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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ ครั้งที่ 1/2562
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแมโจ
--------------------------------รายชื่อกรรมการผูมาประชุม
1. ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์
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
รองประธานกรรมการ
รายชื่อผูเขารวมประชุม
1. รองศาสตราจารย ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล
2. รองศาสตราจารย ดร.นคเรศ รังควัต
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กังสดาล กนกหงษ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพล เลาหรอดพันธุ
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ ไชยชนะ
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เนตรนภา อินสลุด
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายสกุล ฟองมูล
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ ไตรแสง
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สพ.ญ.พชรพร ตาดี
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ผูชวยศาสตราจารย น.สพ.ไพโรจน พงศกิดาการ
ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยตรีธรรมศักดิ์ พันธุแสนศรี
อาจารย ดร.จิรพงศ ศรศักดานุภาพ
อาจารย ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว
อาจารย ดร.อานนท สีดาเพ็ง
อาจารยจิรวัฒน รักชาติ
อาจารยพันธศักดิ์ ภักดี
อาจารยภูวเดช วงศโสม
อาจารยมนฤทัย ไชยวิเศษ
อาจารยศิริลักษณ สุขเจริญ
อาจารยอิสรีย ฮาวปนใจ
อาจารยอุทัยวรรณ ศรีวิชัย
นางสาวพนิดา พละปญญา

เจาหนาที่ปฏิบัติงานประชุม
1. นางสาวนฤมล คงขุนเทียน
2. นางสาวรักษพิกุล วงศจักร
3. นางสาวอาทิตยา ธรรมตา
เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.
เมื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการมาครบองคประชุมแลว ประธานฯ ไดกลาวเปดประชุม
และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ
ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน ประธานกรรมการ ใหขอเสนอแนะดังนี้
1. การเรียนในปจจุบันใหเปนไปตามการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เรียนใหรู เรียนใหหลากหลาย ความรู
จากตํ า รา หนั ง สื อ เป น ความรู ท่ี ไ ม ทั น สมั ย จึ ง ควรเรี ย นรู จ ากผลงานวิ จั ย ตี พิ ม พ ทั้ ง นี้ เมื่ อ เรี ย นแล ว สามารถเป น
ผูประกอบการ มีอาชีพอิสระได เมื่อผลิตได ตองขายเปนดวย ความรูดานการใชอินเทอรเน็ตมีความสําคัญเชนกัน การ
เรียนให
2. การเขียนรายละเอียดของ หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป และ หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร ในเลม
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) จึงตองมีรูปแบบการเขียน โดยเฉพาะหมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร มีความสําคัญ
มาก ดังนั้น อาจารยผูสอน ตองอาน และศึกษาในหมวดดังกลาวดวย
3. รายวิชาฟสิกส สําหรับนักศึกษาดานวิศวกรรมศาสตร ตองปรับเนื้อหาหรือไม ควรมีการปรับใหเรียน
เกี่ยวกับควอนตัมเพิ่มเติม
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ
ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561
ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี
20 ธันวาคม 2561 ไปแลวนั้น บัดนี้ ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมดังกลาวแตอยูระหวางการตรวจสอบ
ความถูกตองของเอกสารดังกลาว จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองเอกสารรายงานการประชุมในการประชุมครั้งตอไป จึง
ขอแจงใหที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ฯลฯ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.6 (ราง) แนวปฏิบัติการรับรองหลักสูตร และเกณฑการพิจารณาหลักสูตรพหุวิทยาการและ
หลักสูตรสหวิทยาการ และการรับรองขอมูลหลักสูตรสหวิทยาการของมหาวิทยาลัยแมโจ
ตามที่ มหาวิทยาลัย โดยสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ไดจัดทํา (ราง) แนวปฏิบัติและเกณฑการพิจารณา
หลักสูตรพหุวิทยาการและหลักสูตรสหวิทยาการของมหาวิทยาลัยแมโจ และรวบรวมขอมูลหลักสูตรสหวิทยาการของ
มหาวิทยาลัยแมโจ เพื่อใชในการรับรองหลักสูตรที่มีลักษณะเปนสหวิทยาการ ในการนี้หลักสูตรสหวิทยาการ ตองมีการ
นําเสนอหลักสูตรตามขั้นตอนการนําเสนอหลักสูตรตามแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัย และสภามหาวิ ทยาลัย ตองเปนผูอนุมัติให
เปนหลักสูตรพหุวิทยาการและหลักสูตรสหวิทยาการ ดังนั้น สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงไดจัดทํา (ราง) แนว
ปฏิบัติและเกณฑการพิจารณาหลักสูตรพหุวิทยาการและหลักสูตรสหวิทยาการ ของมหาวิทยาลัยแมโจ และรวบรวม
ขอมูลหลักสูตรสหวิทยาการของมหาวิทยาลัยแมโจ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับหลักเกณฑตาง ๆ ที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด และเพื่อใชในการรับรองหลักสูตรที่มีลักษณะเปนสหวิทยาการ เพื่อใหหลักสูตรดังกลาวสามารถ
ดําเนินการบันทึกหลักสูตรผานระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online :
CHECO) ไดนั้น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอเพื่อพิจารณา และผ า นการเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม ดั ง นี้
1) ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 7 มกราคม 2562 พิจารณา
แลว มีมติใหความเห็นชอบ(ราง) แนวปฏิบัติและเกณฑการพิจารณาหลักสูตรพหุวิทยาการและหลักสูตรสหวิทยาการของ
มหาวิทยาลัยแมโจ และขอมูลหลักสูตรสหวิทยาการของมหาวิทยาลัยแมโจ และใหนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริห ารมหาวิ ทยาลัย และสภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบตามลํา ดั บ ทั้งนี้ มีขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
หลักสูตรสหวิทยาการ ดังนี้
1. หลักสูตรสหวิทยาการของมหาวิทยาลัย มีจํานวน 17 หลักสูตร เพื่อให สภามหาวิ ทยาลัยรับรอง
หลักสูตร
2. การทํางานขอใหทํางานในรูปแบบภาพรวมและควรมีแนวคิดการแกปญหาในภาพรวมอยางชัดเจน
รวมทั้งการหาทางปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น เพื่อเปนการปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นนั้น ไมควรจัดทําหลักสูตรสหวิทยาการ

-4ตามกระแสและไมทําการรับรองหลักสูตรสหวิทยาการเพียงเพื่อการบันทึกหลักสูตรผานระบบพิจารณาความสอดคลอง
ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
2) ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 9 มกราคม
2562 พิจารณาแลวมีมติใหสํานักบริหารฯ จัดทําหลักเกณฑกลางของหลักสูตรสหวิทยาการโดยกําหนดหลักเกณฑ ดังนี้
1. ตองมีเนื้อหาควบรวมตั้งแตสองหลักสูตรขึ้นไป
2. ตองมีการกําหนดสัดสวนของแตละหลักสูตรวามีอัตราสวนรอยละเทาใด
ทั้งนี้ ใหเสนอคณะกรรมการสภามหาวิ ทยาลัยดานวิชาการ และสภามหาวิ ทยาลัยพิ จารณาใหความ
เห็นชอบตามลําดับ (ตามรายละเอียดหนังสือที่ ศธ 0523.1.1.6/68 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562)
จึ ง ขอนํา เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา ดั งมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอตอที่ประชุมนี้
ประเด็นการพิจารณา
(ราง) แนวปฏิบัติการรับรองหลักสูตร และเกณฑการพิจารณาหลักสูตรพหุวิทยาการและหลักสูตร
สหวิทยาการ และ การรับรองขอมูลหลักสูตรสหวิทยาการของมหาวิทยาลัยแมโจ
มติที่ประชุม พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) แนวปฏิบัติการรับรองหลักสูตร และเกณฑการ
พิจารณาหลักสูตรพหุวิทยาการและหลักสูตรสหวิทยาการ และขอมูลหลักสูตรสหวิทยาการของมหาวิทยาลัยแมโจ และให
นําเสนอต อที่ประชุ มสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ทั้ งนี้ มีข อเสนอแนะให ปรั บขั้ นตอนแนว
ปฏิบัติการรับรองหลักสูตร และเกณฑการพิจารณาหลักสูตรพหุวิทยาการและหลักสูตรสหวิทยาการ ใหกระชับขึ้น และให
สื่อถึงการเปนหลักสูตรพหุวิทยาการและหลักสูตรสหวิทยาการ
ฯลฯ
เลิกประชุม เวลา 13.30 น.
นฤมล คงขุนเทียน
(นางสาวนฤมล คงขุนเทียน)
เจาหนาที่ปฏิบัติงานประชุม
ผูบันทึกรายงานการประชุม
รัชดาภรณ ปนทะรส
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชดาภรณ ปนทะรส)
ผูชวยเลขานุการฯ
ผูตรวจรายงานการประชุม

-5ภูสิต ปุกมณี
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูสิต ปุกมณี)
เลขานุการฯ
ผูตรวจรายงานการประชุม

สําเนาถูกต้อง
(นางสาวนฤมล คงขุนเทียน)
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

แนวปฏิบัติการรับรองหลักสูตร และเกณฑการพิจารณาหลักสูตรพหุวิทยาการและหลักสูตรสหวิทยาการ
ความหมายหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary Curriculum) และ
หลักสูตรสหวิทยาการ (Interdisciplinary Curriculum)
เพื่อสรางความเขาใจใหชัดเจนในการจัดทําหลักสูตรพหุวิท ยาการ และหลักสูตรสหวิ ทยาการ
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ไดรวบรวมคําจํากัดความ ดังนี้
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549 ไดใหคําจํากัดความ พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ
คือ การใชความรูจากองคความรูหลายสาขาวิชา หลายศาสตร หรือหลายอนุศาสตร หรือจากการปฏิบัติ มา
ผสมผสานใชในการเรียนการสอน การวิเคราะห วิจัย และสังเคราะหขึ้นเปนองคความรูใหม และพัฒนาเปนศาสตร
ใหมขึ้น เพราะฉะนั้น หลักสูตรพหุวิทยาการ ก็คือ วิธีการที่นําเอาความรูหลายศาสตร หรือหลายอนุศาสตรที่เขามา
ใชในการเรียนการสอนเพื่อประโยชนในการวิเคราะหและวิจัยจนกระทั่งผูเรียนสามารถพัฒนาความรู องคความรู
เปนศาสตรใหมขึ้นหรือเกิดอนุศาสตรใหมขึ้น
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549 ขอ 4.4 ได
กําหนดลักษณะหลักสูตรแบบพหุวิทยาการ เปนการนําวิทยาศาสตรประยุกตไปใชพัฒนาความรูและทักษะเชิง
ปฏิบัติการเฉพาะ เพื่อประโยชนในการดําเนินงานในดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การศึกษา
เคหการ และการดูแลสุขภาพ เพื่อสรางความชํานาญเฉพาะทาง
ตั ว อย า งหลั ก สู ต รที่ เ ป น พหุ วิ ท ยาการ เช น กลุ ม สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ท างการเกษตร เช น
เทคโนโลยี การผลิต พืช เทคโนโลยี ก ารผลิต สัต ว วนผลิต ภั ณฑ หรื อ กลุ ม วิ ช าเทคโนโลยี ท างวิ ศ วกรรมและ
อุตสาหกรรม เชน เทคโนโลยีการพิมพ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีคมนาคม เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส
ตัวอยางหลักสูตรที่ไมใชพหุวิทยาการ เชน การวัดผลการศึกษา การวิจัยการศึกษา การศึกษาเพื่อ
การพัฒนา จิตวิทยาการศึกษา จุลชีววิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร
เพื่ อ ให ก ารจั ด การเรี ย นการสอนของหลั ก สู ต รเป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย ตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยแมโจ มีมติใหสํานักบริหารและ
พั ฒนาวิช าการ จั ดทําแนวปฏิบัติก ารรับ รอง และเกณฑก ารพิ จ ารณาหลั กสู ตรพหุ วิ ท ยาการและหลั กสูตรสห
วิทยาการดังนี้
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แนวปฏิบัติการรับรองหลักสูตรพหุวิทยาการและหลักสูตรสหวิทยาการ
1. หลักสูตรเปนผูรับผิดชอบในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบหลักสูตรพหุวิทยาการ
และหลักสูตรสหวิทยาการใหระบุในความสําคัญ ปรัชญา วัตถุประสงค และกระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตร
ในเลมรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป ขอ 13.3 การบริหารจัดการ โดยระบุ องคความรู
สาขาวิชา ศาสตรหรืออนุศาสตร ใดมาผสมผสานกัน
2. ใหมีการนําเสนอหลักสูตรตามขั้นตอนการนําเสนอหลักสูตรตามแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยแมโจ
3. สภามหาวิทยาลัย เปนผูอนุมตั ใิ หเปนหลักสูตรพหุวิทยาการและหลักสูตรสหวิทยาการ
เกณฑการพิจารณาหลักสูตรพหุวิทยาการและหลักสูตรสหวิทยาการ
1. ชื่อปริญญาของหลักสูตรพหุวิทยาการและหลักสูตรสหวิทยาการ
2. หลักสูตรพหุวิทยาการและหลักสูตรสหวิทยาการ ใหระบุศาสตรที่นํามาบูรณาการใหชัดเจน
โดยตองระบุสัดสวนองคความรูท่นี ํามาผสมผสานกัน ตามสัดสวนที่เหมาะสม โดยใหสอดรับกับชื่อปริญญา เชน
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน เปนการ
รวมศาสตร ดานเกษตรศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศาสตร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนาโน เปนการ
รวมศาสตรจาก สาขาวิชาเคมี สัดสวนรอยละ 50 และสาขาวิชาฟสิกส สัดสวนรอยละ 50 เปนตน
3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิการศึกษาที่ตองเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และมีคุณวุฒิการศึกษาตามองคความรู สาขาวิชา ศาสตรหรืออนุศาสตร
ที่นํามาผสมผสานกันที่ระบุในเลมรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) โดยที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีคุณวุฒิ
ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน โดยตองระบุจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตามสัดสวนองคความรูที่
นํามาผสมผสานกัน ถาหากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน และไม
มีตําแหนงทางวิชาการ แตมีผลงานวิจัยที่สนับสนุนสาขาวิชาที่เปดสอน ใหสภามหาวิทยาลัยออกหนังสือรับรองวามี
งานวิจัยที่สนับสนุนสาขาวิชาที่เปดสอน
4. รายวิชาที่เปดสอน และสัดสวนจํานวนหนวยกิต ตองสอดคลองกับองคความรู สาขาวิช า
ศาสตรหรืออนุศาสตร ที่ระบุในเลมรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
5. หลั ก สู ต รพหุ วิ ท ยาการและหลั ก สู ต รสหวิ ท ยาการ การบริ ห ารจั ด การเป น หลั ก สู ต รพหุ
วิทยาการและหลักสูตรสหวิทยาการ ในดานใด ใหระบุในเลมรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ดังนี้
1) หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป ขอ 13.3 การบริหารจัดการ โดยตองระบุสัดสวนองคความรูท่ี
นํามาผสมผสานกัน ขอมูลอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ขอมูลรายวิชาที่เปดสอน และ
สัดสวนจํานวนหนวยกิต ตองสอดคลองกับองคความรู สาขาวิชา ศาสตรหรืออนุศาสตร
2) หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร ขอ 1. ปรัชญาความสําคัญและวั ตถุประสงค
กระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตร
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หนาที่ 1 / 2

หลักสูตรสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยแมโจ
ลําดับ

1

คณะ

คณะผลิตกรรมการเกษตร

ระดับ

คณะ/หลักสูตร

ปริญญาตรี หลักสูตร
สาขาวิชา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)

สภามหาวิทยาลัย สกอ. ใหความ กําหนดการเปดสอน ครบรอบ ดําเนินการ สภามหาวิทยาลัย
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร /
ใหความ
เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตร
ปรับปรุง
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
เห็นชอบหลักสูตร
เมื่อวันที่
ภาค ปการศึกษา 5 ป หลักสูตรในป
เมื่อวันที่
การศึกษา

30 พ.ค. 54

28 ม.ค. 55

1

2554

2559

2558

วิทยาการสมุนไพร (สหวิทยาการ)

ประเภทหลักสูตร

สถานะการสง
วันเวลาที่สง/ความหมายสถานะการสง

ครั้งที่ 4/2560 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
26 พ.ย. 60 เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

W1/1

ครั้งที่ 3/2560 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
30 เม.ย. 60 เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

(25/09/2018 17:43:42)

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554)
2

คณะผลิตกรรมการเกษตร

ปริญญาตรี หลักสูตร
สาขาวิชา

วิทยาศาสตรบัณฑิต

19 ก.พ. 55

29 มิ.ย. 55

1

2555

2560

2559

เกษตรเคมี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

3

วิทยาลัยนานาชาติ

ปริญญาตรี

หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562)
หลั
ก
สู
ต
ร
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562)
ปริญญาโท หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

23 ธ.ค. 61

รอผล

1

2562

2566

2565

ครั้งที่ 11/2561 (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562)
23 ธ.ค. 61 เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

23 ธ.ค. 61

รอผล

1

2562

2566

2565

ครั้งที่ 11/2561 (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562)
23 ธ.ค. 61 เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

16 ต.ค. 54

4 เม.ย. 55

1

2555

2560

2559

ครั้งที่ 2/2560 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
23 ก.ค. 60 เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

สาขาวิชา

4

วิทยาลัยนานาชาติ

5

คณะผลิตกรรมการเกษตร

สาขาวิชา

การพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

6

คณะผลิตกรรมการเกษตร

ปริญญาโท

สหวิทยาการ
(การรวม

W1=สงไประดับมหาวิทยาลัย
A3/3
(20/12/2018 08:25:32)

A3/ครั้งที(่ date)=ผูอํานวยการสํานัก (ตรวจสอบ)
W1/1
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
(28/12/2018 13:34:52)
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

W1=สงไประดับมหาวิทยาลัย
W1/1
(28/12/2018 13:34:02)
W1=สงไประดับมหาวิทยาลัย
A3/1
(20/12/2018 16:46:56)
A3/ครั้งที(่ date)=ผูอํานวยการสํานัก (ตรวจสอบ)

หลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

21 ก.ค. 56

14 ต.ค. 56

1

2556

2561

2560

สาขาวิชา

การใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
17 มี.ค. 56

26 ก.ค. 56

1

2556

2561

2560

23 ธ.ค. 55

26 ก.ค. 56

1

2556

2561

2560

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
7

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี

ปริญญาโท หลักสูตร
สาขาวิชา

8

9

10

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบสิ่งแวดลอม

ปริญญาโท หลักสูตร

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบสิ่งแวดลอม

ปริญญาโท หลักสูตร

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

ปริญญาโท หลักสูตร

สาขาวิชา

สาขาวิชา

สาขาวิชา

นําเสนอคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 7 มกราคม 2562

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการธุรกิจปศุสัตว
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
การออกแบบและวางแผนสิ่งแวดลอม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
การวางผังเมืองและสภาพแวดลอม
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
การสื่อสารดิจิทัล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

11 พ.ค. 57

29 เม.ย. 55

28 พ.ค. 58

2 ม.ค. 56

1

1

2558

2555

2563

2560

2562

2559

สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558
วันที่ 11 ตุลาคม 2558 มีมติใหปดหลักสูตร
ครั้งที่ 6/2561 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
5 ส.ค. 61
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

W
W=รอสง

ครั้งที่ 11/2561 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
23 ธ.ค. 61 เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

W
W=รอสง

ครั้งที่ 4/2560 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
26 พ.ย. 60 เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

W1/1
(29/10/2018 00:13:42)
W1=สงไประดับมหาวิทยาลัย
กลุมภารกิจพัฒนาคณาจารย หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

หนาที่ 2 / 2

หลักสูตรสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยแมโจ
ลําดับ

11

คณะ

คณะวิทยาศาสตร

ระดับ

คณะ/หลักสูตร

ปริญญาโท หลักสูตร
สาขาวิชา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สภามหาวิทยาลัย สกอ. ใหความ กําหนดการเปดสอน ครบรอบ ดําเนินการ สภามหาวิทยาลัย
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร /
ใหความ
เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตร
ปรับปรุง
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
เห็นชอบหลักสูตร
เมื่อวันที่
ภาค ปการศึกษา 5 ป หลักสูตรในป
เมื่อวันที่
การศึกษา

27 เม.ย. 54

4 พ.ค. 55

1

2555

2560

2559

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนาโน

ประเภทหลักสูตร

ครั้งที่ 2/2560 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
23 ก.ค. 60 เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ปริญญาโท

หลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา

สหวิทยาการเกษตร

1 ก.ย. 56

13 ก.พ. 57

1

2556

2561

2560

(12/12/2018 11:40:35)
W1=สงไประดับมหาวิทยาลัย
W1/1

ครั้งที่ 7/2561 (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)
16 ก.ย. 61

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

(31/10/2018 10:28:15)

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556)
13

14

15

วิทยาลัยนานาชาติ

ปริญญาโท

หลักสูตร
สาขาวิชา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562)
วิทยาลัยนานาชาติ
ปริญญาโท หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติปริญญาโท หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา

23 ธ.ค. 61

รอผล

1

2562

2566

2565

ครั้งที่ 11/2561 (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562)
23 ธ.ค. 61 เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

W1=สงไประดับมหาวิทยาลัย
W1/1
(28/12/2018 13:34:26)

28 ต.ค. 61

รอผล

1

2562

2566

2565

ครั้งที่ 8/2561 (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562)
28 ต.ค. 61 เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

W1=สงไประดับมหาวิทยาลัย
W1/1
(28/12/2018 14:30:19)

28 ต.ค. 61

รอผล

1

2561

2565

2564

ครั้งที่ 8/2561 (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)

W1=สงไประดับมหาวิทยาลัย
W

สหวิทยาการจัดการปาไม

28 ต.ค. 61

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)
16

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ปริญญาเอก หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา

สหวิทยาการเกษตร

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

18

วิทยาลัยนานาชาติ

ปริญญาเอก หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562)
วิทยาลัยนานาชาติ
ปริญญาเอก หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562)
หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2562

นําเสนอคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 7 มกราคม 2562

W=รอสง

มติสภา เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปน สาขาการจัดการปาไม
1 ก.ย. 56

20 ก.พ. 57

1

2556

2561

2560

ครั้งที่ 7/2561 (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)
16 ก.ย. 61

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556)
17

สหวิทยาการ
(การรวม

W1/3

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555)
12

สถานะการสง
วันเวลาที่สง/ความหมายสถานะการสง

W1/1
(31/10/2018 10:27:22)

23 ธ.ค. 61

รอผล

1

2562

2566

2565

ครั้งที่ 11/2561 (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562)
23 ธ.ค. 61 เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

W1=สงไประดับมหาวิทยาลัย
W1/1
(28/12/2018 13:33:30)

28 ต.ค. 61

รอผล

1

2562

2566

2565

ครั้งที่ 8/2561 (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562)
28 ต.ค. 61 เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

W1=สงไประดับมหาวิทยาลัย
W1/1
(28/12/2018 13:35:17)
W1=สงไประดับมหาวิทยาลัย

กลุมภารกิจพัฒนาคณาจารย หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ราง

ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ
เรื่อง เกณฑการพิจารณาหลักสูตรพหุวิทยาการและหลักสูตรสหวิทยาการ
---------------------------------โดยที่เปนการกําหนด เกณฑ การพิจารณาหลักสูตรพหุวิทยาการและหลักสูตรสหวิ ทยาการ ใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 (2) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยแมโจ พ.ศ. 2560 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแมโจ ในการประชุมครั้งที่ ....เมื่อวันที่
.............. พ.ศ. .... จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เ รียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยแมโ จ เรื่อ ง เกณฑการพิ จารณาหลัก สูต ร
พหุวิทยาการและหลักสูตรสหวิทยาการ”
ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 25.... เปนตนไป
ขอ 3 ความหมายหลักสูตรพหุวิ ทยาการ (Multidisciplinary Curriculum) และหลักสูตรสห
วิทยาการ (Interdisciplinary Curriculum) ใหเปนไปตามคําจํากัดความของ คณะกรรมการการอุดมศึกษา ใน
การประชุ มคณะอนุกรรมการปรับ ปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ครั้ งที่ 7/2549 เมื่ อวั นที่ 18
ตุลาคม 2549 ซึ่งระบุไววา พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ คือ การใชความรูจากองคความรูหลายสาขาวิชา
หลายศาสตร หรือหลายอนุศาสตร หรือจากการปฏิบัติ มาผสมผสานใชในการเรียนการสอน การวิเคราะห วิจัย
และสังเคราะหขึ้นเปนองคความรูใหม และพัฒนาเปนศาสตรใหมขึ้น
ขอ 4 เกณฑการพิจารณาหลักสูตรพหุวิทยาการและหลักสูตรสหวิทยาการ
4.1 ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร ตองแสดงสาระสําคัญ ของ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เปนพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ
4.2 หลักสูตรที่เปนพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ใหระบุศาสตรท่นี ํามาบูรณาการเปน
สัดสว นร อยละของศาสตรหรืออนุศาสตร และสัดสว นจํานวนหนว ยกิ ต ที่ สอดคล องกั บ องคความรู สาขาวิ ช า
ศาสตรหรืออนุศาสตรที่เหมาะสม แสดงความเปนพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ

4.3 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร ใหเปนไป
ตามไปตามเกณฑมาตรฐาน ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และมีสัดสวนที่เหมาะสมสอดคลอง
กับการจัดการเรียนการสอนแบบพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ
ขอ 5 กรณีที่เกิดปญหาเกี่ยวกับการตีความหรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิการบดีมี
อํานาจวินิจฉัย และสั่งการ โดยผานการเห็นชอบของกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ใหผลใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 25.... เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. 2562

