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รายงานการประชุมกรรมการวชิาการระดับปริญญาตร ี

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔ 

วันพุธที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๔ 

ณ ห้องประชุมมนู ศีติสาร  

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

ผู้มาประชุม 

 

๑. ผศ.ดร.อังสนา  อัครพิศาล รองคณบดีฝา่ยวิชาการ พัฒนาคุณภาพ

นักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  

ประธานกรรมการ 

๒. ผศ.ดร.ดรุณี  นาพรหม ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  รองประธานกรรมการ 

๓. รศ.ดร.จริาพร  กุลสาริน หัวหนา้ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช กรรมการ 

๔. อ.ดร.ฉันทลักษณ์  ติยายน แทนหัวหนา้ภาควิชาพืชศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

กรรมการ 

๕. รศ.ดร.รุจ  ศริิสัญลักษณ์ หัวหนา้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ

ส่งเสริมเผยแพรก่ารเกษตร      

กรรมการ 

๖. ผศ.ดร.ศุภมิตร  เมฆฉาย แทนหัวหนา้ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตวน์้้า กรรมการ 

๗. ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล ผูแ้ทนสาขาวิชาโรคพืช กรรมการ 

๘. อ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ ผูแ้ทนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร กรรมการ 

๙. ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์  ผูแ้ทนสาขาวิชาพืชไร่ กรรมการ 

๑๐. ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ แทนผูแ้ทนสาขาวิชาสาขาวิชาปฐพีศาสตร์

และอนุรักษศาสตร์  

กรรมการ 

๑๑. นางสาวปราณี หะซัน หัวหนา้งานบริการการศึกษา                 กรรมการและเลขานุการ 
และพัฒนาคุณภาพนักศกึษา 

๑๒. นางสุทธิณี อินถา นักวิชาการศกึษา                        กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

๑. นางสาวทิพย์วิมล  ระพินทร์วงศ์ นักวิชาการศกึษา  

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 

 ประธานกล่าวเปิดการประชุม  และด้าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังตอ่ไปนี้.-  
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๒ 

วาระที่  ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

    ประธาน แจง้ให้ที่ประชุมทราบ ถึงการขอเชิญประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากมวีาระเร่งดว่นที่ตอ้งพิจารณา

การปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรวีิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ในส่วนของสาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์
และสัตว์น้้า ทั้งนี้ เพื่อให้ทันก้าหนดการประชุมของมหาวิทยาลัย ประจ้าเดือนมนีาคม ๒๕๕๔ 

   ที่ประชุม  รับทราบ 

 
วาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ 

   ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครัง้ที่ ๓/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๕๓ แล้ว มีการ

แก้ไขหน้าที่ ๑ ผูม้าประชุมล้าดับที่ ๔ จาก “แทนหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา ” เป็น “แทนหัวหน้าภาควิชา
กีฏวิทยาและโรคพืช” เมื่อแก้ไขแลว้ที่ประชุมมมีตริับรอง 

 

วาระที่  ๓  เรื่องสืบเนื่อง  ไม่มี 
 

วาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้้า ขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชา  

ด้วย ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตวน์้้า  ได้เสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่และปรับปรุงกระบวนวิชา 

เพื่อรองรับแขนงวิชาสัตว์น้้าของภาควิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) ซึ่งภาควิชาจะปรับปรุงหลักสูตร

ในส่วนของวิชาเอกสัตวศาสตร์และสัตวน์้้า โดยจะเพิ่มแขนงสัตว์น้้าอีก ๑ แขนง ให้นักศึกษาเลือกเรียน จึงขอเปิดกระบวน
วิชาใหม่ จ้านวน ๒๖ กระบวนวิชา และปรับปรุงกระบวนวิชา จ้านวน ๕ กระบวนวิชา จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

                                                

กระบวนวิชาเปิดใหม่  จ้านวน ๒๖ กระบวนวิชา  
๑. กระบวนวิชา ๓๕๖๓๐๕ : ชีววิทยาของสัตว์น้้า  ให้พิจารณาหาชื่อที่เหมาะสม เช่น 

ชีววิทยาของสัตว์น้้าที่ส้าคัญทางเศรษฐกิจ ( Biology of Economic Aquatic Animals) เป็นต้น รวมทั้งให้ปรับ

ค้าอธิบายลักษณะกระบวนวิชาและเนือ้หากระบวนวิชาให้สอดคล้องกับชื่อกระบวนวิชาด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนในกระบวนวิชาและเพื่อไม่ให้มเีนือ้หาซ้้าซ้อนกับกระบวนวิชาทางชีววิทยาของคณะวิทยาศาสตร์ 

และเงื่อนไขกระบวนวิชาที่ตอ้งผ่านก่อนให้เปลี่ยนจาก ก.สศ. ๒๑๐ หรอืตามความเห็นชอบ ของผู้สอน  เป็น             

ก.สศ. ๒๑๐ หรอืตามความเห็นชอบของภาควิชา และขอให้แก้ไขในกระบวนวิชาอื่น ๆ ที่ระบุเงื่อนไขเหมอืนกันด้วย 

๒. กระบวนวิชา ๓๕๖๓๐๖ : หลักนิเวศวิทยาทางน้้า   ค้าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา และ

เนือ้หากระบวนวิชา ให้ตัด “มีการศกึษานอกสถานที่” ออก วัตถุประสงค์กระบวนวิชา ให้ตัด “ข้อ ๓. วิเคราะหค์ุณภาพน้้า

เบือ้งตน้” ออก และที่ประชุมมขี้อสังเกตว่า เนื้อหากระบวนวิชา ขอ้ ๕ และ ๖ ค่อนขา้งจะคล้ายกับกระบวนวิชา 
๓๕๖๓๗๓ จงึเสนอให้น้าเนือ้หาทั้งสองกระบวนวิชามารวมกัน รวมทั้งปรับจ้านวนช่ัวโมงใหเ้หมาะสม โดยใหใ้ช้ช่ือ

กระบวนวิชา ๓๕๖๓๗๓ คุณภาพน้้าทางการประมง และเห็นว่าลักษณะของกระบวนวิชาควรเป็นฝึกปฏิบัติ (Practicum) 



๓ 

๓. กระบวนวิชา ๓๕๖๓๐๗ : สาหรา่ยและพรรณไม้น้้า   กระบวนวิชามีโอกาสที่จะซ้้าซ้อน

กับกระบวนวิชาของชีววิทยาค่อนขา้งมาก  ที่ประชุม จึงเสนอใหพ้ิจารณาปรับใหมใ่ห้กระชับกว่านี ้ เนือ้หา

กระบวนวิชาข้อ ๔ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ตรงกัน ขอปรับแก้ไขด้วย 
๔. กระบวนวิชา ๓๕๖๓๐๘ : นเิวศวิทยาของปลา  เสนอใหป้รับชื่อใหม่เป็น “นิเวศวิทยาของ

ปลาทะเล (Marine Fish Ecology) หรอืนิเวศวิทยาของปลาเศรษฐกิจ (Economic Fish Ecology)” 

๕. กระบวนวิชา ๓๕๖๓๑๒ : สรรีวิทยาสัตว์น้้า   เสนอใหป้รับชื่อใหม่ เป็น สรรีวิทยาสัตว์น้้า
เศรษฐกิจ และใหป้รับจากค้าว่า “สัตว์น้้า” เป็น “สัตว์น้้าเศรษฐกิจ ” ในทุกที่ที่ปรากฏด้วย   เนือ้หากระบวนวิชา

ให้ตัดข้อ ๖ . อนุกรมวิธานของสัตวน์้้าออก และให้เกลี่ยจ้านวนช่ัวโมงบรรยายในหัวข้ออื่น ๆ ให้เท่ากับ ๔๕ 

ช่ัวโมง 
๖. กระบวนวิชา ๓๕๖๓๒๑ : เทคโนโลยีชวีภาพของสัตว์เลีย้งในฟาร์ม  ชื่อกระบวนวิชาใช้ค้า

ว่า “สัตว์เลี้ยงในฟารม์ ”  แตค่้าอธิบายลักษณะกระบวนวิชาและเนือ้หากระบวนวิชาใช้ค้าว่า “ปศุสัตว์” จงึขอ

ปรับใหส้อดคล้องกันด้วย 
๗. กระบวนวิชา ๓๕๖๓๒๒ : พันธุศาสตร์โมเลกุลทางสัตว์น้้า   เนือ้หากระบวนวิชา ขอ้ ๒ – 

๓ เสนอใหยุ้บรวมกันโดยใหม้ีจ้านวนช่ัวโมงบรรยายเท่ากับ ๙ ช่ัวโมง และข้อ ๕ ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษไม่

ตรงกับเสนอ ให้แก้ไขภาษาอังกฤษจาก Molecular เป็น Biotechnology  นอกจากนี ้ที่ประชุม เห็นว่า เนื้อหา
กระบวนวิชาไม่ค่อยสอดคล้องกับชื่อกระบวนวิชา จึงเสนอใหภ้าควิชาเปิดเป็นรหัสใหม ่จาก ๓๕๖ ... เป็น ๓๕ 

... ... เหมอืนกับสาขาปฐพีศาสตร์ฯ ที่ม ี๒ รหัสกระบวนวิชา คอื ๓๖๑ ... และ ๓๖๒ ... 

๘. กระบวนวิชา ๓๕๖๓๓๓ : โรคและสุขาภบิาลสัตว์น้้า   เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเนื้อหา
กระบวนวิชาซ้้าซ้อนจึงเสนอใหห้ารอืกับคณะสัตวแพทย์ก่อนที่จะเสนอขอเปิดสอนกระบวนวิชา 

๙. กระบวนวิชา ๓๕๖๓๕๑ : โภชนศาสตร์สัตวน์้้า  ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ 

๑๐. กระบวนวิชา ๓๕๖๓๖๑ : มนีวิทยาประยุกต์   ควรปรับเนื้อหากระบวนวิชาให้มคีวาม
หลากหลายมากกว่านีแ้ละให้สอดคล้องกับชื่อกระบวนวิชาด้วย 

๑๑. กระบวนวิชา ๓๕๖๓๗๑ : การจัดการทรัพยากรน้้าเพื่อการประมง   ให้ปรับการเขียน

ค้าอธิบายลักษณะกระบวนวิชาใหม่  และเนื้อหากระบวนวิชา ขอ้ ๗ มีเพียง ๓ ช่ัวโมงเท่านั้น ควรปรับเพิ่ม
จ้านวนช่ัวโมงใหม้ากกว่านี ้

๑๒. กระบวนวิชา ๓๕๖๓๗๒ : มาตรฐานฟารม์สัตว์น้้า   ให้ตรวจสอบจ้านวนช่ัวโมงใหค้รบ 

๔๕ ช่ัวโมง และปรับการเขียนค้าอธิบายลักษณะกระบวนวิชาใหม่ 
๑๓. กระบวนวิชา ๓๕๖๓๗๓ : คุณภาพน้้าทางการประมง   กระบวนวิชานีม้ีเนื้อหาค่อนขา้ง

ซ้้ากับกระบวนวิชา ๓๕๖๓๐๖  หลักนิเวศวิทยาทางน้้า  ซึ่งได้เสนอให้ปรับรวมเป็นกระบวนวิชาเดียวกันแล้ว 

๑๔. กระบวนวิชา ๓๕๖๓๗๔ : กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง  ที่ประชุมเห็นชอบ
ในหลักการ 

๑๕. กระบวนวิชา ๓๕๖๓๗๕ : แพลงก์ตอนวิทย าส้าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  ที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการ 
๑๖. กระบวนวิชา ๓๕๖๓๗๖ : ชลธีวทิยา   ที่ประชุมเสนอใหม้ีปฏิบัติการ (Lab) ด้วย 

เนื่องจากเป็นวิชาเกี่ยวกับวิเคราะหค์ุณภาพ 



๔ 

๑๗. กระบวนวิชา ๓๕๖๔๐๓ : หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า   กระบวนวิชานีเ้ป็นหลักการ 

(Principles) ไม่ควรใช้รหัส “๔”  ดังนั้น จงึขอให้เปลี่ยนรหัสกระบวนวิชานีเ้ป็น “๓๕๖๓๐๖” และให้ทบทวนจ้านวน

ช่ัวโมงบรรยายด้วย เนื่องจากไม่ครบ ๔๕ ช่ัวโมง 
๑๘. กระบวนวิชา ๓๕๖๔๗๑ : การเลี้ยงปลาสวยงาม   เนือ้หากระบวนวิชาข้อ ๖ ให้เปลี่ยน

จาก “การให้คะแนนตัดสนิปลาสวยงาม ” เป็น “เกณฑก์ารตัดสินปลาสวยงาม ” และให้ปรับภาษาอังกฤษให้

สอดคล้องกันด้วย 

๑๙. กระบวนวิชา ๓๕๖๔๗๒ : การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน   ให้พิจารณาปรับชื่อกระบวน

วิชา และปรับจ้านวนช่ัวโมงบรรยายให้เหมาะสมด้วย 

๒๐. กระบวนวิชา ๓๕๖๔๗๓ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจดื   ชื่อกระบวนวิชากับเนือ้หา
กระบวนวิชาไม่สอดคล้องกันเพราะเนือ้หากระบวนวิชากล่าวถึงเฉพาะปลา จงึควรให้เปลี่ยนจากค้าว่า “ปลา/

ปลาน้้าจดื” เป็น “สัตว์น้้าจดื” เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อกระบวนวิชา 

๒๑. กระบวนวิชา ๓๕๖๔๗๔ : การเพาะพันธุ์ปลา  ให้เปลี่ยนชื่อกระบวนวิชาเป็น “การผสม
พันธุ์ปลา” และให้เปลี่ยนจากค้าว่า “การเพาะพันธุ์” เป็น “การผสมพันธุ์” ในทุกที่ของกระบวนวิชาด้วย 

๒๒. กระบวนวิชา ๓๕๖๔๗๕ :  การเลีย้งหอยเศรษฐกิจ  ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ 

๒๓. กระบวนวิชา ๓๕๖๔๗๖ : เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  ปรับชื่อกระบวนวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน และเพิ่มเติมเนื้อหากระบวนวิชาให้สอดคล้องกับค้าอธิบาย

ลักษณะกระบวนวิชา และช่ือกระบวนวิชา เพราะเนือ้หากระบวนวิชายังขาดปลาและสาหรา่ยทะเล 

๒๔. กระบวนวิชา ๓๕๖๔๗๗ : เทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้ง   ให้เปลี่ยนชื่อกระบวนวิชาเป็น 
“เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้ง ” และในค้าอธิบายลักษณะกระบวนวิชาและเนือ้หากระบวนวิชาให้เปลี่ยนจาก 

“การเลีย้งกุ้ง” เป็น “การเพาะเลี้ยงกุ้ง” 

๒๕. กระบวนวิชา ๓๕๖๔๗๘ : ผลติภัณฑ์สัตว์น้้า   ให้เปลี่ยนชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ
จาก “Aquatic Product” เป็น “Postharvest Management” และพิจารณาชื่อกระบวนวิชาภาษาไทยให้

สอดคล้องกัน  ค้าอธิบายลักษณะกระบวนวิชาและเนือ้กระบวนวิชา ให้ตัด “การศกึษานอกสถานที่ ” ออก และ

ให้เพิ่มเติมขอ้ ๕. การจัดการผลติภัณฑ์สัตว์น้้า  
๒๖. กระบวนวิชา ๓๕๖๔๙๖ : หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์และสัตวน์้้า   ที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการ 

นอกจากนี ้ที่ประชุมยังมคีวามเห็นเพิ่มเตมิ ในการจัดท้า มคอ. ๓ ส้าหรับกระบวนวิชาใหม่
ทั้งหมด ดังนี้.- 

๑. หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป  ให้ระบุอาจารย์ผู้รับผดิชอบและอาจารย์ผู้สอน (ทุกคน) หาก

สามารถระบุได้   ส้าหรับภาคการศึกษา/ช้ันปีที่เรียน สามารถก้าหนดได้ ให้ระบุข้อมูลดว้ย ส่วนประเภทของ
กระบวนวิชา จะต้องกาเครื่องหมาย  วิชาเลือกเสรี หรอืไม่นั้น งานบริการการศึกษาฯ จะท้าการตรวจสอบข้อมูลที่

ถูกต้องให้อีกครั้ง 

๒. หมวดที่ ๒ ลักษณะและการด้าเนินการ ดังนี้.- 
๒.๑ เงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน ที่ระบุ “หรอืตามความเห็นชอบของผู้สอน ( Consent of the 

instructor)” ให้ปรับเป็น “ตามความเห็นชอบของภาควิชา (Consent of the department)” ทุกกระบวนวิชา 



๕ 

๒.๒ การเขียนค้าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา ขอให้น้าเนือ้หากระบวนวิชามาเขียนเรียง

กันเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน 

๒.๓ ให้ตรวจสอบการระบุลักษณะกระบวนวิชาให้ถูกต้อง และใหส้อดคล้องกับจ้านวน
ช่ัวโมงในเนือ้หากระบวนวิชา 

๒.๔ กรณีที่มช่ัีวโมงปฏิบัติการ ควรระบุลงไปใน มคอ. ๓ ด้วย เพราะกระบวนวิชา

ทั้งหมดนัน้ มีเพียงจ้านวนช่ัวโมงบรรยาย ซึ่งขัดแย้งกับความเป็นจริง   กระบวนวิชาที่มปีฏิบัติการ/ฝกึปฏิบัติ 
ควรระบุลงไปในเนื้อหากระบวนวิชา เพื่อให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึน้ เพราะมีการปฏิบัติจรงิอยู่แล้ว 

๒.๕ กระบวนวิชาที่ไม่เป็นกระบวนวิชาเกี่ยวกับหลักการในเรื่องตา่ง ๆ นั้น ให้พิจารณา

เนือ้หากระบวนวิชาโดยไม่ต้องน้าหลักการเข้ามาปูพืน้ฐาน เพราะพืน้ฐานนัน้ นักศกึษาได้เรยีนรู้ผ่านกระบวน
วิชาที่เป็นหลักการแลว้ กระบวนวิชาเหล่านีเ้ป็นกระบวนวิชาต่อเนื่องมเีนือ้หาลึกลงไป จึงไม่จ้าเป็นต้องมีการ  

ปูพืน้ฐานใหน้ักศึกษาซ้้าซ้อนอกี 

๓. ควรพิจารณาให้มกีารแยกรหัสกระบวนวิชาออกจากกัน เช่น รหัส ๓๒๑... เป็นกระบวน
วิชาส้าหรับสัตว์บก และ รหัส ๓๒๒... เป็นกระบวนวิชาส้าหรับสัตว์น้้า เพื่อให้มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย   

อย่างไรก็ตามตอ้งพิจารณาความสอดคล้องของรหัสกระบวนวิชากับเนือ้หากระบวนวิชาด้วย 

๔. การขอเสนอเปิดกระบวนวิชาดังกล่าว ตอ้งพิจารณาถึงเหตุผลและความจ้าเป็นอย่าง
แท้จรงิว่ากระบวนวิชาเหล่านีม้ีลักษณะไปทางชีววิทยามากกว่าเกษตรศาสตร์หรอืไม่  การรวมกระบวนวิชาไว้ที่

คณะเกษตรศาสตร์ทั้งหมดอาจเกิดความไม่พร้อมหลายประการ น่าจะให้นักศึกษาได้มโีอกาสเรียนข้าม

สาขาวิชาบ้าง 

๕. การขอเสนอเปิดกระบวนวิชาทั้งหมด จ้านวน ๒๖ กระบวนวิชา เพื่อเป็นวิชาเลือกนั้น เป็น

ทางเลือกส้าหรับนักศกึษาก็จริงแตห่ากมากเกินความจ้าเป็น นักศกึษาก็ไม่สามารถเลือกเรียนกระบวนวิชา

ทั้งหมดได้ จากการพิจารณา พบว่า เนื้อหากระบวนวิชาจะแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ ด้านประมง  ด้านสัตว์
น้้า และดา้นชีววิทยา ดังนั้น ควรมีการขมวด/รวบรวมกระบวนวิชาที่มเีนือ้หา ใกล้เคียงกันไว้เป็นกระบวนวิชา

เดียวกันจาก ๒๖ กระบวนวิชาอาจเหลอืประมาณ ๒๐ กระบวนวิชา  ทั้งนี ้ใคร่ขอให้ภาควิชาวิชาหารอืกับ

ผูท้รงคุณวุฒิที่เป็นผู้จัดท้ากระบวนวิชาทั้งหมดอกีครั้งหนึ่ง และหากไม่ถูกจ้ากัดด้วยเวลา ควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิรว่ม
พิจารณาด้วย 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี ้ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตวน์้้า มขี้อจ้ากัดด้านอาจารย์ ที่มคีวามรู ้

ความเช่ียวชาญ ด้านวิทยาศาสตร์การประมง/ด้านสรีรวิทยาของสัตว์น้้า/การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า โดยเฉพาะ ซึ่ง
ก้าลังอยู่ในระหว่างคัดเลือก 

๖. ขอให้ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตวน์้้า หาจุดเด่นของสาขาวิชาที่เป็นข้อได้เปรียบโดย

เปรียบเทียบของนักศึกษาว่าหากมีความตอ้งการนักศึกษาเฉพาะทางดา้นนีต้้องมาที่คณะเกษตรศาสตร์เท่าน้ัน 

๗. ขอให้ ผศ.ดร.ศุภมิตร  เมฆฉาย ประสานความรว่มมอืเพื่อปรึกษาและท้าความเข้าใจกับ

คณะที่เกี่ยวข้องที่อาจมกีระบวนวิชาซ้้าซ้อนกับกระบวนวิชาที่ขอเปิดใหมน่ั้นลว่งหนา้  เชน่ คณะวิทยาศาสตร์  

คณะสัตวแพทย์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นต้น  
๘. ขอฝากเพิ่มเติมส้าหรับกระบวนวิชา การฝกึงาน จะต้องมีการสอนเกี่ยวการว่ายน้้า ด้าน้้า ดว้ย  

 

 



๖ 

กระบวนวิชาปรับปรุง  จ้านวน ๕ กระบวนวิชา 

๑. กระบวนวิชา ๓๕๖๑๐๐ : โลกของสัตว์   ขอให้เพิ่มเติมเหตุผลจาก “๑. ปรับเพิ่มจ้านวน

หนว่ยกิตใหเ้หมาะสม…” เป็น “๑. ปรับเพิ่มจ้านวนหนว่ยกิตและเนื้อหาให้เหมาะสม…” 
๒. กระบวนวิชา ๓๕๖๒๑๐ : สัตวศาสตร์เบื้องต้น  แก้ไขชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ เป็น 

“INTRODUCTION TO ANIMAL SCIENCE” และแก้ไขจ้านวนหนว่ยกิต เป็น “๒(๒-๐-๔)”   

๓. กระบวนวิชา ๓๕๖๒๖๑ : สถิตวิิเคราะหแ์ละวางแผนการทดลองทางสัตวบาล 
๔. กระบวนวิชา ๓๕๖๓๙๐ : การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสัตวศาสตร์  แก้ไขการวัดและ

ประเมินผลเป็น  A-F                       

๕. กระบวนวิชา ๓๕๖๔๙๐ : สหกิจศกึษาทางสัตวศาสตร์  

เพื่อให้เป็นไปตามการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและกระบวนวิชา  ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ขอให้ภาควิชาฯ จัดท้า มคอ. ๓ ส้าหรับ

กระบวนวิชาที่ ๑ – ๓ และ มคอ. ๔ ส้าหรับกระบวนวิชาที่ ๔ – ๕ ประกอบการเสนอขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
กระบวนวิชาดังกล่าวด้วย 

๔.๒  ภาควิชา พืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ ส้าหรับ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) 

ด้วย สาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรม  ได้เสนอขอเปิด กระบวนวิชาใหม่ 

ส้าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)  จ้านวน ๒ กระบวนวิชา คอื กระบวนวิชา ๓๕๙๓๘๓ และ 

๓๕๙๓๘๔  ซึ่งภาควิชาฯ ได้ด้าเนินการจัดท้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ มคอ. ๓ (หมวด ๑ – ๓) เรียบร้อย
แล้ว จงึเสนอที่ประชุมพิจารณา   

กระบวนวิชาทั้งสองกระบวนวิชานั้น เป็นวิชาเลือกเสรี ซึ่งเดิมเสนอขอเปิดพร้อมกับกระบวน

วิชา ๓๕๙๓๘๑  การออกแบบสวนและสภาพแวดล้อม ๑ และ ๓๕๙๓๘๒  การออกแบบสวนและ
สภาพแวดล้อม ๒  

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาและอภปิรายกันอย่างกว้างขวางแล้ว เห็นชอบในหลักการ โดยมี

ข้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะให้สาขาวิชาพิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ และปรับแก้ไข  ดังต่อไปนี้.- 
๑. กระบวนวิชา ๓๕๙๔๘๓ : การออกแบบสวนและสภาพแวดล้อม ๓   ขอให้เพิ่มเติมช่ือ

เป็น “การออกแบบสวนและสภาพแวดล้อมลาดชัน ๓ ” และปรับการเขียนเงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อน โดยอ้างองิ

ข้อมูลของภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตวน์้้าข้างตน้ 
๒. กระบวนวิชา ๓๕๙๔๘๔ : การออกแบบสวนและสภาพแวดล้อม ๔  ให้แก้ไขหน่วยกิ ต 

จาก ๖ (๓-๙-๗) เป็น ๔ (๒-๖-๕)  ทั้งนี ้เพื่อให้เกิดความยุติธรรม เพราะเมื่อนักศกึษาลงกระบวนวิชานี ้

หนว่ยกิต เมื่อน้ารวมกับกระบวนวิชาปัญหาพเิศษอีกจ้านวน ๓ หนว่ยกิต จะท้าให้มจี้านวนหนว่ยกิตมากเกินไป 

นอกจากนี ้ที่ประชุมยังมคีวามเห็นเพิ่มเตมิ ในการจัดท้า มคอ. ๓ ส้าหรับกระบวนวิชาใหม่

ทั้งสองกระบวนวิชา คอื ให้ตรวจสอบแบบฟอร์มใหถู้กต้อง  และเมื่อพจิารณาเนือ้หากระบวนวิชาแล้ว พบว่า มี

เนือ้หากระบวนวิชาดีมากแต่ช่ือกระบวนวิชายังไม่สื่อ จงึขอให้น้าข้อเสนอแนะดังกล่าวน้าไปพิจารณาทบทวน
รวมทั้งขอให้พิจารณาเงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อนอีกครั้ง ว่าควรมีการระบุไว้ดว้ยจริง ๆ หรอืไม่ 



๗ 

เนื่องจากว่า ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตวน์้้า และภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

พยายามที่จะผลักดันให้กระบวนวิชาทั้งหมดที่ขอเปิดใหม่และปรับปรุงกระบวนวิชาถึงส้านักพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา ก่อนวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ แตด่้วยกระบวนการการด้าเนินการดังกล่าวจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการบริหารประจ้าคณะก่อน จงึจะเสนอส้านักพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

ด้าเนนิการตอ่ไป 

ที่ประชุม  เห็นควรใหภ้าควิชาฯ จัดท้าบันทึกสรุปมตขิ้อเสนอแนะของที่ประชุม เพื่อน้าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารประจ้าคณะเกษตรศาสตร์  หลังจากนั้นให้ด้าเนินการปรับแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของ

กรรมการบริหารประจ้าคณะก่อนน้าเสนอส้านักพัฒนาคุณภาพการศกึษาผา่นงานบริการการศึกษาฯ อย่าง

เร็วที่สุด 

๔.๓  พิจารณาการเปิดสอนกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไป (General Education; GE) ของคณะ 

ปัจจุบัน คณะเกษตรศาสตร์ ได้เปิดสอนกระบวนวิชาศกึษาทั่วไป ซึ่งมนีักศึกษาจากคณะอื่น ๆ 

มาลงทะเบียนเรียนด้วย ดังนี้.- 
๑. กระบวนวิชา ๓๕๙๒๐๒ : พชืและอาหารปลอดภัย  โดย อ.ดร.ธนะชัย   พันธ์เกษมสุข  เป็น

ผูส้อน 

๒. กระบวนวิชา ๓๖๒๒๑๑ : หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดย อ.ดร.
สุรีรัตน์  ลัคนาวเิชยีร เป็นผู้สอน 

๓. กระบวนวิชา ๓๕๗๑๑๐ : แมลงกับมนุษยชาติ  โดย ผศ.พิชัย  คงพทิักษ์ เป็นผู้สอน 

ขณะนี ้มกีระบวนวิชา ๔๐๐๑๑๐ : พัฒนาการทางเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
(Technology Development and Global Change) ซึ่งเดิม รศ .ดร.ประสาทพร  สมิตะมาน เป็นผู้จัดท้าเค้าโครง

กระบวนวิชาดังกล่าว รว่มกับ รศ.ศุภศักดิ์ ลมิปิติ   ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์   อ.ดร.วีณัน บัณฑติย์          

อ.ดร.ธนะชัย  พันธ์เกษมสุข  และ อ.วราภรณ์  ประกอบ เพื่อเปิดสอนเป็นกระบวนวิชาศกึษาทั่วไป (General 
Education) ของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้เปิดสอนได้แลว้นั้น  ปรากฏว่า คณะเภสัชศาสตร์ 

ได้น้ากระบวนวิชาดังกล่าวบรรจุไว้เป็นกระบวนวิชาศกึษาทั่วไปของคณะ  และขอให้คณะเกษตรศาสตร์เปิด

สอนกระบวนวิชาดังกล่าวในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (๓/๒๕๕๓) นี ้ซึ่งในเบือ้งตน้คณะตอ้งตอบ
ปฏิเสธไปเนื่องจากได้ประสานงานมาค่อนขา้งกระช้ันชิดมาก ไม่สามารถด้าเนินการได้ทัน ดังนัน้ ในวันนี ้จึงขอ

หารอืกรรมการทุกท่านอีกครั้ง เพื่อแจง้ผลใหค้ณะเภสัชศาสตร์ทราบในวันพรุ่งนีต้่อไป   

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาและอภปิรายกันอย่างกว้างขวางแล้ว มีความเห็นดังนี้ 

๑. ในภาคฤดูร้อน/๒๕๕๓ ไม่สามารถเปิดสอนกระบวนวิชาดังกล่าวใหค้ณะเภสัชศาสตร์ได้ 

เนื่องจากเดิม รศ.ดร.ประสาทพร  สมิตะมาน เป็นผูร้ับผิดชอบกระบวนวิชาแตว่่าขณะนีอ้าจารย์ได้เกษียณอายุ

ราชการไปแล้ว ดังนัน้ ขอให ้งานบริการการศึกษาฯ ได้ประสานงานกับคณาจารย์ที่เคยเกี่ยวข้อง พรอ้มทั้ง ขอ
ความรว่มมอืกรรมการวิชาการในฐานะตัวแทนสาขาวิชาช่วยพิจารณาเนือ้หาที่เกี่ยวข้องของสาขาเพื่อก้าหนด

อาจารย์ผู้สอนในส่วนนั้น ๆ ด้วย 



๘ 

๒. ขอให้แตล่ะสาขาวิชาพิจารณาเปิดสอนกระบวนวิชาที่สาขาวิชาได้เสนอให้เปิดสอนเป็นวิชา

ศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเพื่อเตรยีมการเปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๔ และน้าเสนอข้อมูลในที่ประชุม

กรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ในคราวประชุมครั้งต่อไปด้วย 
 

วาระที่  ๕  เรื่องอื่น ๆ 

ที่ประชุมเสนอว่า ในการเชญิประชุมกรรมการครัง้ตอ่ไป ขอให้ งานบริการการศึกษาฯ ระบุชื่ออาจารย์
ที่เป็นกรรมการด้วย เนื่องจากกรรมการบางท่านไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุม 

  

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น. 
 

 

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

หัวหนา้งานบริการการศึกษา                   ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

และพัฒนาคุณภาพการศกึษา                                                    และวิเทศสมัพนัธ์     
 ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม                           ผูต้รวจรายงานการประชุม 


