










 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ 
ครั้งท่ี 2/2560 

วันพฤหัสบดีที ่20 กรกฎาคม  2560 เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแมโจ   

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

รายชื่อกรรมการผูมาประชุม 
1. ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.กิตติชัย  วัฒนานิกร          รองประธานกรรมการ 
3. อาจารยมนฤทัย ไชยวิเศษ กรรมการ 

 แทน คณบดีคณะศิลปศาสตร   
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สนิท  สิทธิ กรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูสิต  ปุกมณี                               เลขานุการ 

 ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ    
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชดาภรณ  ปนทะรส ผูชวยเลขานุการ 

 รองผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝายวิชาการ                        
 
กรรมการผูลาประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิคม มูลเมือง ติดราชการ 
 รักษาการแทนรองอธิการบดี  

2. รองศาสตราจารยศิรินทรญา  ภักดี  ติดราชการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร   

ผูเขารวมประชุม 
1. รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ  
2. รองศาสตราจารย ดร.วิวัฒน  หวังเจริญ  
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รฐัพงศ ปกแกว  
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษารัตน  รัตนคํานวณ  
5. ผูชวยศาสตราจารยจรัสพิมพ  บุญญานันต  
6. อาจารย ดร.ผานิตย  นาขยัน  
7. อาจารย ดร.กีรติญา  จันทรผง  

สาํเนา 
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8. อาจารย ดร.ปรมินทร  นาระทะ  
9. อาจารย ดร.รัชชานนท  สมบูรณชัย  

10. อาจารย ดร.วรรณวิไล  จุลพันธ  
11. อาจารย ดร.ศิวรัตน  กุศล  
12. อาจารย ดร.ณัฐพล  เลาหรอดพันธุ  
13. อาจารยพงษศักดิ ์ รวมทรัพย  
14. อาจารยพัชรนิทร  สารมาท  
15. อาจารยพัตรเพ็ญ เพ็ญจํารัส  
16. อาจารยศุภัชญา  ปรัชญคปุต  
17. อาจารยอิศรา วัฒนนภาเกษม  

 
เจาหนาที่ปฏิบัติงานประชุม 

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

 

เริ่มประชุมเวลา 9.40 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
1.1 เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ 

-ไมมี- 
 

1.2  เรื่องที่เลขานุการแจงเพื่อทราบ 
1)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิคม มูลเมือง รักษาการแทนรองอธิการบดี  ติดภาระกิจจึง

มอบหมายใหอาจารยมนฤทัย ไชยวิเศษ เขาประชุมแทน 
2)  รองศาสตราจารยศิรินทรญา  ภักดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร ขอลาประชุม เนื่องจากคณะ

วิทยาศาสตร มีการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศกึษา 2559 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ 
  ครั้งที่ 1/2560 เม่ือวันอังคารท่ี 6  มิถุนายน 2560 
ตามท่ีไดมีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวัน

อังคารท่ี 6  มิถุนายน 2560 ไปแลวนั้น บัดนี้ ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมดังกลาวเรียบรอยแลว 
จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาตามเอกสารรายงานการประชุมที่นําเสนอตอที่ประชุมนี้ 

 
มติท่ีประชุม มีมติใหการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดาน

วิชาการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันอังคารที่ 6  มิถุนายน 2560 โดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง  

-ไมมี- 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 พิจารณาการเปดหลักสูตรใหม/การปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 8 หลักสูตร ดังนี้ 
ฯลฯ 

 
7) การขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
ตามหนังสือ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร ที่ ศธ 0523.5.2/238 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขอสง มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ หลักสูตรดังกลาวไดผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 23 
ธันวาคม 2559 เรียบรอยแลว และผานการเห็นชอบจากที่ประชุม ดังนี้  

1) ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 
2560  พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และใหนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ 

และจะเขาพิจารณาตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ 6/2560 ในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 และขอนํา เสนอเพื่อพิจารณาตอที่ประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ 

 
จึงขอนํา เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตอที่ประชุม เ พื่อพิจารณา ด ังมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอตอที่
ประชุมนี้ 
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ประเด็นการพิจารณา 
- การขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
มติท่ีประชุม พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีกําหนดการเปดสอนใน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 และใหนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบ
ตอไป ทั้งนี้ มีขอสังเกตและขอเสนอแนะใหปรับแกไขเพิ่มเติม ในประเด็น ดังตอไปนี้  

1) เลมหลักสูตร มคอ. 2 หนา 3  สรุปขั้นตอนการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร  ขอ 5 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ให เ พิ่ม เติมครั้ งที่ของการประชุม  เปน  ในการประชุมครั้งที่ 
6/2560 วันที่  12  กรกฎาคม 2560 

2) เลมหลักสูตร มคอ. 2 หนา 3  สรุป ขั้นตอนการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร  ขอ 6 
สภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ให เ พ่ิมเติมครั้ ง ท่ีของการประชุม เปน ในการ
ประชุม ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 

3) เลมหลักสูตร มคอ. 2 หนา 5 หมวดที่  1 ขอ 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณา
เห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ให เ พ่ิมเติมขอมูลดังนี้  

3 .1  ขอ 6 .4  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  เห็นชอบใหนํา เสนอตอสภา
มหาวิทยาลัย ให เพิ่มเติมครั้ งที่ของการประชุม เปน ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 วันที่ 12 กรกฎาคม 
2560 

3.2 ขอ 6 .5 สภามหาวิทยาลัย  ใหความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ให เพิ่มเติม
ครั้ งที่ของการประชุม เปน ในการประชุม ครั้งที ่2/2560 วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 

3.3 ขอ 7.6 สภาวิชาชีพ (ถามี) ใหการรับรอง เมื่อวัน ท่ี . . .  เดือน. . .  พ.ศ. . . . ให
ตัดออก  

4) เลมหลักสูตร มคอ. 2 หนา 5 หมวดที่ 1 ขอ 7 ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน ใหตรวจสอบรูปแบบการพิมพใหถูกตอง  

5) เลมหลักสูตร มคอ. 2 หนา 5 หมวดที่ 1 ขอ 8 อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จ
การศึกษา ใหปรับรูปแบบการเขียนใหม โดยใหเขียนในลักษณะกวาง ๆ เชน งานดานวิชาการ งานดานวิจัย งาน
ดานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ งานดานคอมพิวเตอร งานดานสังคมศาสตร งานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ของภาครัฐ และภาคเอกชน และการประกอบอาชีพอิสระ 

6) เลมหลักสูตร มคอ. 2 หนา 6 หมวดที่ 1 ขอ 9 ชื่อ ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และผลงานทางวิชาการตองเปนผลงานทางวิชาการในรอบ
ระยะเวลา 5 ป คือ ตั้งแตป 2555 – ป 2559 
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7) เลมหลักสูตร มคอ. 2 หนา 8 ขอ 12 ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนา
หลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  ตองการใหหลักสูตรเปนหลักสูตรที่เปนสากล 
(Internationalization) และมีความรวมมือระหวางประเทศ (International collaboration) ใหมากขึ้น  

8) เลมหลักสูตร มคอ. 2 หนา 10 หมวดที่ 2 หมวดที่ 2 ขอ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง ประเด็นการ
พัฒนาอาจารย และบุคลากรของหลักสูตรใหเพ่ิมเติมในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

- ความรวมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public Private Partnership, PPP) 
- การสงเสริมบุคลากรจากมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานรวมภาคเอกชนเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) 
- การใหความสําคัญในเรื่อง Leaning by doing ใหกับนักศึกษาอยางจริงจังมากข้ึน 

เชน การออกสหกิจศึกษา การฝกงาน และ Cooperative Education ในหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
- การใหความสําคัญกับนักศึกษา โดยใหนักศึกษาเปนศูนยกลาง (Student Center) 

อาจารยตองมีขอมูลพื้นฐานของนักศึกษา เชน บิดา มารดา โรงเรียนที่สําเร็จการศึกษา ความรูพ้ืนฐานของวิชา
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี ฯลฯ รวมทั้งอาจารยตองสอนงาน (Coaching) ใหนักศึกษามีศักยภาพ
เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูตลาดแรงงาน (Employment) และตองพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง โดยใช
ประเด็นปญหา (Issue) ใหม และใหญ  

9) เลมหลักสูตร มคอ. 2 หนา 14 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการ การดําเนินการ และโครงสราง
ของหลักสูตร ขอ 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา ใหเพิ่มขอในประเด็นเกี่ยวกับการแตงตั้งอาจารย
ที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษา เพ่ือใหคําปรึกษาทั้งวิชาการและวิชาชีพ การครองชีวิตในสังคม เปาหมายชีวิต การ
เตรียมความพรอมเขาสูตลาดแรงงาน (Employment) 

10) เลมหลักสูตร มคอ. 2 หนา 14-15 หมวดที่ 3 ใหตรวจสอบความสอดคลองของขอ 2.5 
แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป   และขอ 2.6 งบประมาณตามแผน เรื่องรายได 
เนื่องจาก จํานวนการรับเขาของนักศึกษามีผลตองบประมาณตามแผน หากจํานวนนักศึกษาไมเปนไปตามแผน 
จะมีผลกระทบตอคาใชจายในการจัดกิจกรรม เชน การใหนักศึกษาไปเรียนรูงานในโรงงานเอกชนขาดขอมูล งบ
ลงทุน และงบวิจัย ควรเพ่ิมเติมงบลงทุน และงบวิจัยในตารางดวย โดยอาจารยสามารถหางบวิจัยจากแหลงทุน
จากภายนอก  

11) เลมหลักสูตร มคอ. 2 หนา 62-63 หัวขอ 3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หัวขอ 3.2.2 
อาจารยประจําหลักสูตร ท้ังนี้ ศาสตราจารยเกรียติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร ไดใหขอแนะนําเก่ียวกับการ
นําเสนอชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรในเลมหลักสูตร ดังนี้ รายชื่ออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองใสและตองมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  รายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตร ควรใสและตองมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ซึ่งหากหลักสูตรมีอาจารยประจํา
หลักสูตรจํานวนมาก จะแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของหลักสูตร และความเขมแข็งหลักสูตร สวนรายชื่ออาจารย
ผูสอน ไมจําเปนตองใสไวในเลมหลักสูตร 
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12) เลมหลักสูตร มคอ. 2 หนา 67-68 หมวดที่ 4 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
ในเลมหลักสูตร ไมไดแสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตมีความเหมือนหรือแตกตางจากมหาวิทยาลัย
อ่ืนๆ อยางไร บัณฑิตของหลักสูตรมีความแตกตาง จุดเดน และคุณลักษณะพิเศษอยางไรบางสอดคลองกับ
วัตถุประสงคและเปาหมายของมหาวิทยาลัยอยางไร 

13) ใหปรับรูปแบบการเขียนคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาใหม /และจะตองสามารถวัด
คุณลักษณะพิเศษไดชัดเจน (กลยุทธจะเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา) คุณลักษณะ
พิเศษของบัณฑิตท่ีหลักสูตรไดกําหนดไว ควรจะมีการกําหนดตัวบงชี้ที่สามารถวัดคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตได 

14) ตัวบงชี้ทักษะดานภาษา จะมีวิธีการวัดทักษะอยางไร และวัดความสําเร็จอยางไร  
15) ควรมีการปรับวิธีการเรียนการสอน อาจารยขางในสอน 50 % และใหเชิญอาจารยขางนอก

มาสอน หรือเปนวิทยากร หรือบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหาร หรืออาจารยชาวตางประเทศ (นักธุรกิจ) มาสอน
บาง เพ่ือใหนักศึกษาไดเปดโลกทัศนใหม 

16) เลมหลักสูตร มคอ. 2 เอกสารแนบ 4 ใหตรวจสอบประวัติและผลงานการวิชาการของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 และผลงานทางวิชาการตองเปนผลงานทางวิชาการในรอบระยะเวลา 5 ป คือ ตั้งแตป 2555 – ป 
2559 ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการจะตองเปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตร  

17) ตรวจสอบรูปแบบของเอกสารหลักสูตร ใหถูกตองตามแบบฟอรมรายละเอียดหลักสูตร 
(มคอ.2) กรณีที่หลักสูตรไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตร หากพบขอผิดพลาดนอกเหนือจากขอเสนอแนะตามมติที่
ประชุมขอใหดําเนินการแกไขใหถูกตองดวย 

 
โปรดดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และสง

เอกสารหลักสูตรที่แกไขเรียบรอยแลว และแบบรายงานขอมูลหลักสูตรตามแบบที่ สกอ. กําหนด (มคอ.02)  ตาม
แบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ จํานวน 1 ชุด และซีดีบันทึกขอมูล โดยบันทึกไฟล  word  นามสกุล  xxx.doc  
และไฟล pdf  นามสกุล xxx.pdf   จํานวน 1 แผน ตอ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อนําเสนอตอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือรับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรตอไป 

 
ฯลฯ 

เลิกประชุม  เวลา 13.00 น. 
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 นฤมล คงขุนเทยีน 

(นางสาวนฤมล  คงขุนเทียน) 
เจาหนาที่ปฏิบัติงานประชุม 
ผูบันทึกรายงานการประชุม 

  
 
 
 

รัชดาภรณ ปนทะรส 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชดาภรณ ปนทะรส) 

ผูชวยเลขานุการฯ 
ผูตรวจรายงานการประชุม 

  
 
 

ภูสิต  ปุกมณี 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูสิต  ปุกมณี) 

เลขานุการฯ 
ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
 

สาํเนาถกูต้อง 
 

 

(นางสาวนฤมล  คงขุนเทยีน) 

นักวชิาการศกึษาชํานาญการพเิศษ 


