให้

งานบริการการศึกษาฯ ต่อไปด้วย 

 

วาระที่  ๕  เรื่องอื่น ๆ  ไม่มี   
 

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 
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