
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการอ านวยประจ าคณะเกษตรศาสตร์ 
คร้ังที่ 3/2565 

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ 

ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในช่องทางของระบบ ZOOM 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
1.5.2 รายงานความก้าวหน้าการจัดท าหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 

ตามท่ีคณะเกษตรศาสตร์ได้ด าเนินการเปิดหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตร นั้น   
ในการนี้ คณะฯ จึงขอแจ้งความก้าวหน้าในการเปิดหลักสูตรใหม่/การปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 
- หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
หลักสูตร การด าเนินการ 

การเปิดหลักสูตรใหม่  
1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์ 

ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
- รอมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 

9/2565 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 เกี่ยวกับข้อเสนอการ 
ขอเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต (BSLA) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาผูประกอบการดาน
เกษตรอัจฉริยะและอาหาร 
(หลักสูตรพหุวิทยาการ) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 

- รอผลการพิจารณาแบบข้อเสนอการจัดการศึกษาที่แตกต่าง
จากมาตรฐานการอุดมศึกษาจาก สปอว. 
 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเกษตรที่สูง 
และทรัพยากรป่าไม้  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 

- แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรฯ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ที่ 2155/2565 สั่ง ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565  

- แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ ขั้นตอนที่ 1 ผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ในคราว
แจ้งเวียน/2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 

- หลักสูตรฯ จะด าเนินการขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการร่าง
หลักสูตรฯ แทนอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการก่อนการเสนอ
แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ ขั้นตอนที่ 1 ไปยังส านักพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต่อไป 
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หลักสูตร การด าเนินการ 
การปรับปรุงหลักสูตร  
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
และธุรกิจเกษตร  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566  
 
 
 

- เสนอปรับปรุงหลักสูตรไปยังส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามหนังสือที่ อว 8393(2)/1833 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 

- ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบ มคอ.2 และบทสรุป
ผู้บริหาร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 เรียบร้อยแล้ว 

- ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งแบบฟอร์มเอกสารส าหรับ
การเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุง หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ตามหนังสือที่ อว 8394(6)/ว
360 ลงวันที่ 22 กันยายน 2565 และขอให้คณะฯ ปรับแก้ไข
เอกสารหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 
โดยให้ส่งหลักสูตรไปทีส่ านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างช้า
ที่สุด คือ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ตามก าหนดการ ดังนี้ 
o ส่ง มคอ.2 เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารและ

ประสานงานวิชาการ ในการประชุมวันที่ 23 ธันวาคม 
2565 

o ทุกหลักสูตรต้องเข้าสภามหาวิทยาลัยภายในรอบ
ประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2566 

- ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เชิญประชุมชี้แจง Template 
หลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2565 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ผ่านระบบ Zoom 

- ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรอยู่ระหว่างด าเนินการ
ปรับแก้ไขหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2565 
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- หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
การปรับปรุงหลักสูตร การด าเนินการ 

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาระบบเกษตรบูรณาการ 
อัจฉริยะเพ่ือการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 

➢ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 และผ่าน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 

➢ ผ่านที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2565 
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 

➢ น าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 24 กันยายน 
2565 

➢ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร ในคราว
ประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา 

➢ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 และผ่าน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 

➢ ผ่านที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้ งที่ 8/2565 
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 

➢ น าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 24 กันยายน 
2565 

➢ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร ในคราว
ประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช 

➢ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 14/2565 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 และผ่านที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ใน
คราวประชุมครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 

➢ เสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6/2565 เม่ือวันที่ 16 
กันยายน 2565 

➢ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 
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การปรับปรุงหลักสูตร การด าเนินการ 
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและ
พัฒนาชนบท 

➢ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 14/2565 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 และผ่านที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ใน
คราวประชุมครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 

➢ เสนอที่ประชุมประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ กลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6/2565 เม่ือ
วันที่ 16 กันยายน 2565 

➢ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 

5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 

➢ อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
➢ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ เรียบร้อยแล้ว 

 

 
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 


