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รายงานการประชุมกรรมการวชิาการระดับปริญญาตร ี

ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๔ 

วันจันทร์ที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน ์

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

ผู้มาประชุม 
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๒. รศ.ดร.จริาพร กุลสาริน หัวหนา้ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช กรรมการ 

๓. อ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน แทนหัวหนา้ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

๔. อ.ดร.บุศรา ลิม้นริันดรก์ุล แทนรักษาการหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ

ส่งเสริมเผยแพรก่ารเกษตร      

กรรมการ 

๕. ผศ.ดร.ศุภมิตร  เมฆฉาย แทนหัวหนา้ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตวน์้้า กรรมการ 

๖. ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล ผูแ้ทนสาขาวิชาโรคพืช กรรมการ 

๗. ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ ผูแ้ทนสาขาวิชาพืชไร่ กรรมการ 

๘. ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ ผูแ้ทนสาขาวิชาสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร ์ กรรมการ 

๙. นางสาวปราณี หะซัน หัวหนา้งานบริการการศึกษา                   กรรมการและเลขานุการ  

และพัฒนาคุณภาพนักศกึษา 

๑๐. นางสุทธิณี อินถา นักวิชาการศกึษา                          กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  

 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 

๑. ผศ.ดร.อังสนา  อัครพิศาล รองคณบดีฝาุยวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศกึษา

และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  

ประธานกรรมการ 

๒. อ.ดร.พรสิร ิ สืบพงษ์สังข์ ผูแ้ทนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาวทิพย์วิมล  ระพินทร์วงศ์ พนักงานปฏิบัติงาน 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
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วาระที่  ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

ประธาน มีเรื่องแจง้ให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี.้- 

การประชุมในวันนี้เป็นวาระเร่งดว่น  สืบเนื่องจากการพิจารณา  มคอ. ๓ กระบวนวิชาเปิดใหม่ ของ
หลักสูตรภูมสิถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบภูมิ ทัศน์ และการจัดการสิ่งแวดล้อม  
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อน้าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ้าคณะเกษตรศาสตร์พจิารณาต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
วาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ไม่ม ี
 
วาระที่  ๓  เรื่องสืบเนื่อง   

 ด้วย ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้เสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ เพื่อรองรับหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภูมิ ทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อม  หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๕  
จงึเสนอที่ประชุมพิจารณา  
 ๓.๑ มคอ. ๓ ส าหรับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภูมิ ทัศน์และการ
จัดการสิ่งแวดล้อม   
 อ.ดร.ฉันทลักษณ์  ติยายน  ผูแ้ทนหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบ
ภูมทิัศนแ์ละการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้น้าเสนอ มคอ. ๓ กระบวนวิชาเปิดใหม่ จ้านวน ๓๐ กระบวนวิชา ได้แก่ 
กระบวนวิชา ๓๖๙๑๑๑, ๑๑๒, ๑๑๓, ๒๑๔, ๒๑๕, ๒๒๑, ๓๒๑, ๒๓๑, ๓๓๑, ๓๐๑, ๓๐๒, ๓๐๓, ๓๐๔, 
๓๑๕, ๓๓๒, ๓๓๔, ๓๙๐, ๓๙๑, ๔๐๕, ๔๐๖, ๔๑๔, ๔๑๕, ๔๒๑, ๔๓๓, ๔๔๒, ๔๔๔, ๔๙๐, ๕๑๔, 
๕๓๖, ๕๙๙   
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ โดยมีข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข ดังนี้.- 

๑. กระบวนวิชา ๓๖๙๑๑๑  : หลักการออกแบบในงานภูมทิัศนเ์บือ้งตน้ (FUNDAMENTAL OF 
DESIGN AND LANDSCAPE DESIGN PRINCIPLES)   

 - เสนอใหป้รับชื่อใหม่เป็น “หลักการออกแบบในงานภูมิทัศน์ (PRINCIPLES OF 
LANDSCAPE DESIGN)” 

 - ให้ปรับการเขียนจ้านวนหนว่ยกิตจาก “๓(๒-๓-๖)” เป็น “๓(๒-๓-๔)” เพื่อให้เป็นไปตาม
แนวปฏิบัติการเขียนหนว่ยกิตของ สกอ. และให้แก้ไขในทุกที่ที่ปรากฏ 

 - ให้ระบุนามสกุลของอาจารย์ผูส้อนด้วย 
 - ให้เพิ่มเครื่องหมาย  “” หนา้ข้อความ “ส้าหรับหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาออกแบบภูมทิัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อม” 
 - ให้ระบุการวัดและประเมินผล   
 - ให้ปรับ จ้านวนช่ัวโมงบรรยาย จาก ๔๕ ช่ัวโมง เป็นจ้านวน ๓๐ ช่ัวโมง  สว่นจ้านวนช่ัวโมง

ปฏิบัติการให้ปรับจาก ๓๐ ช่ัวโมงเป็นจ้านวน ๔๕ ช่ัวโมง   
๒. กระบวนวิชา ๓๖๙๑๑๒ : ปุา วัสดุพืชพันธุ์ และการออกแบบวัสดุพืชพันธุ์ 1 (FOREST, PLANTS 

PLANTING DESIGN AND PRACTICE 1)    
 - ชื่อกระบวนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่สอดคล้องกัน  ดังนั้น ที่ประชุม เสนอใหป้รับ

ชื่อใหมเ่ป็น “ปา่ และวัสดุพืชพันธุ์ เพื่อการออกแบบภูมิทัศน์ 1 (FOREST AND PLANTS MATERIAL FOR 
LANDSCAPE DESIGN 1)”   

 - ให้ปรับเนือ้หากระบวนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 



๓ 

๓. กระบวนวิชา ๓๖๙๑๑๓  : ปุา วัสดุพืชพันธุ์ และการออกแบบวัสดุพืชพันธุ์ ๒ (FOREST, 

PLANTS PLANTING DESIGN AND PRACTICE 2)  

 - ให้ปรับชื่อกระบวนวิชาให้สอดคล้องกับกระบวนวิชา ๓๖๙๑๑๒  เป็น “ป่า และวัสดุพืช
พันธุ์ เพื่อการออกแบบภูมิทัศน์ 2 (FOREST AND PLANTS MATERIAL FOR LANDSCAPE DESIGN 2)” 

เนื่องจากเป็นกระบวนวิชาที่ตอ่เนื่องกัน 

 - ให้ปรับการเขียนจ้านวนหนว่ยกิตจาก “๓(๓-๒-๔)”เป็น “๓(๒-๓-๔)” และให้แก้ไขในทุกที่ที่
ปรากฏ 

 - ให้ระบุลักษณะกระบวนวิชา  ปฏิบัติการ เพื่อให้สอดคล้องกับเนือ้หากระบวนวิชา 

 - ให้ปรับ จ้านวนช่ัวโมงบรรยาย จาก ๔๕ ช่ัวโมง เป็นจ้านวน ๓๐ ช่ัวโมง  สว่นจ้านวนช่ัวโมง
ปฏิบัติการให้ปรับจาก ๓๐ ช่ัวโมงเป็นจ้านวน ๔๕ ช่ัวโมง   

 - ให้เพิ่ม  Prerequisite ในเค้าโครงกระบวนวิชาฉบับภาษาอังกฤษ 

๔. กระบวนวิชา ๓๖๙๒๑๔ : การออกแบบภูมทิัศนแ์ละการจัดการสิ่งแวดล้อม ๑ (LANDSCAPE 
DESIGN AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT I)   

  - ให้ปรับการเขียนจ้านวนหนว่ยกิต จาก “๔(๑-๙-๔)”เป็น “๔(๑-๙-๒)” เพื่อให้สอดคล้อง

กับแนวปฏิบัติในการเขียนจ้านวนหนว่ยกิตกระบวนวิชา และให้แก้ไขในทุกที่ที่ปรากฏ 
 - ให้ระบุลักษณะกระบวนวิชา  ปฏิบัติการ เพื่อให้สอดคล้องกับเนือ้หากระบวนวิชา 

๕. กระบวนวิชา ๓๖๙ ๒๑๕  : การออกแบบภูมลิักษณ์และการจัดการสิ่งแวดล้อม ๒ 

(LANDSCAPE DESIGN AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 2)   
 - ให้ปรับแก้ไขชื่อเป็น “การออกแบบภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อม ๒ ” เพื่อให้

สอดคล้องกับกระบวนวิชา ๓๖๙๒๑๔ 

 - ให้ปรับการเขียน จ้านวนหนว่ยกิต จาก “๔(๑-๙-๔)”เป็น “๔(๑-๙-๒)” เพื่อให้สอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติในการเขียนจ้านวนหนว่ยกิตกระบวนวิชา และให้แก้ไขในทุกที่ที่ปรากฏ 

 - ให้ปรับแก้ไขเงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อนจาก “๓๖๙๒๑๕” เป็น “๓๖๙๒๑๔” 

 - ให้ปรับค้าอธิบายลักษณะกระบวนวิชาให้สอดคล้องกับเนือ้หากระบวนวิชา 
๖. กระบวนวิชา ๓๖๙ ๒๒๑ : วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างทางภูมทิัศน ์๑ (LANDSCAPE 

TECHNOLOGY AND CONSTRUCTION 1)   

 - ให้ปรับชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษเป็น “MATERIALS AND LANDSCAPE CONSTRUCTION 
TECHNOLOGY 1” เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อกระบวนวิชาภาษาไทย   

 - ให้เพิ่มลักษณะกระบวนวิชา  ปฏิบัติการ เพื่อให้สอดคล้องกับเนือ้หากระบวนวิชา 

 - ให้ปรับค้าอธิบายลักษณะกระบวนวิชาให้สอดคล้องกันเนือ้หากระบวนวิชา   
 - เนือ้หากระบวนวิชาข้อ ๒ – ๕ และข้อ ๗ – ๑๐ ขอให้เพิ่มค้าวา่ “การออกแบบ ” น้า

หนา้ข้อความ 

๗. กระบวนวิชา ๓๖๙ ๓๒๑ : วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างทางภูมทิัศน ์๒ (LANDSCAPE 
TECHNOLOGY AND CONSTRUCTION 2)   

 - ให้ปรับชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษเป็น “MATERIALS AND LANDSCAPE CONSTRUCTION 

TECHNOLOGY 2” เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนวิชา ๓๖๙๒๒๑   
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 - เงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อนให้เพิ่ม “หรอืตามความเห็นของภาควิชา ” เพื่อให้นักศึกษา
สาขาวิชาอื่น สามารถลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานีไ้ด้   

 - ค้าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา ขอให้เพิ่มประโยคที่แสดงให้เห็นว่ากระบวนวิชาดังกล่าวมี
เนือ้หาเกี่ยวกับ “วัสดุ” 

 - เนือ้หากระบวนวิชาข้อ ๖ ขอให้แก้ไขเป็น “การค้านวณปริมาณดินตัดดนิถม การเลือก
ประเภทวัสดุถมและการประมาณราคา” และให้ปรับแก้ไขภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกันด้วย 

๘. กระบวนวิชา ๓๖๙๒๓๑ : ความคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละวิพากษ์ ๑ (CREATIVE AND CRITICAL 
THINKING 1)   

 - เสนอใหป้รับชื่อเป็น “ความคิดเชิงสร้างสรรค์และวิพากษ์ทางภูมิทัศน์ ๑” (CREATIVE AND 
CRITICAL THINKING FOR LANDSCAPE I) เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการเป็นกระบวนวิชาที่เกี่ยวกับภูมทิัศน์   

 - ให้ปรับการเขียน จ้านวนหนว่ยกิตจาก “๑(๐-๒-๒)”เป็น “๑(๐-๒-๑)” และให้แก้ไขในทุกที่
ที่ปรากฏ 

 - ให้ระบุลักษณะกระบวนวิชาเป็น  ฝึกปฏิบัติ   
 - ค้าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา ให้เพิ่มประโยคที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่ากระบวนวิชานีม้ี

เนือ้หาเกี่ยวกับพืน้ที่ขนาดเล็ก   
๙. กระบวนวิชา ๓๖๙๓๓๑ : ความคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละวิพากษ์ ๒ (CREATIVE AND CRITICAL 

THINKING 2)   
 - เสนอใหป้รับชื่อเป็น “ความคิดเชิงสร้างสรรค์และวิพากษ์ทางภูมิทัศน์ ๒ ” (CREATIVE 

AND CRITICAL THINKING FOR LANDSCAPE 2) เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนวิชา ๓๖๙๒๓๑ เนื่องจากเป็น
กระบวนวิชาที่ตอ่เนื่องกัน 

 - ให้ปรับการเขียน จ้านวนหนว่ยกิตจาก “๑(๐-๒-๒)”เป็น “๑(๐-๒-๑)” และให้แก้ไขในทุกที่
ที่ปรากฏ 

 - ให้ระบุลักษณะกระบวนวิชาเป็น  ฝึกปฏิบัติ   
 - ให้ปรับแก้ไขเงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อนจาก “ไม่มี” เป็น “๓๖๙๒๓๑” 
 - ค้าอธิบายลักษณะกระบวนวิชาขอให้เพิ่มประโยคที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่ากระบวนวิชานีม้ี

เนือ้หาเกี่ยวกับพืน้ที่ขนาดใหญ่   
 - เนือ้หากระบวนวิชา แก้ไขจ้านวน ชั่วโมงปฏิบัติการ เป็น “จ านวนช่ัวโมงฝึกปฏิบัติ ” และ

ขอให้ปรับภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับภาษาไทย 
๑๐. กระบวนวิชา ๓๖๙ ๓๐๑ : ประวัตศิาสตร์ภูมิสถาปัตยกรรมและทฤษฎีการออกแบบภูมิ

ทัศนเ์บือ้งตน้ (HISTORY OF LANDSCAPE ARCHITECTURE AND INTRODUCTION TO LANDSCAPE DESIGN 
THEORY)   

 - ชื่อกระบวนวิชาภาษาไทยใหต้ัดค้าวา่ “เบือ้งตน้ ” และภาษาอังกฤษให้ตัดค้าวา่ 
“INTRODUCTION” ออก เนื่องจากเป็นกระบวนวิชารหัสเลข ๓ ไม่ควรใช้ค้าว่า “เบื้องต้น” 

 - ภาคการศกึษา/ช้ันปีที่เรียน ให้ปรับแก้ไขจาก “ช้ันปีที่ ๑” เป็น “ช้ันปีที่ ๓” ตามแผนก้าหนด
การศกึษา 

 - เนือ้หากระบวนวิชา ขอ้ ๓. สวนอิสลาม ปรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
และให้ตัดวงเล็บภาษาอังกฤษในฉบับภาษาไทยออกด้วย 
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๑๑. กระบวนวิชา ๓๖๙๓๐๒ : ภูมทิัศนว์ัฒนธรรมเบือ้งตน้ (INTRODUCTION TO CULTURAL 

LANDSCAPE)   

 - กระบวนวิชาให้ตัดค้าวา่ “เบือ้งตน้ ” ออก ในทุกที่ที่ปรากฏ และปรับภาษาอังกฤษให้
สอดคล้องกัน 

 - ให้ปรับเนือ้หากระบวนวิชาให้สอดคล้องกับค้าอธิบายลักษณะกระบวนวิชาด้วย  

๑๒. กระบวนวิชา ๓๖๙ ๓๐๓ : สถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมไทยพืน้ถิ่นและล้านนา 
(THAI & LANNA ARCHITECTURE HERITAGE AND LOCAL LANDSCAPE WISDOM)  

 - เสนอใหป้รับชื่อภาษาอังกฤษเป็น “THAI AND LANNA ARCHITECTURE HERITAGE AND 

LOCAL LANDSCAPE”   
 - ค้าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา ให้ตัดค้าว่า “ศกึษาเบือ้งตน้ถึง... ” ในบรรทัดที่ ๑ ออก และ

ปรับใหส้อดคล้องกับเนือ้หากระบวนวิชา  

 - ขอให้ตรวจสอบเนื้อหากระบวนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
๑๓. กระบวนวิชา ๓๖๙ ๓๐๔ : การดูแลรักษาพืชพันธุ์ในงานภูมิทัศน์และการจัดการศัตรูพืช

แบบบูรณาการ (ARBORICULTURE AND INTEGRATED PEST MANAGEMENT)   

 - เสนอใหป้รับชื่อเป็น “การปลูกและการดูแลรักษาพชืพันธุ์และการจัดการศัตรูพชืแบบ
บูรณาการ”   

 - ให้ปรับเงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อนจาก “๓๕๙๓๑๑ ...”เป็น “กระบวนวิชา ๓๖๓๒๐๐” 

 - ขอให้ปรับค้าอธิบายลักษณะกระบวนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
 - เนือ้หากระบวนวิชา ขอ้ ๗- ๙ ให้ตัดค้าวา่ “การเลือกใช้พืชพันธุ์ ” ออก และปรับ

ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกันด้วย 

๑๔. กระบวนวิชา ๓๖๙ ๓๑๕  : การออกแบบภูมลิักษณ์และการจัดการสิ่งแวดล้อม ๓ 
(LANDSCAPE DESIGN AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 3)  

  - ชื่อกระบวนวิชาให้แก้ไขค้าว่า “ภูมลิักษณ์” เป็น “ภูมทิัศน”์  

  - ให้ปรับวัตถุประสงค์ให้สัน้และกระชับมากกว่านี้ 
๑๕. กระบวนวิชา ๓๖๙๓๓๒ : เกณฑ์การออกแบบสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมกับสวน

และสภาพแวดล้อม (ARCHITECTURAL DESIGN CRITERIA AND CONCEPT & ARCHITECTURE IN GARDEN 

AND ENVIRONMENT)   
 - ชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษให้ตัดค้าวา่ “CONCEPT” และค้าวา่ “IN” ออก 

 - เขียนจ้านวนหนว่ยกิตใหถู้กต้องและสมบูรณ์ 

 - ให้ระบุลักษณะกระบวนวิชาเป็น  ปฏิบัติการ   
 - หนา้ ๒ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์กระบวนวิชาให้กระชับมากขึ้น   

 - หนา้ ๒ เนือ้หากระบวนวิชาข้อ ๒. เกณฑก์ารออกแบบสถาปัตยกรรม ขอให้เพิ่มจ้านวน

ช่ัวโมงบรรยายจาก ๓ ช่ัวโมง เป็น ๔ – ๕ ช่ัวโมง เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับชื่อกระบวนวิชา 
๑๖. กระบวนวิชา ๓๖๙ ๓๓๔  : การฝกึปฏิบัติการออกแบบภูมทิัศนภ์าคสนาม (COST 

ESTIMATE AND LANDSCAPE PRACTICE)  

 - ให้ใชแ้บบฟอร์ม มคอ. ๔ เนื่องจากเป็นกระบวนวิชาฝกึปฏิบัติ 



๖ 

 - เสนอใหป้รับชื่อเป็น “ปฏิบัติการออกแบบภูมิทัศน์ (LANDSCAPE DESIGN PRACTICE)”   

 - ให้ปรับการเขียน จ้านวนหนว่ยกิตจาก “๑(๐-๖-๐)”เป็น “๑(๐-๓-๐)” และให้แก้ไขในทุกที่

ที่ปรากฏ 
 - เนือ้หากระบวนวิชา ขอให้แก้ไขจาก “ฝกึปฏิบัติงาน ” เป็น “ปฏิบัติงาน ” และขอให้ปรับ

ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 

๑๗. กระบวนวิชา ๓๖๙๓๙๐  : การฝึกปฏิบัติงานด้านการออกแบบภูมทิัศนแ์ละการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 1 (PROFESSIONAL PRACTICE IN LANDSCAPE DESIGN AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 1)   

  - ให้ปรับแก้ไขชื่อกระบวนวิชาให้สอดคล้องกับของสาขาอื่น ๆ คอื “การฝึกทักษะวิชาชีพ

สาขาวิชา… (PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN …)” 
 - การวัดและประเมินผล ขอให้ปรับแก้ไขเป็น  A-F เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนวิชาการ

ฝกึทักษะวิชาชีพของสาขาวิชาอื่น ๆ 

 - ค้าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา บรรทัดที่ ๒ ขอให้ตัด “การตลาดของสนามกอล์ฟและ
สวนพฤกษศาสตร์” ออก 

๑๘. กระบวนวิชา ๓๖๙๓๙๑  : การฝึกปฏิบัติงานด้านการออกแบบภูมทิัศนแ์ละการจัดการ

สิ่งแวดล้อม ๒ (PROFESSIONAL PRACTICE IN LANDSCAPE DESIGN AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 2)   
  - ให้ปรับแก้ไขการเขียนชื่อกระบวนวิชาให้สอดคล้องกับข้อก้าหนดของมหาวิทยาลัย  คือ 

“การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชา… (PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN …)” 

 - การวัดและประเมินผล ขอให้ปรับแก้ไขเป็น  A-F เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนวิชาการ
ฝกึทักษะวิชาชีพของสาขาวิชาอื่น ๆ 

๑๙. กระบวนวิชา ๓๖๙ ๔๐๕  : การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและพืน้ที่มีปัญหา (ECOLOGICAL 

RESTORATION AND LAND RECLAMATION)   
 - ชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษให้เปลี่ยนจากค้าว่า “ECOLOGICAL” เป็น “ENVIRONMENTAL” 

 - ค้าอธิบายลักษณะกระบวนวิชาภาษาไทย บรรทัดที่ ๓ ให้เปลี่ยนค้าว่า “Brownfield” เป็น 

“พื้นที่ที่มีปัญหา”   
 - เนือ้หากระบวนวิชาฉบับภาษาอังกฤษ  ข้อ ๒. ให้แก้ไขค้าว่า “Design” เป็น “design”  

ข้อ ๕. “Planning” เป็น “planning”  ข้อ ๖. “&” เป็น “and”  และข้อ ๙. “Control” เป็น “control” 

๒๐. กระบวนวิชา ๓๖๙๔๐๖  : หลักการวางผังบริเวณและการวางแผนภูมภิาคอย่างยั่งยืน 
(PRINCIPLES OF SITE PLANNING AND SUSTAINABLE REGIONAL PLANNING)  ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ 

และขอให้ปรับ format ให้ถูกต้อง 

๒๑. กระบวนวิชา ๓๖๙๔๑๔  : การออกแบบภูมลิักษณ์และการจัดการสิ่งแวดล้อม ๔ 
(LANDSCAPE DESIGN AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 4)   

  - ชื่อกระบวนวิชา เปลี่ยนจากค้าว่า “ภูมิลักษณ์” เป็น “ภูมิทัศน์” 

 - ให้ปรับการเขียน จ้านวนหนว่ยกิตจาก “๔(๑-๙-๔)”เป็น “๔(๑-๙-๒)” และให้แก้ไขในทุกที่
ที่ปรากฏ 

  - ให้ปรับวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับเนือ้หากระบวนวิชา  
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๒๒. กระบวนวิชา ๓๖๙๔๑๕  : การออกแบบภูมลิักษณ์และการจัดการสิ่งแวดล้อม ๕ 

(LANDSCAPE DESIGN AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 5)  

  - ชื่อกระบวนวิชา เปลี่ยนจากค้าว่า “ภูมิลักษณ์” เป็น “ภูมิทัศน์” 
 - ให้ปรับการเขียน จ้านวนหนว่ยกิตจาก “๔(๑-๙-๔)”เป็น “๔(๑-๙-๒)” และให้แก้ไขในทุกที่

ที่ปรากฏ 

  - วัตถุประสงค์กระบวนวิชา ให้ตัดข้อ ๑ ข้อ ๓ และข้อ ๕ ออก และปรับแก้ไขข้อ ๖. จาก 
“ถ่ายทอดและอธิบายแนวคิดในการออกแบบได้ ” เป็น “ถ่ายทอดและอธิบายแนวคิดกระบวนการในการ

ออกแบบได้” 

๒๓. กระบวนวิชา ๓๖๙๔๒๑  : วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างทางภูมทิัศน ์๓ (LANDSCAPE 
TECHNOLOGY AND CONSTRUCTION 3)  

 -  ขอให้ปรับชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษเป็น “MATERIALS AND LANDSCAPE CONSTRUCTION 

TECHNOLOGY 3” เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนวิชา ๓๖๙๒๒๑ และ ๓๖๙๓๒๑  ซึ่งเป็นกระบวนวิชาที่ ๑ และ 
๒ ตามล้าดับ 

 - วัตถุประสงค์กระบวนวิชา ขอให้แก้ไขข้อ ๑ จากเดิมเป็น “เลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างที่

เกี่ยวข้องกับสระน้้าในงานภูมทิัศน”์ และให้ตัดข้อ ๒ ออก  โดยปรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
๒๔. กระบวนวิชา ๓๖๙๔๓๓  : การวิจัยทางภูมิทัศนแ์ละการจัดการสิ่งแวดล้อม (RESEARCH 

METHODS IN LANDSCAPE DESIGN AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT)   

 - ชื่อกระบวนวิชาภาษาไทยใหป้รับแก้ไขเป็น “วิธีวิจัยทางภูมิทัศน์และการจัดการ
สิ่งแวดล้อม” และให้ตัดค้าวา่ “METHODS” ออก 

 - เนือ้หากระบวนวิชาภาษาไทย ขอให้ตัดวงเล็บภาษาอังกฤษออก  

๒๕. กระบวนวิชา ๓๖๙๔๔๒  : การออกแบบภูมทิัศนภ์ายในอาคาร (INTERIOR LANDSCAPE)  
เสนอใหป้รับชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษเป็น “INTERIOR LANDSCAPE DESIGN” 

๒๖. กระบวนวิชา ๓๖๙๔๔๔  : ทฤษฎีและปรัชญาการออกแบบภูมทิัศน ์ (LANDSCAPE DESIGN 

THEORY AND PHILOSOPHY) 
 - ข้อมูลทั่วไป ขอ้ ๑. หลักสูตรและประเภทของกระบวนวิชา ขอให้ปรับ format ให้ถูกต้องตาม 

template  พร้อมทั้งกาเครื่องหมาย  ส้าหรับหลักสูตรที่ใช้ดว้ย 

 - เนือ้หากระบวนวิชาภาษาไทย ขอให้ตัดวงเล็บภาษาอังกฤษออก  
๒๗. กระบวนวิชา ๓๖๙๔๙๐  : สหกิจศึกษาทางภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม (CO-OPERATIVE 

EDUCATION IN LANDSCAPE DESIGN AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT)   
  - เสนอใหป้รับชื่อภาษาเป็น “สหกิจศึกษาทางภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อม ” 
เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ 
  - ให้ระบุจ้านวนหนว่ยกิตในเค้าโครงกระบวนวิชาด้วย 

๒๘. กระบวนวิชา ๓๖๙๕๑๔  : การค้นคว้าอิสระ (INDIVIDUAL STUDY)  ภาษาอังกฤษให้
เปลี่ยนค้าว่า “INDIVIDUAL” เป็น “INDEPENDENT” 

๒๙. กระบวนวิชา ๓๖๙๕๓๖  : กฎหมายสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติวชิาชีพและจรรยาบรรณ 
(ENVIRONMENTAL LAW, PROFESSIONAL PRACTICE AND ETHICS)  เสนอขอใหป้รับชื่อกระบวนวิชา



๘ 

ภาษาไทยเป็น “การปฏิบัติวชิาชีพด้านภูมิสถาปัตยกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ” และภาษาอังกฤษเป็น 
“LANDSCAPE ARCHITECTURE PROFESSIONAL PRACTICE AND RELATED LAWS” 

๓๐. กระบวนวิชา ๓๖๙๕๙๙ : วิทยานิพนธ์ (THESIS)   
  - ให้ปรับการเขียนจ้านวนหนว่ยกิตใหถู้กต้อง ตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย และให้แก้ไข
ในทุกที่ที่ปรากฏ 
  - เนือ้หากระบวนวิชา ขอให้ปรับจ้านวนช่ัวโมงตาม format กระบวนวิชาที่เป็นวิทยานิพนธ์ 
  - การวัดผลและประเมินผลใหร้ะบุเป็น  S/U 

 
นอกจากนี ้ที่ประชุมยังมคีวามเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้.- 
 ขอให้ระบุชื่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบกระบวนวิชาและอาจารย์ผู้สอน ทุกคน  หากไม่สามารถระบุ

ได้ ขอให้สาขาวิชาจัดท้าบันทึกข้อความชีแ้จงเหตุผลเพื่อน้าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 ขอให้ปรับหมวดที่ ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 
 หากกระบวนวิชา ใดมีการก้าหนดใหม้ีการปฏิบัติ ทดลองอย่างชัดเจน ให้ระบุลักษณะกระบวน

วิชาเป็น “ปฏิบัติการ (Laboratory)” แตห่ากไม่สามารถก้าหนดได้อย่างชัดเจน ให้ระบุลักษณะกระบวนวิชาเป็น 
“ฝกึปฏิบัติการ (Practice)”  

 ขอให้ปรับแก้ไขการเขียนเงื่อนไขที่ตอ้งผ่านก่อนทุกกระบวนวิชาตาม format ของมหาวิทยาลัย 
 ให้ก้าหนดอักษรย่อกระบวนวิชาของหลักสูตรฯ โดยภาษาไทยใหใ้ช้อักษรย่อ คอื “ก.ภส. ” 

และภาษาอังกฤษใช้อักษรย่อ “LAN” 
 กรณีชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษที่มคีวามยาวเกิน ๓๐ ตัวอักษร (รวมช่องไฟ) ขอให้ระบุชื่อ

ย่อ (Abbreviation : Abbr) ในเค้าโครงกระบวนวิชาภาษาอังกฤษด้วย 
 ขอให้ปรับเค้าโครงกระบวนวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับกระบวนวิชาภาษาไทยที่เสนอให้

ปรับแก้ไขทุกกระบวนวิชา 
 เนือ้กระบวนวิชาฉบับภาษาไทย ไม่ต้องวงเล็บภาษาอังกฤษ เพราะจะไปปรากฏอยู่ในฉบับ

ภาษาอังกฤษอยู่แล้ว 
 เนือ้หากระบวนวิชาที่มจี้านวนช่ัวโมงเกิน ๙ ช่ัวโมง ให้แบ่งเป็นหัวข้อย่อย จ้านวนช่ัวโมง

ปฏิบัติการครั้งละ ๓ ช่ัวโมง ดังนัน้ ควรก้าหนดจ้านวนช่ัวโมงเป็น ๓ หรอื ๖ หรอื ๙  
 
 ที่ประชุม  เห็นชอบในการเสนอขอเปิดกระบวนวิชา แ ละขอให้ปรับ format ให้ถูกต้องตาม template 
ของมหาวิทยาลัย   
 ๓.๒ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่  
 ผศ.ดร.ถาวร   อ่อนประไพ ผูแ้ทนสาขาวิชาสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ น้าเสนอ มคอ. ๓ 
ของกระบวนวิชาเปิดใหม่  ซึ่งเป็นกระบวนวิชาที่เปิดใหก้ับ หลักสูตรภูมสิถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การออกแบบภูมทิัศนแ์ละการจัดการสิ่งแวดล้อม จ้านวน ๓ กระบวนวิชา คอื ๓๖๒๔๒๖, ๔๒๗ และ ๔๒๘ 
จงึขอที่ประชุมรว่มกันพิจารณา   
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีขอ้คิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้.- 

๑. กระบวนวิชา ๓๖๒๔๒๖ : การส้ารวจภูมิทัศน ์(LANDSCAPE SURVEYS) 
๒. กระบวนวิชา ๓๖๒๔๒๗ : หลักภูมนิิเวศวิทยาเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

(PRINCIPLE OF LANDSCAPE ECOLOGY FOR NATURAL RESOURCES MANAGEMENT) 



๙ 

๓. กระบวนวิชา ๓๖๒๔๒๘ : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าหรับการออกแบบภูมทิัศนเ์พื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ (LANDSCAPE DESIGN COMPUTER PROGRAMS FOR NATURAL RESOURCES 
MANAGEMENT)  เนือ้หากระบวนวิชาทั้งบรรยายและปฏิบัติการ ให้ตัด (2D) และ (3D) ออก 

 - เห็นชอบในหลักการให้สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ฯ ขอเปิดสอน ทั้ง ๓ กระบวนวิชา  
 - กระบวนวิชา ๓๖๒๔๒๗ : หลักภูมนิิเวศวิทยาเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ควรจะมีเนื้อหา
กระบวนวิชาทางดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติบ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อกระบวนวิชา 
 - ให้จัดท้าเคาโครงกระบวนวิชาภาษาอังกฤษแนบมาดว้ย 
 - ให้สาขาปฐพีศาสตร์ฯ บรรจุกระบวนวิชาดังกล่าวไว้ในโครงสรา้งหลักสูตรของสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ฯ 
ด้วย 

 ๓.๓ สาขาวิชาพืชสวน ขอเปิดกระบวนวิชาใหม่  
 อ.ดร.ฉันทลักษณ์   ติยายน   ผู้แทนหัวหนา้ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ขอน้าเสนอ 
มคอ. ๓ กระบวนวิชาเปิดใหม่ จ้านวน ๑กระบวนวิชา คอื กระบวนวิชา ๓๖๓๒๐๐ : พืชศาสตร์เบื้องต้น 
(INTRODUCTION TO PLANT SCIENCES) เพื่อเปิดใหก้ับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
โดยกระบวนวิชานี ้เป็นการรวมเนื้อหากระบวนวิชาของสาขาพืชไร่และพืชสวนเข้ามาเป็นวิชาเดียวกัน เพื่อให้
นักศึกษามีทักษะเพียงพอต่อการท้างาน  เดิมทีได้ก้าหนดจ้านวนหนว่ยกิต ๕ หนว่ยกิต แตป่รับลดลงเหลือ ๔ 
หนว่ยกิต เพื่อไม่ให้กระทบกับโครงสรา้งหลักสูตร   

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  เห็นชอบในการเสนอขอเปิดกระบวนวิชา ทั้งนี้ ขอให้ปรับ format ให้ถูกต้อง
ตาม template ของมหาวิทยาลัย   

 
วาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  ไม่มี 
 
วาระที่  ๕  เรื่องอื่น ๆ   

 การเขียนหน่วยกิตรูปแบบใหม่ 
 ดว้ยกรรมการบางท่านได้สอบถามเกี่ยวกับการเขียนจ้านวนหนว่ยกิตแบบใหม่ว่าเขียนอย่างจึงจะ
ถูกต้อง  ในการนี้ หัวหนา้งานบริการการศึกษาฯ ได้ช้ีแจง และอธิบายแนวปฏิบัติในการเขียนจ้านวนหนว่ยกิ ต 
กระบวนวิชาตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก้าหนด ดังนี้.- 

 

 
บรรยาย/ทฤษฎี ๑ หน่วยกิต  =  บรรยาย ๑ ชม./สัปดาห์ และให้มกีารศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง   
   จ้านวน ๒ เท่าของช่ัวโมงบรรยาย 
ปฏิบัติ ๑ หนว่ยกิต  =  ฝกึทดลอง/ปฏิบัติ ๒-๓ ชม./สัปดาห์ และให้มกีารศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง   
     จ้านวน ๑/๒ เท่าของช่ัวโมงปฏิบัติ 
ตัวอย่าง  

๑. กระบวนวิชาที่มีแต่ทฤษฎี   เชน่ ๓ (๓-๐-๖)  หมายความว่า บรรยาย ๓ ช่ัวโมง /สัปดาห์  และ
ศกึษาด้วยตนเอง ๖ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) 
 



๑๐ 

๒. กระบวนวิชาปฏิบัติ   เชน่ ๑ (๐-๒-๑)  หมายความว่า ปฏิบัติ ๒ ช่ัวโมง /สัปดาห์ และศึกษาด้วย
ตนเอง ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์  โดยการก้าหนดจ้านวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง ให้อยู่ในดุลยพินจิของคณะ/วิทยาลัย 

๓. กระบวนวิชาที่มีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ   เชน่ ๓ (๒-๒-๕)  หมายความว่า บรรยาย ๒ ช่ัวโมง/
สัปดาห์  ปฏิบัติ ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ และศึกษาด้วยตนเอง ๕ ช่ัวโมง/สัปดาห์   

๔. กระบวนวชิาสัมมนา   เชน่ ๓(๒-๓-๔)  หมายความว่า บรรยาย ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์  ปฏิบัติ ๓ 
ช่ัวโมง/สัปดาห์ และศึกษาด้วยตนเอง ๔ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

๕. กระบวนวิชาโครงงานหรอืกิจกรรมการเรยีนอื่นใด   เชน่ ๓(๐-๙-๐)  หมายความว่า ปฏิบัติ ๙ 
ช่ัวโมง /สัปดาห์  โดยก้าหนดให้ ๑ หน่วยกิต ใช้เวลาท้าโครงงานหรอืกิจกรรม ๔๕-๙๐ ช่ัวโมง/ภาคการศกึษา
ปกติ และไม่ต้องระบุจ้านวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง เนื่องจากถือวา่กระบวนวิชานีม้ีลักษณะเป็นการศึกษาด้วย
ตนเองอยู่แลว้ 

๖. กระบวนวิชาฝึกงาน การฝึกภาคสนาม และสหกิจศึกษา   เชน่ ๓ (๐-๑๘-๐)  หมายความว่า 
ปฏิบัติ ๑๘ ช่ัวโมง /สัปดาห์  โดยก้าหนดให้การฝกึปฏิบัติงาน ๑ หน่วยกิต ใช้เวลาฝึกปฏิบัติ ๓-๖ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
และไม่ต้องระบุจ้านวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง เนื่องจากถือวา่กระบวนวิชานีม้ีลักษณะเป็นการปฏิบัติรวมอยู่ใน
การศกึษาด้วยตนเองอยู่แล้ว 

๗. กระบวนวิชาการค้นคว้าแบบอิสระ และวิทยานิพนธ์   
  ก้าหนดให้ ๑ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศกึษาปกติ  
 

การระบุหน่วยกิต 
แบบเดิม แบบใหม่ 
3(0/0-3/P) 3 หนว่ยกิต 
6(0/0-6/P) 6 หนว่ยกิต 

12(0/0-12/P) 12 หนว่ยกิต 
36(0/0-36/P) 36 หนว่ยกิต 
48(0/0-48/P) 48 หนว่ยกิต 
72(0/0-72/P) 72 หนว่ยกิต 

 
ที่ประชุม  รับทราบ  

 
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๔๐ น. 
 
 
 
 ลงนาม          ลงนาม 
(น.ส.ทิพย์วิมล  ระพินทร์วงศ์)                                       (น.ส.ปราณี  หะซัน) 
      พนักงานปฏิบัติงาน                         หัวหน้างานบริการการศึกษา 
ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม              และพัฒนาคุณภาพนักศกึษา  
                                                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


