








สาํเนา 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ  ครั้งที่ 7/2561 

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุมกรรมการ ช้ัน 5  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแมโจ   

--------------------------------- 
รายชื่อกรรมการผูมาประชุม 

1. ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิคม มูลเมือง รองประธานกรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐปน  ชื่นบาล กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร   

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชนาพร ขันธบุตร  กรรมการ 
 คณบดีคณะศิลปศาสตร   

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สนิท  สิทธิ กรรมการ 

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูสิต  ปุกมณี เลขานุการ 
 ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ    

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชดาภรณ  ปนทะรส ผูชวยเลขานุการ 
 รองผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  ฝายวิชาการ  

รายชื่อกรรมการผูลาประชุม 
1. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.กิตติชัย  วัฒนานิกร          ติดราชการ 

รายชื่อผูเขารวมประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพศาล  กาญจนวงศ  
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลินดา  อริยเดช  
3. รองศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ  จตุรงคล้ําเลิศ  
4. รองศาสตราจารย ดร.วิจิตรา  แดงปรก  
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวฒุิ  ดุษฎี  
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิกราน  หอมดวง  
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ไชยชนะ  

เจาหนาที่ปฏิบัติงานประชุม 
1. นางสาวนฤมล  คงขุนเทียน  
2. นางสาวรักษพิกุล วงศจักร  
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3. นางสาวอาทิตยา  ธรรมตา  
 

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น. 
เมื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ มาครบองคประชุมแลว ประธานฯ ไดกลาวเปด

ประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ 
 -ไมม-ี 
1.2  เรื่องที่เลขานุการแจงเพื่อทราบ 
 -ไมม-ี 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ 
  ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 
ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ ครั้งที่  6/2561  เมื่อ        

วันพฤหัสบดีที่ 2  สิงหาคม 2561  ไปแลวนั้น บัดนี้ ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมดังกลาวเรียบรอย
แลว จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาตามเอกสารรายงานการประชุมที่นําเสนอตอที่ประชุมนี้ 

 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ ครั้งที่ 

6/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561  โดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมม-ี 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

ฯลฯ 
4.6  แนวทางการแกไขปญหาการบริหารจัดการหลักสูตร 

ตามหนังสือ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  ที่ ศธ 0523.21.2/ 1305 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 
เรื่อง แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี 11/2561  (แนวทางการแกไขปญหาการบริหารจัดการหลักสูตร
ที่ใชรวมกันทั้ง 3 วิทยาเขต)  สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัย เขารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 
ประจําปการศึกษา 2560 หลักสูตรที่ไมผานเกณฑการกํากับมาตรฐานหลักสูตรในปการศึกษา 2560 จํานวนหนึ่ง ซึ่ง
เปนเรื่องที่สรางผลกระทบตอมหาวิทยาลัย และสงผลกระทบตอนักศึกษา ทั้งนี้ทางสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) มีเอกสารแจงเก่ียวกับการปรับเปลี่ยนวิธีการรับทราบการอนุมัติหรือการใหความเห็นชอบ
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาจากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยยกเลิกการนําสงเอกสารหลักสูตรที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
อนุมตัหิรือใหความเห็นชอบแลวมายังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปลี่ยนเปนใหสถาบันอุดมศึกษานําสง
ขอมูลหลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติหรือใหความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาผานระบบพิจารณาความ
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สอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)  และเพื่อใหการบริหารจัดการ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย จึงควรหาแนวทางการแกไขปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรที่ใชรวมกันทั้ง 3 วิทยาเขต 
นั้น 

ในการนี้ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ไดเสนอแนวทางการแกไขปญหาการบริหารจัดการ
หลักสูตรที่ใชรวมกันทั้ง 3 วิทยาเขต ดังนี้ 

การแกปญหาแนวทาง เงื่อนไข ผลกระทบตอเนื่อง 
1. เปลี่ยนเปน หลักสูตรปรับปรุง   สามารถกํากับดูแลนักศึกษาหลักสูตร

ปรับปรุงเลมกอนได ลดปญหาจํานวน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

2. ทําหลักสูตรใหม โดยจางอาจารยพิเศษ โดยมี
สัญญาจางตั้งแต 9 เดือนข้ึนไป  

 อาจารยพิเศษมีผลงานทางวิชาการ
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 
2558 หรือไม 
 

3. ทําหลักสูตรใหม โดยใชอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรเดิม 5 คน และโอนยายนักศึกษาคงคางทุก
คน ในหลักสูตร  มายั ง มหาวิทยาลัยแม โจ  - 
เชียงใหม 

 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยแมโจ  -
เชียงใหม มี จํานวนนักศึกษาคงอยู 
และสําเร็จการศึกษาไมสอดคลองกับ
จํานวนนักศึกษารับเขา 

4. ทําหลักสูตรใหม โดยใชอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรเดิม 5 คน  
 
 

มีนักศึกษาคงคาง 
1. ถานักศึกษาคงคาง กลุมวิชาสหกิจศึกษา 
xx 497 สหกิจศึกษา, xx 498 การเรียนรู
อิสระ, xx 499 การศึกษา หรือ ฝกงาน หรือ 
ฝกอบรมตางประเทศ ใหแตงตั้งอาจารย 1 
ท า น ดู แ ล นั ก ศึ กษ า  โ ดย ร ะ บุ ขั้ น ต อ น
ความก า วหน า  และคาดว า จะสํ า เ ร็ จ
การศึกษาเมื่อใด 
2. ถานักศึกษาคงคาง ยังคงมีวิชาเรียน ตอง
มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 5 
คน 

มี อ า จ า ร ย เ พี ย งพ อ ต อ ก า ร ดู แ ล
นักศึกษาคงคาง หรือไม 

 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 

11/2561 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 แลวนั้น 
ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม 11/2561 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 

พิจารณาแลว มีมติใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการดําเนินการ ดังนี้ 
1) ใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ดําเนินการแจง คณะ มหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิม

พระเกียรติ  และมหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร เก่ียวกับแนวทางการแกไขปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรที่ใช
รวมกันทั้ง 3 วิทยาเขต  

2) ใหคณะ มหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ  และมหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร                                     
ที่เกี่ยวของ แจงแนวทางการแกไขปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรที่ใชรวมกันทั้ง 3 วิทยาเขต ในแตละหลักสูตร 
ใหแกมหาวิทยาลัยทราบ ภายในวันท่ี 6 กันยายน 2561  
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3) ใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ สรุปขอมูลที่คณะ มหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระ
เกียรติ  และมหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร แจง และใหนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ ตอไป  

ทั้งนี้ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ไดแนบรายละเอียดของเอกสารแบบฟอรมการแจงยืนยัน
แนวทางการแกไขปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรที่ใชรวมกันทั้ง 3 วิทยาเขต ดังกลาวมาพรอมนี้  จึงใครขอความ
อนุเคราะหให คณะ  มหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ  และมหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร ดําเนินการแจง
ใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภายในวันที่ 6 กันยายน 2561  โดยขอใหจัดสงขอมูลเอกสารแบบฟอรมการแจง
ยืนยันแนวทางการแกไขปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรที่ใชรวมกันทั้ง 3 วิทยาเขต ในรูปแบบไฟล  word  
นามสกุล xxx.doc  และไฟล pdf  นามสกุล  xxx.pdf   ในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (E-Manage) โดยสง
เขาในกลองเอกสารของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  และขอใหจัดสงเอกสารแบบฟอรมการแจงยืนยันแนว
ทางการแกไขปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรที่ใชรวมกันทั้ง 3 วิทยาเขต ใหแกสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
ภายในวันที่ 6 กันยายน 2561 เพ่ือที่มหาวิทยาลัย จะไดนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ ตอไป  

 
ตามหนังสือ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  ที่ ศธ 0523.21.1/ 996 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561 

เรื่อง ขอรายงานแนวทางการแกไขปญหาหลักสูตร  ตามบันทึกขอความ ที่ ศธ 0523.1.1.6 /ว196 ลงวันที่ 28 
สิงหาคม 2561 มติกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มอบหมายให รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.วีระพล  ทอง
มา) ดําเนินการประชุมผูเก่ียวของเพื่อรวมกันแกไขปญหาและแนวทางการแกไขปญหาหลักสูตรไมปรับปรุง และ
จัดทํารูปเลมหลักสูตรตามแผนที่กําหนด นั้น  
  ในการนี้ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการขอเสนอรายละเอียดและแนวทางการแกไขปญหาตอ 
มหาวิทยาลัยแมโจมหีลักสูตรปจจุบันรวม 94 หลักสูตร แยกประเด็นปญหา ดังนี้ 
  1. กรณหีลักสูตรที่ปรับปรุงชากวากําหนดเปดภาคการศึกษาที่ 1 เปนเวลา 2 ปการศึกษาตอเนื่อง 
(ปการศกึษา 2559 และ2560) จํานวน 3 หลักสูตร 

2. กรณหีลักสูตรที่ปรับปรุงชากวากําหนดเปดภาคการศึกษาที่ 1 เปนเวลา 2 ปการศึกษาตอเนื่อง 
(ปการศกึษา 2560 และ 2561) จํานวน 5 หลักสูตร 

3. หลักสูตรที่ปรับปรุงชากวากําหนดเปดภาคการศึกษาที่ 1 เปนเวลา 1 ป ในปการศึกษา 2560 
จํานวน 28 หลักสูตร 

4. หลักสูตรที่ปรับปรุงชากวากําหนดเปดภาคการศึกษาที่ 1 เปนเวลา 1 ป ในปการศึกษา 2561 
(ปรับปรุงหลังเปดภาคการศึกษา 2561 : 25 มิ.ย.61) จํานวน 19 หลักสูตร 

5. ประเด็นพิจารณาหลักสูตรที่มีปญหากรณีอ่ืน จํานวน 1 หลักสูตร 
6. หลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุง ปการศึกษา 2562 จํานวน 4 หลักสูตร 
7. หลักสูตรใหม ตามแผนกําหนดจะเปดรับนักศึกษาปการศึกษา 2562 จํานวน 19 หลักสูตร 
8. หลักสูตรดําเนินการปกติ จํานวน 42 หลักสูตร 

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอตอที่ประชุมนี้ 
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แนวทางการแกไขปญหาการปรับปรุงหลักสูตรลาชากวากําหนดการเปดภาคการศึกษาที่ 1 และการเรงรัดการ
เสนอใหความเห็นชอบหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย และแจง สกอ.รับทราบ 

 

1. กรณีหลักสูตรที่ปรับปรุงชากวากําหนดเปดภาคการศึกษาที่ 1 เปนเวลา 2 ปการศึกษาตอเนื่อง                      
(ปการศึกษา 2559 และปการศึกษา 2560) จํานวน 3 หลักสูตร 
 

ปญหา ผลกระทบ การแกปญหา 
ปรับปรุงหลักสูตรไมทันกําหนด
เปดภาคการศึกษาที่ 1 เปนเวลา 
2 ปการศึกษาตอเนื่อง 

-ไมผานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร 
 
 
 

-ปการศึกษา 2559 ไมสามารถแกไขได  
-ขอทบทวนผลประเมินของปการศึกษา 
2560 จะยึดผลการประเมินจากกรรมการ
ประเมินระดับหลักสูตรโดยให “ผาน”  
(มติท่ีประชุมวันที่ 5 ก.ย. 61) 
-หลักสูตรตาง ๆ ปรับปรุงเปนที่เรียบรอย
แลว 

 -นักศึกษารหัส 61 ไมสามารถกู กยศ. ได 
ในปการศึกษา 2561 (ปริญญาตรี) 
 
 

อ.ชัช พชรธรรมกุล รองอธิการบดีฝายพัฒนา
นักศึกษา ไดแกปญหานักศึกษาไมสามารถกู 
ก ย ศ . เ ป น ก า ร เ บื้ อ ง ต น โ ด ย ก า ร ใ ห
ทุนการศึกษากับนักศึกษา และ หากแกไขผล
ประเมินการประกันฯ เปน “ผาน” จะไม
สงผลกระทบตอนักศึกษาในการกู กยศ.   

 สํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.ค.ศ. ไม
รับรองคุณวุฒิการศึกษาและการกําหนด
อัตราเงนิเดือน สําหรับ นศ รหัส 61 

- เรงดําเนินงานประสาน สกอ. เพื่อดูวาการ
ไมเสนอ ก.พ. และ ก.ค.ศ.จะเริ่มตนตั้งแตป
การศึกษาใด   

 
รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุงชากวากําหนดเปดภาคการศึกษาที่ 1 เปนเวลา 2 ปการศึกษาตอเนื่อง                      
(ปการศึกษา 2559 และปการศึกษา 2560) 
 

หลักสูตร คณะ 
1. วิทยาศาสตรบณัฑติ (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (สหวิทยาการ) คณะผลติกรรมการเกษตร 
2. วิทยาศาสตรบณัฑติ (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาพืชไร คณะผลติกรรมการเกษตร 
3. วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาสัตวศาสตร คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

 
มติท่ีประชุม พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบแนวทางการแกไขปญหาในกรณีที่ 1 ตามท่ีเสนอ 

และใหนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
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2. กรณีหลักสูตรที่ปรับปรุงชากวากําหนดเปดภาคการศึกษาที่  1 เปนเวลา 2 ปการศึกษาตอเนื่อง                       
(ปการศึกษา 2560 และปการศึกษา 2561) จํานวน 5 หลักสูตร 

สาเหตุ ผลกระทบ การแกปญหา 
ปรับปรุงหลักสูตรไมทันกําหนด
เปดภาคการศึกษาที่ 1 เปนเวลา 
2 ปการศึกษาตอเนื่อง  

-ไมผานการประกันคุณภาพการศกึษาระดับ
หลักสตูร 
 
 
 
 

-เรงดาํเนนิการโดยดวน ใหผานสภาจึงเปดรับ
นักศึกษาในปการศึกษา 2562 ได 
* ทั้งน้ีคณะกรรมการวิชาการไดมีมติ เพ่ือ
กําหนดรอบการเขาพิจารณาในท่ีประชุม
วิชาการเพ่ือเปนการเรงรัดใหหลักสูตรเหลานี้
ดําเนินการ โดยดวน  

-นักศึกษารหัส 62 ไมสามารถกู กยศ.  ได 
ในปการศึกษา 2562 (ปริญญาตร)ี 

 

สํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.ค.ศ. ไม
รับรองคุณวุฒิการศึกษาและการกําหนด
อัตราเงนิเดือน สําหรับ นศ รหัส 62 

-เรงดาํเนนิงานประสาน สกอ. เพ่ือดูวาการไม
เสนอ กพ. และ กคศ.จะเริ่มตนตั้งแตป
การศึกษาใด   

อาจารยมีคณุสมบัตไิมครบตาม
เกณฑ 

-ไมผานการประกันคุณภาพการศกึษาระดับ
หลักสตูร 

เรงการพัฒนาอาจารยใหมีคณุสมบัติครบ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ซ้ําซอนกับหลักสูตรเดิม 

-ไมผานการประกันคุณภาพการศกึษาระดับ
หลักสตูร 
 

-พิจารณาขอสภาฯ เปลี่ยนแปลงหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สําหรับผูประกอบการ เปนหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสตูรไมดําเนินการปรับปรุง 
(วนเกษตร) 

-ไมผานการประกันคุณภาพการศกึษาระดับ
หลักสตูร 

พิจารณาปดหลักสูตร  

 
รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุงชากวากําหนดเปดภาคการศึกษาที่ 1 เปนเวลา 2 ปการศึกษาตอเนื่อง                       
(ปการศึกษา 2560 และปการศึกษา 2561) 
 

หลักสูตร คณะ 
1. วิทยาศาสตรบณัฑติ (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาอารักขาพืช คณะผลติกรรมการเกษตร 
2. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการพัฒนาสงเสริมและนเิทศศาสตรเกษตร คณะผลติกรรมการเกษตร 
3. บริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการสําหรับผูประกอบการ (หลักสูตรใหม) มหาวิทยาลยัแมโจ ชุมพร   
4. วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
5. วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวนเกษตร  คณะผลติกรรมการเกษตร 

 
มติท่ีประชุม พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบแนวทางการแกไขปญหาในกรณีที่ 2 ตามท่ีเสนอ 

และใหนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. หลักสูตร ลําดับที่ 1, 2 และ 4  มีมติใหดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรโดยเรงดวน 
2. หลักสูตร ลําดับที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสําหรับผูประกอบการ 

มีมติใหความเห็นชอบการขอแกไขจาก  หลักสูตรใหม เปน หลักสูตรปรับปรุง โดยเริ่มเปดสอนตั้งแต ปการศึกษา 
2562 เปนตนไป 
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3. หลักสูตร ลําดับที่ 5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนเกษตร  มีมติใหคณะผลิต
กรรมการเกษตร เรงดําเนินการขอปดหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากไมมีนักศึกษาเขาศึกษา ตั้งแต        
ปการศึกษา 2555  

 
3. หลักสูตรที่ปรับปรุงชากวากําหนดเปดภาคการศึกษาที่ 1 เปนเวลา 1 ป ในปการศึกษา 2560 จํานวน 28
หลักสูตร 

สาเหตุ ผลกระทบ การแกปญหา 
ปรับปรุงหลักสูตรไมทันกําหนดเปด
ภาคการศึกษาที่ 1 เปนเวลา 1 ป
การศึกษา 

-ไมผานการประกันคุณภาพการศกึษาระดับ
หลักสตูรในปการศึกษา 2560 

 

-ขอทบทวนผลประเมินปการศึกษา 
2560 จะยึดผลการประเมินจาก
กรรมการประเมินระดับหลักสูตร
โดยให “ผาน”  
(มติที่ประชุมวันท่ี 5 ก.ย. 61) 
*ยกเวน วท.ม.สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
-หลักสูตรตาง ๆ ปรับปรุงเปนที่
เรียบรอยแลว 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรซ้ําซอน
กับหลักสูตรเดิม 

-ไมผานการประกันคุณภาพการศกึษาระดับ
หลักสตูร 
 

-พิจารณาขอสภาฯ เปลี่ยนแปลง
หลักสูตรของแพรและชุมพร เปน
หลักสูตรปรับปรุง 

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุงชากวากําหนดเปดภาคการศึกษาที่ 1 เปนเวลา 1 ป ในปการศึกษา 2560 
หลักสูตร คณะ 

1. วิทยาศาสตรบณัฑติ (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาพืชสวน คณะผลติกรรมการเกษตร 
2. บัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ และ 

มหาวิทยาลยัแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ 
3. ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศลิปศาสตร 
4. ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาพัฒนาการทองเที่ยว คณะพัฒนาการทองเที่ยว 
5.เศรษฐศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร 
6. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
7. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
8. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยสีิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร 
9. ภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภูมสิถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

สิ่งแวดลอม 
10. ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาพัฒนาการทองเที่ยว (หลักสูตรใหม) มหาวิทยาลยัแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ 
11. บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด  (หลักสูตรใหม) มหาวิทยาลยัแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ 
12. วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรใหม) มหาวิทยาลยัแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ 
13. เศรษฐศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรประยุกตเพ่ือการพัฒนา
ชุมชน (หลักสตูรใหม) 

มหาวิทยาลยัแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ 

14.วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
(หลักสูตรใหม) 

มหาวิทยาลยัแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ 
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หลักสูตร คณะ 
15.วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (หลกัสูตรใหม) มหาวิทยาลยัแมโจ ชุมพร   
16. ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาทองเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรใหม) มหาวิทยาลยัแมโจ ชุมพร   
17. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพืชสวน คณะผลติกรรมการเกษตร 
18. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร คณะผลติกรรมการเกษตร 
19. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยางย่ังยืน คณะผลติกรรมการเกษตร 
20. ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทลั คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 
21. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีหลังการเก็บ
เก่ียว 

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

22. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต คณะวิทยาศาสตร 
23. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนาโน คณะวิทยาศาสตร 
24. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร 
25. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร 
26. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร 
27. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต คณะวิทยาศาสตร 
28. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร 

 
มติท่ีประชุม พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบแนวทางการแกไขปญหาในกรณีที่ 3 ตามท่ีเสนอ 

และใหนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. หลักสูตรลําดับท่ี 1-9 และลําดับที่ 17-28 จํานวน 21 หลักสูตร  มีมติใหหลักสูตรเรง

ดําเนินการบันทึกขอมูลหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยผานระบบพิจารณาความสอดคลองของ
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) โดยดวน 

2. หลักสูตรลําดับที่  10-16  สัง กัด มหาวิทยาลัยแมโจ  - แพร  เฉลิมพระเกียรติ  และ 
มหาวิทยาลัยแมโจ ชุมพร  จํานวน 7 หลักสูตร  โดยมีมติใหความเห็นชอบการขอแกไขจาก หลักสูตรใหม เปน 
หลักสูตรปรับปรุง และใหหลักสูตรเรงดําเนินการบันทึกขอมูลหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ผานระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) โดยดวน 
โดยมีรายชื่อหลักสูตรดังนี้ 

มหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 5 หลักสูตร 
2.1 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการทองเที่ยว  
2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการตลาด   
2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
2.4 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรประยุกตเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
2.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ ชุมพร จํานวน 2 หลักสูตร 
2.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง  
2.7 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทองเที่ยวเชิงบูรณาการ  
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4. หลักสูตรที่ปรับปรุงชากวากําหนดเปดภาคการศึกษาที่ 1 เปนเวลา 1 ป ในปการศึกษา 2561 (ปรับปรุงหลัง
เปดภาคการศึกษา 2561: 25 มิ.ย.61) จํานวน 19 หลักสูตร 

สาเหตุ ผลกระทบ การแกปญหา 
ปรับปรุงหลักสูตรไมทันกําหนดเปดภาค
การศึกษาที่ 1 เปนเวลา 1 ปการศึกษา 

-ไมผานการประกันคุณภาพการศกึษา
ระดับหลักสตูรในปการศึกษา 2561 

 

-หลักสูตรบางหลักสูตรดําเนินการ
ปรับปรุงเปนที่เรียบรอยแลว ใหเรง
ดําเนินการกรอกระบบ CHECO 
-ใ ห ห ลั ก สู ต ร ที่ ยั ง อ ยู ร ะ ห ว า ง
ดําเนินการ เรงดําเนินการโดยดวน 
ใหผานสภาจึงเปดรับนักศึกษาในป
การศึกษา 2562 ได 
* ทั้งน้ีคณะกรรมการวิชาการไดมีมติ 
เพื่อกําหนดรอบการเขาพิจารณาใน
ที่ประชุมวิชาการเพื่อเปนการเรงรัด
ใหหลักสูตรเหลานี้ดําเนินการ โดย
ดวน  

อาจารยมีคณุสมบัตไิมครบตามเกณฑ -ไมผานการประกันคุณภาพการศกึษา
ระดับหลักสตูร 

เรงการพัฒนาอาจารยใหมีคณุสมบัติ
ครบ  

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรซ้ําซอนกับ
หลักสตูรเดิม 

-ไมผานการประกันคุณภาพการศกึษา
ระดับหลักสตูร 
 

-พิจารณาขอสภาฯ เปลี่ยนแปลง
หลักสูตราขาวิชาการเมืองการ
ปกครองทองถ่ิน เปนหลักสูตร
ปรับปรุง 

มีการเปลี่ยนแปลงชื่อปริญญา จาก
ศิลปศาสตรบัณฑิต เปน วิทยาศาสตร
บัณฑิต ควรทําเปนหลักสูตรปรับปรุง ซึ่ง
อาจารยผู รับผิดชอบชุดเดิมสามารถ
บริหารจัดการหลักสูตรปรับปรุงได  

 -ควรงดรับนักศึกษาในหลักสูตรนี้ 
จนกวา นศ หลักสตูรเดิมจะสําเร็จ
การศึกษาหมด หรือ 
-โอนนักศึกษาคงคางไปอยู  มจ-
เชียงใหม 

หลักสูตรตองการปดหลักสูตร 
(วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ใ ช ที่ ดิ น แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร 
ทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน) 

 มีนักศึกษาคาง 2 คน จะดําเนินการ
ดูแลจนสําเร็จการศึกษา และจะขอ
สภาฯ ปดหลักสูตร 

 
รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุงชากวากําหนดเปดภาคการศึกษาที่ 1 เปนเวลา 1 ป ในปการศึกษา 2561 (ปรับปรุง
หลังเปดภาคการศึกษา 2561: 25 มิ.ย.61) 
 

หลักสูตร คณะ 
1. เทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

สิง่แวดลอม 
2. รัฐศาสตรบัณฑติ สาขาวิชารัฐศาสตร วิทยาลัยบรหิารศาสตร 
3. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ และ 

มหาวิทยาลัยแมโจ ชุมพร   
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หลักสูตร คณะ 
4. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเกษตรปาไม มหาวิทยาลยัแมโจ-แพร เฉลมิพระเกียรต ิ 
5.รัฐศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลยัแมโจ-แพร เฉลมิพระเกียรต ิ
6.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
(ปรับจากสารสนเทศทางธุรกิจ ชม.)  

มหาวิทยาลยัแมโจ-แพร เฉลมิพระเกียรต ิ

7. รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครองทองถ่ิน (รัฐศาสตร ชม. เดิม) มหาวิทยาลยัแมโจ ชุมพร 
8. วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาพืชไร คณะผลติกรรมการเกษตร 
9. วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาอารักขาพืช คณะผลติกรรมการเกษตร 
10 .  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต  ส าขาวิ ช าการ ใช ที่ ดินและการจั ดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน 

คณะผลติกรรมการเกษตร 

11. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
12. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดลอม คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

สิ่งแวดลอม 
13. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชานโยบายและการบริหารสาธารณะ วิทยาลัยบรหิารศาสตร 
14. ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาพัฒนาการทองเท่ียว คณะพัฒนาการทองเที่ยว 
15. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพืชไร คณะผลติกรรมการเกษตร 
16. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและ ทรัพยากรทางน้ํา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรพัยากรทางน้ํา 
17. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพัฒนาการทองเที่ยว คณะพัฒนาการทองเที่ยว 
18. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร วิทยาลัยบรหิารศาสตร 
19. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

 
มติท่ีประชุม พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบแนวทางการแกไขปญหาในกรณีที่ 4 ตามท่ีเสนอ 

และใหนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1.  หลักสูตรลําดับที่ 1 และลําดับที่ 12 จํานวน 2 หลักสูตร  มีมติใหหลักสูตรเรงดําเนินการบันทึก

ขอมูลหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยผานระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) โดยดวน 

2. หลักสูตรลําดับที่ 5-7  สังกัด มหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ และ มหาวิทยาลัยแม
โจ ชุมพร  จํานวน 3 หลักสูตร  โดยมีมติใหความเห็นชอบการขอแกไขจาก หลักสูตรใหม เปน หลักสูตรปรับปรุง 
และใหหลักสูตรเรงดําเนินการบันทึกขอมูลหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยผานระบบพิจารณา
ความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) โดยดวน โดยมีรายชื่อ
หลักสูตรดังนี้ 

มหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 2 หลักสูตร 
2.1 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 
2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยแมโจ ชุมพร จํานวน 1 หลักสูตร 
2.3 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครองทองถิ่น 

 
3. หลักสูตรลําดับที่ 2-4, 8-9, 11 และ 13-19  มีมติใหดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรโดยเรงดวน 
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4. หลักสูตรลําดับที่ 10 กรณีที่คณะผลิตกรรมการเกษตร มีความประสงคจะดําเนินการขอปด
หลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย เนื่องจาก หลักสูตรยังมีนักศึกษาคงคางในหลักสูตร จํานวน 2 คน จนกวาจะสําเร็จ
การศึกษา และหลักสูตรไมไดรับนักศึกษาติดตอกันเปนระยะเวลา 3 ปการศึกษาติดตอกัน  ใหดําเนินการหลังจากไม
มีนักศึกษาคงคางในหลักสูตร 

 
5. ประเด็นพิจารณาหลักสูตรที่มีปญหากรณีอื่น จํานวน 1 หลักสูตร 

สาเหตุ ผลกระทบ การแกปญหา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนา
ทรัพยากรและสงเสริมการเกษตร
ปรับปรุงลาชา 

นักศึกษาคงคางในหลักสูตรเดมิไมมีสังกัด
กอนสําเร็จการศึกษา 

1. ตองปรับปรุ ง เปนหลักสูตรป 
2558 ใหแลวเสร็จกอน  (เลมที่  
สกอ. สงคืน) เพื่อใหนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษา  
*เรงกรอกระบบ CHECO โดยดวน
เพื่อใหหลักสูตรป 2558 รับทราบ
โดย สกอ. 
2. ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรป 
2562 ทันที เพื่อใหผานการประกัน
คุณภาพ 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตรมีรหัสหลักสูตร
ซ้ําซอนกับหลักสูตรสาขาวิชาการ
บริหารทองถ่ิน  

นศ. ไมสามารถกู กยศ. ได  ปรับการกรอกในระบบ CHECO ให
เปนหลักสูตรปรับปรุ ง โดยดวน 
เพื่อให นศ สามารถกูยืมเงิน กยศ 
ได 

 
รายชื่อหลักสูตร 

หลักสูตร คณะ 
1.ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ  สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและสงเสรมิการเกษตร คณะผลติกรรมการเกษตร 

 
มติท่ีประชุม พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบแนวทางการแกไขปญหาในกรณีที่ 5 ตามท่ีเสนอ 

และใหนําเสนอตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป โดยมีมติใหหลักสูตรเรงดําเนินการ
บันทึกขอมูลหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยผานระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) โดยดวน 
 
6. หลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุง ปการศึกษา 2562 จํานวน 4 หลักสูตร 
แนวทางการดําเนินงาน : ใหหลักสูตรตาง ๆ เรงดาํเนินการปรับปรุงหลักสูตรโดยดวน เพ่ือใหผานสภาฯ จึงเปดรับ
นักศึกษาในปการศึกษา 2562 ได 
รายชื่อหลักสูตร 

หลักสูตร คณะ 
1. สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถาปตยกรรม  คณะสถาปตยกรรมศาสตและการ

ออกแบบสิ่งแวดลอม 
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หลักสูตร คณะ 
2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมอาหาร  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
3. การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและ
สภาพแวดลอม 

 คณะสถาปตยกรรมศาสตและการ
ออกแบบสิ่งแวดลอม 

4. วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน  วิทยาลัยพลังงานทดแทน 

หมายเหตุ : คณะกรรมการวิชาการ แจงหลักสูตรใหกําหนดการนําเสนอหลักสูตรในที่ประชุมวิชาการแลว  
 

มติท่ีประชุม พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบแนวทางการดําเนินงาน ในกรณีที่ 6 ตามที่เสนอ 
และใหนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป โดยใหหลักสูตรตาง ๆ เรงดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรโดยดวน เพ่ือใหผานสภาฯ จึงเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2562 ได 
 
7. หลักสูตรใหม ตามแผนกําหนดจะเปดรับนักศึกษาปการศึกษา 2562 จํานวน 19 หลักสูตร 
แนวทางการดําเนินงาน :  
1. ใหหลักสูตรตาง ๆ เรงดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรโดยดวน เพ่ือใหผานสภาฯ จึงเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 
2562 ได  
2. ใหหลักสูตรดําเนินการสํารวจวามีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรครบถวนตามเกณฑของ สกอ. หรือไม กอนเสนอ
หลักสูตร และแจงใหสภาฯ ทราบถึงความคืบหนาในการดําเนินงาน 
 
รายชื่อหลักสูตร 

หลักสูตร คณะ 
1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการจัดการปาไม มหาวิทยาลยัแมโจ - แพร เฉลิมพระ

เกียรต ิ
2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
 

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) 
สาขาวิชาการเกษตรอินทรีย (สหวิทยาการ) (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) 

คณะผลติกรรมการเกษตร 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเกษตรแมนยํา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) 

คณะผลติกรรมการเกษตร 

5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) 

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 

6. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) 

คณะศลิปศาสตร 

7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) 

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร 

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดลอม 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) 

มหาวิทยาลยัแมโจ - แพร เฉลิมพระ
เกียรต ิ

9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีประยุกต  
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562)  

มหาวิทยาลยัแมโจ - แพร เฉลิมพระ
เกียรต ิ

10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ มหาวิทยาลยัแมโจ - แพร เฉลิมพระ
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หลักสูตร คณะ 
สิ่งแวดลอม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562)  เกียรติ 
11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ ไม 
  (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562)  

มหาวิทยาลยัแมโจ - แพร เฉลิมพระ
เกียรต ิ

12. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562)  

มหาวิทยาลยัแมโจ - แพร เฉลิมพระ
เกียรต ิ

13. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและนวัตกรรมทางพืช 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) 

มหาวิทยาลยัแมโจ - ชุมพร 

14. ป.ตรี สาขาวิชาระบบเกษตรอินทรียนานาชาติและการจัดการอยางยั่งยืน 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562)  

วิทยาลัยนานาชาต ิ

15. ป.โท สาขาวิชาระบบเกษตรอินทรียนานาชาติและการจัดการอยางยั่งยืน 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562)  

วิทยาลัยนานาชาต ิ

16. ป.เอก สาขาวิชาระบบเกษตรอินทรียนานาชาติและการจัดการอยางยั่งยืน 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562)  

วิทยาลัยนานาชาต ิ

17. ป.ตรี สาขาวิชาการจัดการการเกษตรสมัยใหมเพ่ือการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562)  

วิทยาลัยนานาชาต ิ

18. ป.โท สาขาวิชาการจัดการการเกษตรสมัยใหมเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562)  

วิทยาลัยนานาชาต ิ

19. ป.เอก สาขาวิชาการจัดการการเกษตรสมัยใหมเพื่อการทองเที่ยวอยางย่ังยืน 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562)  

วิทยาลัยนานาชาต ิ

 
มติท่ีประชุม พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบแนวทางการดําเนินงาน ในกรณีที่ 7 ตามที่เสนอ 

และใหนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป โดยใหดําเนินการดังนี้ 
1. ใหหลักสูตรตาง ๆ เรงดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรโดยดวน เพื่อใหผานสภาฯ จึงเปดรับ

นักศึกษาในปการศกึษา 2562 ได  
2. ใหหลักสูตรดําเนินการสํารวจวามีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรครบถวนตามเกณฑของ สกอ. 

หรือไม กอนเสนอหลักสูตร และแจงใหสภาฯ ทราบถึงความคืบหนาในการดําเนินงาน 
 
8. หลักสูตรดําเนินการปกติ จํานวน 42 หลักสูตร 
แนวทางการดําเนินงาน : ใหหลักสูตรตาง ๆ เรงแกไขเลมหลักสูตรที่ผานสภาฯ เพ่ือเสนอ สกอ. ผานระบบ CHECO  
ทั้งนี้สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ กําหนดอบรมและดําเนินการกรอกพรอมกันในวันที่ 10 กันยายน 2561 ซึ่ง
คาดวาหลักสูตรทั้งหมดจะดําเนินการกรอกแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน  
รายชื่อหลักสูตร 

หลักสูตร คณะ 
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาเกษตรเคมี คณะผลิตกรรมการเกษตร 
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาปฐพีศาสตร คณะผลิตกรรมการเกษตร 
3. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 
4. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 
5. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว* คณะพัฒนาการทองเที่ยว 
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หลักสูตร คณะ 
6. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรบูรณาการ คณะศิลปศาสตร 
7. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือชาวตางชาติ* คณะศิลปศาสตร 
8. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตรทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม 

คณะเศรษฐศาสตร 

9. เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร 
10. เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ คณะเศรษฐศาสตร 
11. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร* คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
12. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร* คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
13. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร* คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
14. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร* คณะวิทยาศาสตร 
15. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร 
16. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี* คณะวิทยาศาสตร 
17. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร* คณะวิทยาศาสตร 
18. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิต คณะวิทยาศาสตร 
19. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ* คณะวิทยาศาสตร 
20. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร 
21. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสประยุกต* คณะวิทยาศาสตร 
22. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 
23. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง* คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 
24. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
25. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน 
26. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 
27.รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  วิทยาลัยบรหิารศาสตร 
28. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว มหาวิทยาลยัแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ 
29. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลยัแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ 
30. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
31. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
32. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร 
33. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล* คณะวิทยาศาสตร 
34. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ํา 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 

35. บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 
36. บัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี* คณะบริหารธุรกิจ 
37. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและมนุษย คณะศิลปศาสตร 
38. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพ่ือการพัฒนา คณะศิลปศาสตร 
39. เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรประยุกต เศรษฐศาสตร 
40. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 
41. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
42. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรประยุกต คณะเศรษฐศาสตร 
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มติท่ีประชุม พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบแนวทางการดําเนินงาน ในกรณีที่ 8 ตามที่เสนอ 

และใหนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป โดยมีมติใหหลักสูตรตาง ๆ แกไขเลม
หลักสูตรที่ผานสภาฯ และเรงดําเนินการบันทึกขอมูลหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยผานระบบ
พิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) โดยดวน 

 
ฯลฯ 

 
เลิกประชุม  เวลา 14.00 น. 

 
 
 
 

 
 
 

นฤมล  คงขุนเทียน 

(นางสาวนฤมล  คงขุนเทียน) 
เจาหนาที่ปฏิบัติงานประชุม 
ผูบันทึกรายงานการประชุม 

  
 
 

รัชดาภรณ  ปนทะรส 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชดาภรณ  ปนทะรส) 
ผูชวยเลขานุการฯ 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
  

 
 

ภูสิต ปุกมณี 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูสิต  ปุกมณี) 

เลขานุการฯ 
ผูตรวจรายงานการประชุม 

 สาํเนาถกูต้อง 
 

 

(นางสาวนฤมล  คงขุนเทยีน) 

นักวชิาการศกึษาชํานาญการพเิศษ 


