


















สําเนา 

 
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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13. ผูชวยศาสตราจารย น.สพ.ไพโรจน  พงศกิดาการ  
14. ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยตรีธรรมศักดิ์ พันธุแสนศรี  
15. อาจารย ดร.จิรพงศ ศรศักดานุภาพ  
16. อาจารย ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว  
17. อาจารย ดร.อานนท  สีดาเพ็ง  
18. อาจารยจิรวัฒน รักชาติ  
19. อาจารยพันธศักดิ์  ภักดี  
20. อาจารยภูวเดช  วงศโสม  
21. อาจารยมนฤทัย  ไชยวิเศษ  
22. อาจารยศิริลักษณ สุขเจริญ  
23. อาจารยอิสรีย ฮาวปนใจ  
24. อาจารยอุทัยวรรณ  ศรีวิชัย  
25. 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

จากตํารา หนังสือเปนความรูที่ ไมทันสมัย จึงควรเรียนรูจากผลงานวิจัยตีพิมพ ทั้งนี้ เมื่อเรียนแลวสามารถเปน
ผูประกอบการ มีอาชีพอิสระได เมื่อผลิตได ตองขายเปนดวย ความรูดานการใชอินเทอรเน็ตมีความสําคัญเชนกัน การ
เรียนให  

2. การเขียนรายละเอียดของ หมวดที่ 1 ขอมูลท่ัวไป  และ หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร ในเลม
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) จึงตองมีรูปแบบการเขียน โดยเฉพาะหมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร มีความสําคัญ
มาก ดังนั้น อาจารยผูสอน ตองอาน และศึกษาในหมวดดังกลาวดวย 

3. รายวิชาฟสิกส สําหรับนักศึกษาดานวิศวกรรมศาสตร ตองปรับเนื้อหาหรือไม ควรมีการปรับใหเรียน
เก่ียวกับควอนตัมเพ่ิมเติม 
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1.2  เรื่องที่เลขานุการแจงเพื่อทราบ   -ไมม-ี 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ 
  ครั้งที่ 10/2561 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561   
ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 

20  ธันวาคม  2561 ไปแลวนั้น บัดนี้ ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมดังกลาวแตอยูระหวางการตรวจสอบ
ความถูกตองของเอกสารดังกลาว จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองเอกสารรายงานการประชุมในการประชุมครั้งตอไป จึง
ขอแจงใหที่ประชุมเพ่ือทราบ 
    

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ฯลฯ 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

 
วาระท่ี 4.6  (ราง) แนวปฏิบัติการรับรองหลักสูตร และเกณฑการพิจารณาหลักสูตรพหุวิทยาการและ

หลักสูตรสหวิทยาการ และการรับรองขอมูลหลักสูตรสหวิทยาการของมหาวิทยาลัยแมโจ  
ตามที ่มหาวิทยาลัย โดยสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ไดจัดทํา (ราง) แนวปฏิบัติและเกณฑการพิจารณา

หลักสูตรพหุวิทยาการและหลักสูตรสหวิทยาการของมหาวิทยาลัยแมโจ และรวบรวมขอมูลหลักสูตรสหวิทยาการของ
มหาวิทยาลัยแมโจ  เพ่ือใชในการรับรองหลักสูตรที่มีลักษณะเปนสหวิทยาการ ในการนี้หลักสูตรสหวิทยาการ ตองมีการ
นําเสนอหลักสูตรตามขั้นตอนการนําเสนอหลักสูตรตามแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตองเปนผูอนุมัติให
เปนหลักสูตรพหุวิทยาการและหลักสูตรสหวิทยาการ ดังนั้น สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงไดจัดทํา (ราง) แนว
ปฏิบัติและเกณฑการพิจารณาหลักสูตรพหุวิทยาการและหลักสูตรสหวิทยาการ ของมหาวิทยาลัยแมโจ และรวบรวม
ขอมูลหลักสูตรสหวิทยาการของมหาวิทยาลัยแมโจ  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับหลักเกณฑตาง ๆ ที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด และเพื่อใชในการรับรองหลักสูตรที่มีลักษณะเปนสหวิทยาการ เพื่อใหหลักสูตรดังกลาวสามารถ
ดําเนินการบันทึกหลักสูตรผานระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : 
CHECO) ไดนั้น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอเพ่ือพิจารณา และผานการเห็นชอบจากที่ประชุม ดังนี้  

1) ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2562  ในวันที่ 7 มกราคม  2562 พิจารณา
แลว มีมตใิหความเห็นชอบ(ราง) แนวปฏิบัติและเกณฑการพิจารณาหลักสูตรพหุวิทยาการและหลักสูตรสหวิทยาการของ
มหาวิทยาลัยแมโจ และขอมูลหลักสูตรสหวิทยาการของมหาวิทยาลัยแมโจ  และใหนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับทั้งนี้ มีขอเสนอแนะเก่ียวกับ
หลักสูตรสหวิทยาการ ดังนี้ 

1. หลักสูตรสหวิทยาการของมหาวิทยาลัย มีจํานวน 17 หลักสูตร เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยรับรอง
หลักสูตร  

2. การทํางานขอใหทํางานในรูปแบบภาพรวมและควรมีแนวคิดการแกปญหาในภาพรวมอยางชัดเจน 
รวมทั้งการหาทางปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น เพ่ือเปนการปองกันปญหาที่จะเกิดข้ึนนั้น ไมควรจัดทําหลักสูตรสหวิทยาการ



- 4 - 
 

ตามกระแสและไมทําการรับรองหลักสูตรสหวิทยาการเพียงเพื่อการบันทึกหลักสูตรผานระบบพิจารณาความสอดคลอง
ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) 

2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 1/2562 ในวันที่ 9 มกราคม 
2562 พิจารณาแลวมีมติใหสํานักบริหารฯ จัดทาํหลักเกณฑกลางของหลักสูตรสหวิทยาการโดยกําหนดหลักเกณฑ ดังนี้ 

1. ตองมีเนื้อหาควบรวมตั้งแตสองหลักสูตรขึ้นไป 
2. ตองมีการกําหนดสัดสวนของแตละหลักสูตรวามีอัตราสวนรอยละเทาใด 

ทั้งนี้ ใหเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความ
เห็นชอบตามลําดับ (ตามรายละเอียดหนังสือที่ ศธ 0523.1.1.6/68 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562) 

จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอตอที่ประชุมนี้ 
 
ประเด็นการพิจารณา 
(ราง) แนวปฏิบัติการรับรองหลักสูตร และเกณฑการพิจารณาหลักสูตรพหุวิทยาการและหลักสูตร

สหวิทยาการ และ การรับรองขอมูลหลักสูตรสหวิทยาการของมหาวิทยาลัยแมโจ  
 

มติท่ีประชุม พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) แนวปฏิบัติการรับรองหลักสูตร และเกณฑการ
พิจารณาหลักสูตรพหุวิทยาการและหลักสูตรสหวิทยาการ และขอมูลหลักสูตรสหวิทยาการของมหาวิทยาลัยแมโจ และให
นําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ท้ังนี้ มีขอเสนอแนะใหปรับขั้นตอนแนว
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 
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ภูสิต ปุกมณี 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูสิต  ปุกมณี) 

เลขานุการฯ 
ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
 

สาํเนาถกูต้อง 
 

 

(นางสาวนฤมล  คงขุนเทยีน) 

นักวชิาการศกึษาชํานาญการพเิศษ 



-------------------- 
นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 
 

แนวปฏิบัติการรับรองหลักสูตร และเกณฑการพิจารณาหลักสูตรพหุวิทยาการและหลักสูตรสหวิทยาการ 

 

ความหมายหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary Curriculum) และ 

หลักสูตรสหวิทยาการ (Interdisciplinary Curriculum)  

 

เพ่ือสรางความเขาใจใหชัดเจนในการจัดทําหลักสูตรพหุวิทยาการ และหลักสูตรสหวิทยาการ 

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 วิธีการท่ีนําเอาความรูหลายศาสตร หรือหลายอนุศาสตรที่เขามา

ใชในการเรียนการสอนเพื่อประโยชนในการวิเคราะหและวิจัยจนกระทั่งผูเรียนสามารถพัฒนาความรู องคความรู

เปนศาสตรใหมขึ้นหรือเกิดอนุศาสตรใหมข้ึน  

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549 ขอ 4.4 ได

กําหนดลักษณะหลักสูตรแบบพหุวิทยาการ เปนการนําวิทยาศาสตรประยุกตไปใชพัฒนาความรูและทักษะเชิง

ปฏิบัติการเฉพาะ  เพ่ือประโยชนในการดําเนินงานในดานอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  พาณิชยกรรม การศึกษา 

เคหการ และการดูแลสุขภาพ เพ่ือสรางความชํานาญเฉพาะทาง   

ตัวอยางหลักสูตรที่เปนพหุวิทยาการ เชน กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการเกษตร เชน 

เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว วนผลิตภัณฑ  หรือ กลุมวิชาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมและ

อุตสาหกรรม เชน เทคโนโลยีการพิมพ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีคมนาคม เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส  

ตัวอยางหลักสูตรที่ไมใชพหุวิทยาการ เชน การวัดผลการศึกษา การวิจัยการศึกษา การศกึษาเพื่อ

การพัฒนา จิตวิทยาการศึกษา จุลชีววิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร   

เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย ตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยแมโจ มีมติใหสํานักบริหารและ

พัฒนาวิชาการ จัดทําแนวปฏิบัติการรับรอง และเกณฑการพิจารณาหลักสูตรพหุวิทยาการและหลักสูตรสห

วิทยาการดังนี้ 

 

  



-------------------- 
นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 
 

แนวปฏิบัติการรับรองหลักสูตรพหุวิทยาการและหลักสูตรสหวิทยาการ 

1. หลักสูตรเปนผูรับผิดชอบในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบหลักสูตรพหุวิทยาการ

และหลักสูตรสหวิทยาการใหระบุในความสําคญั ปรัชญา วัตถุประสงค และกระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตร 

ในเลมรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป ขอ 13.3 การบริหารจัดการ โดยระบุองคความรู 

สาขาวิชา ศาสตรหรืออนุศาสตร ใดมาผสมผสานกัน 

2. ใหมีการนําเสนอหลักสูตรตามขั้นตอนการนําเสนอหลักสูตรตามแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยแมโจ 

3. สภามหาวิทยาลัย เปนผูอนุมตัใิหเปนหลักสูตรพหุวิทยาการและหลักสูตรสหวิทยาการ  

เกณฑการพจิารณาหลักสูตรพหุวิทยาการและหลักสูตรสหวิทยาการ 

1. ชื่อปริญญาของหลักสูตรพหุวิทยาการและหลักสูตรสหวิทยาการ 

2. หลักสูตรพหุวิทยาการและหลักสูตรสหวิทยาการ ใหระบุศาสตรที่นํามาบูรณาการใหชัดเจน 

โดยตองระบุสัดสวนองคความรูที่นํามาผสมผสานกัน ตามสัดสวนที่เหมาะสม โดยใหสอดรับกับชื่อปริญญา เชน 

-  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยางย่ังยืน เปนการ

รวมศาสตร ดานเกษตรศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศาสตร  

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 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 สาขาวิชา 

ศาสตรหรืออนุศาสตร ที่ระบุในเลมรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 

5. หลักสูตรพหุวิทยาการและหลักสูตรสหวิทยาการ การบริหารจัดการเปนหลักสูตรพหุ

วิทยาการและหลักสูตรสหวิทยาการ ในดานใด ใหระบุในเลมรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ดังนี้ 

1) หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป ขอ 13.3 การบริหารจัดการ โดยตองระบุสัดสวนองคความรูที่

นํามาผสมผสานกัน  ขอมูลอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ขอมูลรายวิชาที่เปดสอน และ

สัดสวนจํานวนหนวยกิต ตองสอดคลองกับองคความรู สาขาวิชา ศาสตรหรืออนุศาสตร 

2) หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร ขอ 1. ปรัชญาความสําคัญและวัตถุประสงค 

กระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตร  



หนาที่ 1 / 2

คณะ ระดับ

ประเภทหลักสูตร สถานะการสง

สหวิทยาการ 

(การรวม
ภาค ปการศึกษา วันเวลาที่สง/ความหมายสถานะการสง

1 คณะผลิตกรรมการเกษตร ปริญญาตรี หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) 30 พ.ค. 54 28 ม.ค. 55 1 2554 2559 2558 ครั้งที่ 4/2560 (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรญิญาตรีทางวิชาการ W1/1

สาขาวิชา วิทยาการสมุนไพร (สหวิทยาการ) 26 พ.ย. 60 เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 (25/09/2018 17:43:42)

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554) W1=สงไประดับมหาวิทยาลัย

2 คณะผลิตกรรมการเกษตร ปริญญาตรี หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 19 ก.พ. 55 29 มิ.ย. 55 1 2555 2560 2559 ครั้งที่ 3/2560 (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรญิญาตรีทางวิชาการ A3/3

สาขาวิชา เกษตรเคมี  30 เม.ย. 60 เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 (20/12/2018 08:25:32)

(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555) A3/ครั้งที(่date)=ผูอํานวยการสํานัก (ตรวจสอบ) 

3 วิทยาลัยนานาชาติ ปริญญาตรี หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 23 ธ.ค. 61 รอผล 1 2562 2566 2565 ครั้งที่ 11/2561 (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) หลักสูตรปรญิญาตรีทางวิชาการ W1/1

สาขาวิชา สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย 23 ธ.ค. 61 เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 (28/12/2018 13:34:52)

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) W1=สงไประดับมหาวิทยาลัย

4 วิทยาลัยนานาชาติ ปริญญาตรี หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต 23 ธ.ค. 61 รอผล 1 2562 2566 2565 ครั้งที่ 11/2561 (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) หลักสูตรปรญิญาตรีทางวิชาการ W1/1

สาขาวิชา สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียว 23 ธ.ค. 61 เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 (28/12/2018 13:34:02)

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) W1=สงไประดับมหาวิทยาลัย

5 คณะผลิตกรรมการเกษตร ปริญญาโท หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 16 ต.ค. 54 4 เม.ย. 55 1 2555 2560 2559 ครั้งที่ 2/2560 (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) A3/1

สาขาวิชา การพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน 23 ก.ค. 60 เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 (20/12/2018 16:46:56)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) A3/ครั้งที(่date)=ผูอํานวยการสํานัก (ตรวจสอบ) 

6 คณะผลิตกรรมการเกษตร ปริญญาโท หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 21 ก.ค. 56 14 ต.ค. 56 1 2556 2561 2560

สาขาวิชา การใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 

(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2556)

7 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ปริญญาโท หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 17 มี.ค. 56 26 ก.ค. 56 1 2556 2561 2560 สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 8/2558 

สาขาวิชา การบริหารจัดการธุรกิจปศุสัตว วันที่ 11 ตุลาคม 2558 มีมติใหปดหลักสูตร

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

8 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ

ออกแบบสิ่งแวดลอม
ปริญญาโท หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 23 ธ.ค. 55 26 ก.ค. 56 1 2556 2561 2560 ครั้งที่ 6/2561 (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2561) W

สาขาวิชา การออกแบบและวางแผนสิ่งแวดลอม 5 ส.ค. 61 เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 W=รอสง

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

9 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ

ออกแบบสิ่งแวดลอม
ปริญญาโท หลักสูตร การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑติ 11 พ.ค. 57 28 พ.ค. 58 1 2558 2563 2562 ครั้งที่ 11/2561 (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) W

สาขาวิชา การวางผังเมืองและสภาพแวดลอม 23 ธ.ค. 61 เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 W=รอสง

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557)

10 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ปริญญาโท หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 29 เม.ย. 55 2 ม.ค. 56 1 2555 2560 2559 ครั้งที่ 4/2560 (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) W1/1

สาขาวิชา การสื่อสารดิจิทัล 26 พ.ย. 60 เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 (29/10/2018 00:13:42)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) W1=สงไประดับมหาวิทยาลัย

สกอ. ใหความ

เห็นชอบหลักสูตร

 เมื่อวันท่ี

กําหนดการเปดสอน ครบรอบ

หลักสูตร

 5 ป

ดําเนินการ

ปรับปรุง

หลักสูตรในป

การศึกษา

สภามหาวิทยาลัย ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร / 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

คณะ/หลักสูตรลําดับ สภามหาวิทยาลัย

ใหความ

เห็นชอบหลักสูตร

 เมื่อวันท่ี

หลักสูตรสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยแมโจ

นําเสนอคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 7 มกราคม 2562 กลุมภารกิจพัฒนาคณาจารย หลักสูตรและนวัตกรรมการเรยีนการสอน สํานักบรหิารและพัฒนาวิชาการ



หนาที่ 2 / 2

คณะ ระดับ

ประเภทหลักสูตร สถานะการสง

สหวิทยาการ 

(การรวม
ภาค ปการศึกษา วันเวลาที่สง/ความหมายสถานะการสง

สกอ. ใหความ

เห็นชอบหลักสูตร

 เมื่อวันท่ี

กําหนดการเปดสอน ครบรอบ

หลักสูตร

 5 ป

ดําเนินการ

ปรับปรุง

หลักสูตรในป

การศึกษา

สภามหาวิทยาลัย ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร / 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

คณะ/หลักสูตรลําดับ สภามหาวิทยาลัย

ใหความ

เห็นชอบหลักสูตร

 เมื่อวันท่ี

หลักสูตรสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยแมโจ

11 คณะวิทยาศาสตร ปริญญาโท หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 27 เม.ย. 54 4 พ.ค. 55 1 2555 2560 2559 ครั้งที่ 2/2560 (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) W1/3

สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนาโน 23 ก.ค. 60 เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 (12/12/2018 11:40:35)

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) W1=สงไประดับมหาวิทยาลัย

12 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ปริญญาโท หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1 ก.ย. 56 13 ก.พ. 57 1 2556 2561 2560 ครั้งที่ 7/2561 (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) W1/1

สาขาวิชา สหวิทยาการเกษตร 16 ก.ย. 61 เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 (31/10/2018 10:28:15)

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556) W1=สงไประดับมหาวิทยาลัย

13 วิทยาลัยนานาชาติ ปริญญาโท หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 23 ธ.ค. 61 รอผล 1 2562 2566 2565 ครั้งที่ 11/2561 (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) W1/1

สาขาวิชา สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย 23 ธ.ค. 61 เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 (28/12/2018 13:34:26)

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) W1=สงไประดับมหาวิทยาลัย

14 วิทยาลัยนานาชาติ ปริญญาโท หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 28 ต.ค. 61 รอผล 1 2562 2566 2565 ครั้งที่ 8/2561 (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) W1/1

สาขาวิชา สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียว 28 ต.ค. 61 เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 (28/12/2018 14:30:19)

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) W1=สงไประดับมหาวิทยาลัย

15 มหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรตปิริญญาโท หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 28 ต.ค. 61 รอผล 1 2561 2565 2564 ครั้งที่ 8/2561 (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) W

สาขาวิชา สหวิทยาการจัดการปาไม 28 ต.ค. 61 เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
W=รอสง

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) มติสภา เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปน สาขาการจัดการปาไม

16 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ปริญญาเอก หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต     1 ก.ย. 56 20 ก.พ. 57 1 2556 2561 2560 ครั้งที่ 7/2561 (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) W1/1

สาขาวิชา สหวิทยาการเกษตร 16 ก.ย. 61 เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 (31/10/2018 10:27:22)

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556) W1=สงไประดับมหาวิทยาลัย

17 วิทยาลัยนานาชาติ ปริญญาเอก หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 23 ธ.ค. 61 รอผล 1 2562 2566 2565 ครั้งที่ 11/2561 (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) W1/1

สาขาวิชา สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย 23 ธ.ค. 61 เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 (28/12/2018 13:33:30)

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) W1=สงไประดับมหาวิทยาลัย

18 วิทยาลัยนานาชาติ ปริญญาเอก หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 28 ต.ค. 61 รอผล 1 2562 2566 2565 ครั้งที่ 8/2561 (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) W1/1

สาขาวิชา สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียว 28 ต.ค. 61 เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 (28/12/2018 13:35:17)

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) W1=สงไประดับมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันท่ี 6 มกราคม 2562

นําเสนอคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 7 มกราคม 2562 กลุมภารกิจพัฒนาคณาจารย หลักสูตรและนวัตกรรมการเรยีนการสอน สํานักบรหิารและพัฒนาวิชาการ



ราง 

 

 

 

  
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ 

เรื่อง เกณฑการพิจารณาหลักสูตรพหุวิทยาการและหลักสูตรสหวิทยาการ 

 

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

โดยที่เปนการกําหนด เกณฑการพิจารณาหลักสูตรพหุวิทยาการและหลักสูตรสหวิทยาการ ใน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 (2) แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยแมโจ พ.ศ. 2560 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแมโจ ในการประชุมครั้งที่ ....เมื่อวันที่ 

.............. พ.ศ. .... จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เรื่อง เกณฑการพิจารณาหลักสูตร 

พหุวิทยาการและหลักสูตรสหวิทยาการ” 

ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 25.... เปนตนไป  
ขอ 3 ความหมายหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary Curriculum) และหลักสูตรสห

วิทยาการ (Interdisciplinary Curriculum)  ใหเปนไปตามคําจํากัดความของ คณะกรรมการการอุดมศึกษา ใน

การประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 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 ตองแสดงสาระสําคัญของ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เปนพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ  

  4.2 หลักสูตรที่เปนพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ใหระบุศาสตรที่นํามาบูรณาการเปน

สัดสวนรอยละของศาสตรหรืออนุศาสตร และสัดสวนจํานวนหนวยกิต ที่สอดคลองกับองคความรู สาขาวิชา 

ศาสตรหรืออนุศาสตรที่เหมาะสม แสดงความเปนพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ 



  4.3 คณุสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร ใหเปนไป

ตามไปตามเกณฑมาตรฐาน ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และมีสัดสวนท่ีเหมาะสมสอดคลอง

กับการจัดการเรียนการสอนแบบพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ 

   

 ขอ 5 กรณีที่เกิดปญหาเกี่ยวกับการตีความหรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิการบดีมี

อํานาจวินิจฉัย และสั่งการ โดยผานการเห็นชอบของกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

 
ทั้งนี้  ใหผลใชบังคบัตั้งแตปการศึกษา 25.... เปนตนไป  
 
ประกาศ ณ วันที่                         พ.ศ. 2562 
 


