






 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ 
ครั้งท่ี 2/2561 

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ 2560 เวลา 9.30 น. 
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี ช้ัน 5  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแมโจ   

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

1. ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.กิตติชัย  วัฒนานิกร          รองประธานกรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิคม มูลเมือง รองประธานกรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐปน  ชื่นบาล กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร   
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชนาพร ขันธบุตร กรรมการ 

 คณบดีคณะศิลปศาสตร   
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สนิท  สิทธิ กรรมการ 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชดาภรณ  ปนทะรส ผูชวยเลขานุการ 

 รองผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝายวิชาการ                        
รายชื่อกรรมการผูลาประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูสิต  ปุกมณี                               ติดราชการ 
 ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ    

รายชื่อผูเขารวมประชุม 
1. รองศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ  ขามสี่  
2. อาจารย ดร.ดวงใจ   นอยวัน  
3. อาจารย ดร.ณัฐพล  เลาหรอดพันธุ  

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

 

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น. 
 

เมื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการมาครบองคประชุมแลว ประธานฯ ได
กลาวเปดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
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ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
1.1 เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ 

1) ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน ประธานกรรมการ ไดใหขอเสนอแนะในเรื่องตาง ๆ 
ดังนี้ 

1.1  นโยบายเก่ียวกับการกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดาน
วิชาการ ไมเห็นดวยกับการกําหนดใหมีการประชุมในวันเดียวกันกับวันที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น 
ใหกําหนดวันที่ประชุมลวงหนากอนวันประชุมของสภามหาวิทยาลัยจะเปนสิ่งที่ดี  โดยวันศุกร จะมีการ
ประชุมเก่ียวกับตําแหนงทางวิชาการ ที่กรุงเทพมหานคร  ในเบื้องตนจึงกําหนดการประชุมเปนวันพุธของ
สัปดาหที่จะมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือใหฝายเลขานุการไดมีระยะเวลาในการสรุปผลการประชุม
สงใหสภามหาวิทยาลัยตอไป  

1.2 มหาวิทยาลัยแมโจ ควรมีการกําหนดใหชัดเจนในเรื่องของเทคโนโลยีหลังการ
เก็บเก่ียว โดยใน 5 ป 10 ป ขางหนา จะมีจุดเนนไปทิศทางใด โดยเฉพาะเรื่องทางดานเทคโนโลยีหลังการ
เก็บเก่ียว (Post Harvest) และเรื่องการผลิตสินคาทางเกษตร ซึ่งเรื่องที่เกี่ยวกับวัตถุดิบ (Raw material) 
นั้นเปนเรื่องที่มหาวิทยาลัยแมโจดําเนินการอยูแลว สวนเรื่องของเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว (Post 
Harvest) มีความสําคัญมาก หากพิจารณาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP 
) ของจังหวัดในภาคเหนือ ทางดานการเกษตร อยูที่รอยละ 22 ทางดานโรงงานอุตสาหกรรมการแปรรูป 
อยูที่รอยละ 11 เทานั้น สวนท่ีเหลือ รอยละ 63 เปนอุตสาหกรรมการบริการ  ซึ่งดานการเกษตรรอยละ 
22 ในภาคเหนือ ดังนั้นมหาวิทยาลัยแมโจจึงตองจดจอ (Concetrate) ปจจัยการครองชีวิตหรือปจจัย 4 
ในเรื่องของ อาหาร เครื่องนุงหม สมุนไพร ยารักษาโรค ซึ่งมีพื้นฐานมาจากดานการเกษตรทั้งสิ้น สวนที่
พักหรือที่อยูอาศัยเปนเรื่องของวัสดุชีวมวล (Biomaterial) และการแปรรูป  สิ่งที่ขาดไปมี 2 เรื่อง คือ 1) 
การแปรรูปและอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) เพ่ือทําใหสินคามีมูลคาเพ่ิม 2) การจัดการใหเปน
ผูประกอบการ ตองทําใหเกิดใหได หากทําใหจริงจังจะทําใหมหาวิทยาลัยมีจุดเดนมาก  

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
1.2  เรื่องที่เลขานุการแจงเพื่อทราบ 

1) พิจารณาการอนุมัติผลการเรียนดีเดนใหนักศึกษาเปนกรณีพิเศษ 
ตามหนังสือ สํานักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม ที่ ศธ 0523.1.1.6/60 ลงวันที่ 

16 มกราคม 2561 เรื่อง แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตามที่นักศึกษาสาขาวิชา
พัฒนาการทองเที่ยว ชั้นปที่ 4 จํานวน 11 ราย ลงทะเบียนในรายวิชา พท 499 การศึกษา หรือ ฝกงาน 
หรือ ฝกอบรมตางประเทศ ประจําปการศึกษา 2/2559 โดยมี อาจารย ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา เปน
อาจารยประจําวิชา ซึ่งนักศึกษาทั้ง 11 รายดังกลาว ไดเดินทางไปฝกงาน ณ มหาวิทยาลัยในตางประเทศ 
ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2560 และสิ้นสุดกิจกรรมการเรียน ณ มหาวิทยาลัยในตางประเทศ (ตามภาค
การศึกษา) เดือนมิถุนายน 2560 โดยที่นักศึกษาทั้งหมดไดผานการนําเสนอรายงานการฝกงานและ
อาจารยประจํารายวิชาไดสงรายงานผลการศึกษา (เกรด) เปนที่เรียบรอยแลวนั้น   
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เนื่องจากการมหาวิทยาลัยแมโจ ไดปรับเปลี่ยนระบบการเปด-ปดภาคการศึกษา จาก
ระบบ ASEAN (เปดเดือนสิงหาคม) กลับมาเปนภาคการศึกษาปกติ คือ เปดเรียนในเดือนมิถุนายน 2560 
จึงมีผลทําใหนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาดังกลาว สําเร็จการศึกษาในรอบปการศึกษา 1/2560 ทําให
นักศึกษาจํานวน 2 ราย ไมสามารถไดรับรางวัลเรียนดี (เกียรตินิยม) คือ นางสาวมัณฑิชา ตั้นประเสริฐ 
รหัส 5609101408  และนางสาววราภรณ  มวงสอน รหัส 5609101420 เพราะเหตุผลการสําเร็จ
การศึกษาไมตรงตามเวลา อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงระบบการเปดปดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย  

คณะกรรมการประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการทองเที่ยว ประจํา
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 พิจารณาแลวเห็นสมควรใหนักศึกษาทั้ง 2 ราย
สมควรมสีิทธิไดรับรางวัลเกียรตินิยม ตามเกณฑและระเบียบของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเปนขวัญและกําลังใจ
ใหกับนักศึกษา อีกทั้งยังสรางความภาคภูมิใจในการเปนบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแมโจ 

กลุมภารกิจทะเบียนเรียนประมวลผลและรับเขา สํานักบริหารฯ ไดตรวจสอบขอมูล
ขางตนแลว พบวา 

2.1 คณะพัฒนาการทองเที่ยว สงผลการเรียน (เกรด) ของนักศึกษา เขาสํานักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 

2.2 การสงเกรดเลยระยะเวลาที่กําหนด โดยระยะเวลาดังกลาวอยูในชวงของภาค
การศึกษาที่ 1/2560 

2.3 ตามระเบียบวาดวยการไดรับเหรียญรางวัลการเรียนดี ตองเรียนภายในระยะเวลาที่
กําหนดตามแผนการศึกษา  

จากสาเหตุดังกลาวจึงทําใหนักศึกษาทั้ง 2 ราย ดังกลาว ไมไดรับรางวัลการเรียนดี 
(เกียรตินิยม) เพราะการสงผลการเรียน (เกรด) ไมตรงตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ทั้งนี้ หากที่
ประชุมพิจารณาใหปริญญาเกียรตินิยม จะมีผลกระทบตอวันที่สําเร็จการศึกษาในใบรายงานผลการศึกษา
ฉบับถาวรของนักศึกษาที่ไดรับการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาไปแลว ดังนี้ 

1) จะตองมีการเปลี่ยนแปลง ภาคการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในใบรายงานผล
การศึกษา คือ  ตองเปลี่ยนจาก ภาคการศึกษาท่ี 1/2560  เปน ภาคการศึกษา 2/2559  เพื่อใหมี
ระยะเวลาการศกึษาภายใน 4 ป แตวันที่สําเร็จการศกึษาของนักศึกษาดังกลาวเปนวันที่ 4 สิงหาคม 2560 
ตามที่อนุมัติการสําเร็จการศึกษาจริง เนื่องจากผลการเรียนเขาสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ในวันที่ 1 
สิงหาคม 2560 กรณีจะเปลี่ยนภาคการศึกษาไปใชในภาคการศึกษา 2/2559 และไดรับเกียรตินิยม ผล
การศึกษาตองเขาไมเกินวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ดังนั้น ในประเด็นนี้ ไมสามารถกระทําได เนื่องจาก
ขัดแยงเรื่องระยะเวลาตาง ๆ ของใบรายงานผลการศึกษา และขัดตอขอบังคับของมหาวิทยาลัยฯ  

2) จะไมมีการเปลี่ยนแปลงวันที่สําเร็จการศึกษา และภาคการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
แลว คือ จะตองสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2560 และวันที่สําเร็จการศึกษา คือ วันที่ 4 
สิงหาคม 2560 ตามเดิม ในกรณีนี้ขัดตอขอบังคบัมหาวิทยาลัยแมโจวาดวยการศึกษา ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 
2556 ขอ 18 การใหปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร  (ขอบังคับฯ หนาที่ 10-
11) แตสามารถใชตามขอบังคบั ดังกลาว “ในกรณีที่มีเหตุพิเศษใหอธิการบดีมีอํานาจสั่งการ และปฏิบัติ
ตามที่เห็นสมควรและรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ” 
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คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560  
พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโดยอนุโลมแกนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาการทองเที่ยว จํานวน 2 ราย 
ใหไดรับปริญญาเกียรตินิยมเปนกรณีพิเศษ โดยจะไมเปลี่ยนแปลงวันที่สําเร็จการศึกษา และภาค
การศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ดังนี้ 

1) นางสาวมัณฑิชา ตั้นประเสริฐ รหัส 5609101408 มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50  
ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1  

2) นางสาววราภรณ  มวงสอน รหัส 5609101420 มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.72 
ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1  

และใหนํ าเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 
2561 พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบใหนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาการทองเที่ยว จํานวน 2 ราย ให
ไดรับปริญญาเกียรตินิยมเปนกรณีพิเศษ โดยจะไมเปลี่ยนแปลงวันที่สําเร็จการศึกษา และภาคการศึกษาที่
สําเร็จการศกึษา ดังนี้ 

1) นางสาวมัณฑิชา ตั้นประเสริฐ รหัส 5609101408 มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50  
ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1  

2) นางสาววราภรณ  มวงสอน รหัส 5609101420 มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.72 
ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1  

และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
จึงขอแจงใหที่ประชุมเ พ่ือทราบ ด ังรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอตอที่ประชุมนี้ 
 
มติที่ประชุม พิจารณาแลว มีมติรับทราบและใหความเห็นชอบใหนักศึกษาสาขาวิชา

พัฒนาการทองเที่ยว จํานวน 2 ราย ใหไดรับปริญญาเกียรตินิยมเปนกรณีพิเศษ เนื่องจาก เกิดจากการที่
มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนระบบการเปด-ปดภาคการศกึษา จากระบบ ASEAN (เปดเดือนสิงหาคม) มาเปน
ภาคการศึกษาปกติ คือ เปดเรียนในเดือนมิถุนายน 2560 ซึ่งสงผลกระทบตอสิทธิของนักศึกษา ดังนั้นจึง
ไมควรใหกระทบกับสิทธิของนักศึกษา และใหนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือทราบตอไป  
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ 

  ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 7 มกราคม 2561 
ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อ

วันพุธที่ 3 มกราคม 2561 ไปแลวนั้น บัดนี้ ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมดังกลาวเรียบรอย
แลว จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาตามเอกสารรายงานการประชุมที่นําเสนอตอที่ประชุมนี้ 

 

มติท่ีประชุม พิจารณาแลว มีมติใหการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ดานวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 3 มกราคม 2560 โดยไมมีการแกไข 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง  
-ไมมี- 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร ดังนี้ 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ตามหนังสือ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกี่ยว ที่ ศธ 0523.5.4/193 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอสงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ตามที่สาขาวิชา
เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เสร็จเรียบรอยแลว และหลักสูตรดังกลาว ได
ผานการพิจารณาของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันอังคาร
ที่ 31 ตุลาคม 2560 และจากการประชุมดังกลาวมีมติใหหลักสูตรฯ ดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําบัณฑติวิทยาลัย และยังมิตองแกไข “ราง” หลักสูตรดังกลาว โดยใหนําเสนอ “ราง” 
หลักสูตรฉบับเดิมตอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา กอนนํากลับไปปรับแกครั้งเดียว แลวจัดสงใหสํานัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ เพ่ือจะไดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป ดังเอกสารแนบมาพรอมนี้  และ
ผานการเห็นชอบจากที่ประชุม ดังนี้  

1) ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่  8/2560 เมื่อวันท่ี 15 
พฤศจิกายน2560 พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) และใหนําเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ 

2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 ใน
วันที่ 23  มกราคม 2561 พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) และใหนํา เสนอ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ดานวิช าการ  และสภามหาวิทยาลัยพิจา รณา ใหคว าม
เห็นชอบตามลําดับ 

จึงขอนํา เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีหลัง
การเก็บเก่ียว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด ังมีรายละเอียดตามเอกสาร
ที่นําเสนอตอที่ประชุมนี้ 

 
มติท่ีประชุม พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  และให
นําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ทั้งนี้ มีขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ใหปรับแกไขเพ่ิมเติม ในประเด็น ดังตอไปนี้  
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1) แนวทางเนื้อหาของหลักสูตร (Content) มี 2 แนวทางคือ การวางสินคา (Product) 
ที่วางบนชั้นสินคา หรือสามารถนําสินคาไปตั้งโตะอาหารได เปนสิ่งที่หลักสูตรตองพิจารณาและชัดเจนใน
แนวทางนี้เสียกอน เพ่ือที่จะไดพิจารณาในเรื่องของรายวิชา หลักการที่สําคัญ คือ  

1. สินคาที่ขึ้นไปอยูบนชั้นวางสินคา คนเรียนจะตองเขาใจในตัวสินคา ยกตัวอยาง 
แฮมเบอรเกอร เนื้อที่ใชผลิตมาจากแหลงใด หรือเปนเนื้อนําเขาจากตางประเทศ และตองทดสอบได 
(testability) ซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญที่สุด  

2. เรื่องของการจัดการเก็บเก่ียว (Harvest Management) ที่ตองรวมเขาไปดวย 
เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในดานวัตถุดิบ สวนขอมูลของการเก็บเก่ียวของพืชสําคัญ เชน ขาวโพด ทุเรียน 
มะมวง ตองพิจารณาถึงคณุภาพของวัตถุดิบ การเก็บเกี่ยว การขนสง ตลอดจนการวางบนชั้นขายของ  

หลักสูตรตองพิจารณาถึงแนวโนมการวางขาย การตลาด หรือ อาหารบนโตะอาหาร 
(Food on table)  

2) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 6 สรุปขั้นตอนการเสนอขอปรับปรุง
หลักสูตร  ขอ 6 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ให เ พิ่มเติมครั้ งที่ของการประชุม เปน 
ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่  23 มกราคม 2561 

3) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 6 สรุปขั้นตอนการเสนอขอปรับปรุง
หลักสูตร ขอ 7 สภามหาวิทยาลัย  ใหความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร  ให เ พิ่ม เติมครั้ งที่ของ
การประชุม เปน ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 11 กุมภาพันธ 2561 

4) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 8 หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป ขอ 6 สถานภาพ
ของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ให เพิ่มเติมขอมูลดังนี้  

4.1 ขอ 6.5 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  เห็นชอบใหนํา เสนอตอ
สภามหาวิทยาลัย  ให เพิ่ม เติมครั้ งที่ของการประชุม เปน  ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่  
23 มกราคม 2561 

4 .2  ขอ  6 .6  สภามหาวิทยาลัย  ใหความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร  ให
เพิ่มเติมครั้ งที่ของการประชุม เปน ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 11 กุมภาพันธ 2561 

5) เลมรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) หนา 8 หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป ขอ 8 อาชีพที่
สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศกึษา ใหเพิ่มเติมขอความ ผูประกอบการ ผูประกอบการอิสระ 

6) เลมรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) หนา 9 หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป  ขอ 9 ชื่อ 
ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  และให
ปรับเปลี่ยนอาจารยผูรับผิดชอบ ลําดับที่ 3 อาจารย ดร.ดวงใจ นอยวัน เนื่องจากอาจารยสําเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาเอก ป 2560 ยังไมมีผลงานทางวิชาการที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร จึงให
ปรับเปลี่ยนเปน ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรัตน นักหลอ ทั้งนี้ ใหคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
ควรเรงดําเนินการใหอาจารยในหลักสูตรขอตําแหนงทางวิชาการ และจัดทําผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้ตอง
เปนผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวของกับหลักสูตรหรือสัมพันธกับหลักสูตร ในรอบระยะเวลา 5 ปยอนหลัง 
คือ ตั้งแตป 2556 – ป 2560  
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7) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 13 หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร ขอ 
2 แผนพัฒนาปรับปรุง  ใหเพิ่มเติม กระบวนการทํา PDCA ของหลักสูตร เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและ
คุณภาพของการดําเนินงานของหลักสูตร ใหชัดเจนขึ้น 

8) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 17 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร ขอ 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา ใหระบุรายละเอียดของ
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา ใหชัดเจนในแตละแผน โดยใหระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ 

  หลักสูตร แผน ก แบบ ก1 
1) ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาทางวิทยาศาสตร

จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก .พ .) รับรอง โดยมีผลการศึกษา
เฉลี่ย (GPAX) ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 3.25 หรือ  

2) เปนผูสําเร็จการศึกษาตามขอ 1 แตมีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX) ตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา 2.75 และตองมีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพร และ/หรือเคยปฏิบัติการทางดาน
เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว หรือดานการเกษตรอื่น ๆ ที่เก่ียวของ ไมนอยกวา 1 ป โดยใหแนบโครงราง
งานวิจัยที่คาดวาจะทําวิทยานิพนธ พรอมกับใบสมคัร 

3) เปนผูมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศกึษา ตามระเบียบและประกาศอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ ที่บังคบัใชในขณะนั้น 

4) กรณีอ่ืน ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก
นักศึกษา 

หลักสูตร แผน ก แบบ ก2 
1) ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาทางวิทยาศาสตร

จากจากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก .พ .) รับรอง โดยมีผลการศึกษา
เฉลี่ย (GPAX) ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 2.50 หรือ  

2) เปนผูสําเร็จการศึกษาตามขอ 1 แตมีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX) ตลอด
หลักสูตรต่ํากวา 2.50 จะตองมีคุณสมบัติตามท่ีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 
พิจารณาเห็นสมควรรับเขาศึกษา หรือ  

3) ในกรณีไมไดสําเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีในวิชาเอกที่เลือก
ศึกษา และ/หรือไมมีประสบการณตามที่กําหนดไว อาจพิจารณารับเขาศึกษา หากเห็นวาผูสมัครมี
ศักยภาพเพียงพอที่จะเขาศึกษาในวิชาเอกที่สมัครได  

4) เปนผูมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศกึษา ตามระเบียบและประกาศอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ ที่บังคบัใชในขณะนั้น 

5) กรณีอ่ืน ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก
นักศึกษา 

9) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 17 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร ขอ 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของ
นักศึกษาในขอ 2.3  ใหเพ่ิมขอความในขอ 2 “สนับสนุนใหมีการตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการใน
วารสารในฐานขอมูล ISI และ SCOPUS 
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10) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 16 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร ขอ 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
ของแผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 และแผน ข ที่ระบุจํานวนรับในแผนการศึกษาของแผน ก แบบ ก1 
จํานวน 1 คน และแผน ก แบบ ก2 จํานวน 5 คน นั้น จํานวนรับนอยเกินไป เพื่อใหเกิดความเหมาะสม
และจุดคุมทนุของหลักสูตร ควรปรับเพิ่มจํานวนรับใหมากกวานี้ โดยใหปรับจํานวนรับรวมทั้ง 2 แผนการ
ศึกษา เปน 10 คน  

11) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 21-24 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา 
การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร ขอ 3.1.2 รายวิชาและจํานวนหนวยกิต ของทั้ง 2 แผนการ
ศึกษา สําหรับรายวิชาที่มีการบรรยายอยางเดียว ควรเนนทางดานทักษะ (Skill) เพ่ือใหเกิดการเรียนรู
แบบใหม และมีการเรียนรูรวมกัน ควรเนนใหมีการสื่อสารระหวางกัน (Interactive) ท่ีเปนการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21  และเปดโอกาสใหเชิญอาจารยเปนวิทยากรภายนอกมาสอน หรือศิษยเกาที่มี
ประสบการณ หรือบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม หรือภาคเอกชน หรืออาจารยชาวตางประเทศ (นักธุรกิจ) 
มารวมสอน  โดยเสนอแนะใหปรับแกไขจํานวนหนวยกิตจาก 3 (3-0-6) หนวยกิต เปน 3 (2-3-5) หนวย
กิต ของทุกรายวิชา และแกไขในทุกแหงที่เก่ียวของ  และใหตรวจสอบรูปแบบการพิมพจํานวนหนวยกิตให
ถูกตองตามแบบฟอรมรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 

12) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 21 และ หนา 22 รายวิชา ทก 500 
ระเบียบวิธีวิจัยทางดานเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว ใหปรับแกไขจํานวนหนวยกิตจาก 3 (3-0-6) หนวย
กิต เปน 3 (2-3-5) หนวยกิต และใหมี Research Topic ในเนื้อหารายวิชาดวย และแกไขในทุกแหงที่
เก่ียวของ   

13) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 29-38 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา 
การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร ขอ 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา ใหปรับแกไขใหสอดคลองกับมติ
ที่ใหแกไขในขอ 10) และแกไขในทุกแหงที่เก่ียวของ   

14) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 32 ใหเพิ่มคําอธิบายรายวิชาของรายวิชา 
ทก 550 การจัดการโซอุปทานและระบบโลจิสติกสสําหรับผลิตผลเกษตร ใหเพ่ิมเติมเนื้อหาเก่ียวกับ การ
เปนผูประกอบการ และใหปรับวิธีการเรียนการสอน อาจารยผูสอนในหลักสูตรสอน 50 % และใหเชิญ
อาจารยเปนวิทยากรภายนอกมาสอน หรือบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม หรือภาคเอกชน หรืออาจารยชาว
ตางประเทศ (นักธุรกิจ) มารวมสอน 

15) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 39 ขอ 3.2 ชื่อตําแหนง และคุณวุฒิของ
อาจารย ขอ 3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  และใหปรับเปลี่ยนอาจารย
ผูรับผิดชอบ ลําดับที่ 3 อาจารย ดร.ดวงใจ นอยวัน เนื่องจากอาจารยสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก 
ป 2560 ยังไมมีผลงานทางวิชาการที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร จึงใหปรับเปลี่ยนเปน ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.สุรัตน นักหลอ ทั้งนี้ ใหคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ควรเรงดําเนินการให
อาจารยในหลักสูตรขอตําแหนงทางวิชาการ และจัดทําผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้ตองเปนผลงานทาง
วิชาการที่เก่ียวของกับหลักสูตรหรือสัมพันธกับหลักสูตร ในรอบระยะเวลา 5 ปยอนหลัง คือ ตั้งแตป 
2556 – ป 2560  
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16) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 40 ขอ 3.2 ชื่อตําแหนง และคุณวุฒิของ
อาจารย ขอ 3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร ใหตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร ใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2558  และใหปรับเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตร 
ลําดับที่ 1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรัตน นักหลอ ยายไปเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และเพิ่ม
รายชื่อ อาจารย ดร.ดวงใจ นอยวัน เปน อาจารยประจําหลักสูตร 

17) หลักสูตรขาดการเรียนรู ในเรื่องใหญ ๆ 2 เรื่องคอื  
1. การเปนผูนํา (Leadership) ที่อาจเพ่ิมไดจากกิจกรรม หรือ โครงการเสริม 

เพ่ือไมใหกระทบจํานวนหนวยกิต  
2. ความเปนผูประกอบการ (Entrepreneur) โดยในรายวิชาควรมีการสราง

โอกาส (Opportunity) การเปนผูประกอบการ 
18)  จุดเนนหรือลักษณะพิเศษของหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวมี

ความแตกตางจากหลักสูตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ อยางไร จะทําอยางไรให
นักศึกษาสามารถเปนผูประกอบการซึ่งเปนสิ่งท่ีสําคัญมาก นักศึกษาที่จบไปตองสามารถคิดสรางงานได
ดวยตนเอง เพื่อสรางงานข้ึนมา แตการจะทําอยางนั้นไดเปนเรื่องยาก ตองยอมรับวาอาจารยใน
มหาวิทยาลัยเปนนักวิชาการ ไมไดถูกฝกมาใหเปนผูประกอบการ เพราะฉะนั้นหลักสูตรจะมีกระบวนการ
จัดการอยางไร โดยไมใชการจัดการดานเนื้อหา แตตองเนนกระบวนการ ใหผูประกอบการที่มี
ประสบการณมาสอนในเนื้อหาและไดเห็นผูที่ประสบความสําเร็จจริงรวมทั้งเปนการสรางแรงบันดาลใจ 
(Inspire) แกนักศึกษาใหอยากคิด อยากทํา และตองทําอยางไรใหนักศึกษาอยากคิดอยากทํา  หากยังสอน
ในลักษณะการบรรยายอยางเดียวจะเปนการสอนแบบเดิม ๆ การสรางแรงบันดาลใจคงเกิดไมได อยางไร
ก็ตามทั้งอาจารยผูสอนและนักศึกษาคงตองเรียนรูไปดวยกัน เนื่องจากอาจารยผูสอนไดรับการเรียนรูมาใน
แบบเกา จึงตองมาชวยกันคิด ตองทํา โดยปรับปรุงกระบวนการจัดการการเรียนการสอน และตองมี
จุดเนนของหลักสูตร 

19) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 74 หมวดที่ 4 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ
ของนักศึกษา ในเลมหลักสูตร ไมไดแสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตมีความเหมือนหรือ
แตกตางจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ อยางไร บัณฑิตของหลักสูตรมีความแตกตาง จุดเดน และคุณลักษณะ
พิเศษอยางไรบางสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายของมหาวิทยาลัยอยางไร ควรระบุใหชัดเจน 
เชน การเปนผูนํา ความเปนผูประกอบการ โดยสามารถสอดแทรกเรื่องการเปนผูนํา ระบุไวในกิจกรรม
ของรายวิชาสัมมนา  

20) ควรมีการปรับวิธีการเรียนการสอน อาจารยผูสอนในหลักสูตรสอน 50 % และให
เชิญอาจารยเปนวิทยากรภายนอกมาสอน หรือหรือศิษย เกาที่มีประสบการณ หรือบุคลากรใน
ภาคอุตสาหกรรม หรือภาคเอกชน หรืออาจารยชาวตางประเทศ (นักธุรกิจ) มาสอนบาง เพ่ือใหนักศึกษา
ไดเปดโลกทัศนใหม 

21) หลักสูตร ควรมุงเนนการสรางผูประกอบการ โดยนําความรูทางดานการจัดการและ
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ไปใชอยางไร โดยอาจารยของหลักสูตรสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  
ถือวาเปนโอกาสของหลักสูตร ที่จะการทํางานวิจัยรวมกับภาคเอกชน ซึ่งเปนการเปดโอกาสในการเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการที่สูงได ประเด็นนี้ถือวาหลักสูตรมีพ้ืนฐานที่ด ีและเปนโอกาสของหลักสูตรในอนาคต 
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22) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 78 เอกสารแนบ 2 ขอ 2  ส ภ า
มหาวิทยาลัย ไดอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรครั้ งนี้แลว ในคราวประชุมครั้ งที่ . . .  ให เพิ่มเติม
ครั้ งที่ของการประชุม เปน ในการประชุม ครั้งที ่2/2561 วันที่ 11 กุมภาพันธ 2561 

23) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 85-108  เอกสารแนบ 4 ใหตรวจสอบ
ประวัติและผลงานการวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร ใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และผลงานทางวิชาการตองเปนผลงานทาง
วิชาการในรอบระยะเวลา 5 ป คือ ตั้งแตป 2555 – ป 2559 ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการจะตองเปนงานวิจัยที่
เก่ียวของกับหลักสูตร  

24) ตรวจสอบรูปแบบของเอกสารหลักสูตร ใหถูกตองตามแบบฟอรมรายละเอียด
หลักสูตร (มคอ.2) กรณีที่หลักสูตรไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตร หากพบขอผิดพลาดนอกเหนือจาก
ขอเสนอแนะตามมติที่ประชุมขอใหดําเนินการแกไขใหถูกตองดวย 

 
โปรดดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 

และสงเอกสารหลักสูตรที่แกไขเรียบรอยแลว และแบบรายงานขอมูลหลักสูตรตามแบบที่ สกอ. กําหนด 
(มคอ.04) ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ จํานวน 1 ชุด และซีดีบันทึกขอมูล โดยบันทึกไฟล  word  
นามสกุล xxx.doc และไฟล pdf นามสกุล xxx.pdf จํานวน 1 แผน ตอ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
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