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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ  คร้ังที่ 5/2561 

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี ชั้น 5  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแมโจ   

--------------------------------- 
กรรมการผูมาประชมุ 
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1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐปน  ชื่นบาล ติดราชการ 
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เจาหนาที่ปฏิบัติงานประชุม 
1. นางสาวนฤมล  คงขุนเทียน  
2. นางสาวรักษพิกุล วงศจักร  
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เร่ิมประชุมเวลา 9.30 น. 
 
เมื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการมาครบองคประชุมแลว ประธานฯ ไดกลาว

เปดประชุมและดาํเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี  
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
1.1  เรื่องที่ประธานแจงเพ่ือทราบ  -ไมม-ี 

 
1.2  เรื่องที่เลขานุการแจงเพื่อทราบ 

  1) สรุปจํานวนรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 ขอมูล ณ วันท่ี 12 มิถุนายน 2561 
ตามหนังสือ สํานักงานอธิการบดี ที่  ศธ 0523.1.1.6/1024 ลงวันท่ี 13 มิถุนายน 2561 เรื่อง 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตามท่ีสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ไดสรุปจํานวนรับ
นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 ณ วันที่ 13  มิถุนายน 2561 เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ทราบ ตามรายละเอียดท่ีแนบมาพรอมน้ี นั้น คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 9/2561 
เมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 2561 มีขอเสนอแนะพอสรุปไดวา  บัณฑิตวิทยาลัยตองวิเคราะหขอมูลจํานวนนักศึกษา
รับเขาในระดับบัณฑิตศึกษารวมกับคณะ เพ่ือใชเปนฐานขอมูลประกอบการเปดรับนักศึกษาในปการศึกษาตอไป
ดวย 

ท่ีประชุมรับทราบ และมีมติ ดงัน้ี 
1. เสนอคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยดานวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความ

เห็นชอบตามลําดับ 
2. ใหบัณฑิตวิทยาลัยนําขอเสนอแนะจากท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ 
จึงขอนําเสนอ สรุปจํานวนรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 ตอ ท่ีประชุมเพื่อทราบ 

ดังมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอตอท่ีประชุมน้ี 
 
มติที่ประชมุ รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ 

  ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 
ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ ครั้งท่ี 4/2561 เมื่อ    วัน

พฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561ไปแลวน้ัน บัดนี้ ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมดังกลาวเรียบรอย
แลว จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาตามเอกสารรายงานการประชุมท่ีนําเสนอตอท่ีประชุมน้ี 
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มติท่ีประชุม พิจารณาแลว มีมติใหการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ดานวิชาการ ครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 3 พฤษภาคม 2561 โดยไมมีการแกไข 

 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง     -ไมมี- 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

ขอเสนอแนะในภาพรวม  ใหแกทุกหลักสูตรนําไปปรับปรุงและเพ่ิมเติม ดังนี ้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดมีขอเสนอแนะ ควรมีขอความหลักใน

รายละเอียดหลักสูตร (มคอ 2) ดังนี้ การสงเสริมบุคลากรจากมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานรวมภาคเอกชนเพื่อเพ่ิม
ขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) ความกลาหาญทางจริยธรรม ความรวมมือภาครัฐ-
ภาคเอกชน (Public Private Partnership, PPP) 

หมวดท่ี 1 หัวขอ สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ใหระบุเพ่ิมเติม สถานประกอบการภาคเอกชน 
หมวดที่ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง การพัฒนาอาจารย ควรสงเสริมใหอาจารยสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอก และมีตําแหนงทางวิชาการ ความรวมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public Private Partnership, 
PPP) / การสงเสริมบุคลากรจากมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานรวมภาคเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
ภาคเอกชน (Talent Mobility)/ ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร (Corporate Social 
Responsibility, CSR) การดําเนินกิจการภายใตหลักจริยธรรมและการจัดการท่ีดี / มีความทันสมัยเพ่ือใหเทา
ทันการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  

หมวดท่ี 3 หัวขอ ปญหาของนักศึกษาแรกเขา ใหเพ่ิมเติมนักศึกษาขาดความกระตือรือรนใน
การเปนผูประกอบการ 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล ใหเพ่ิมเติมประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
ทักษะ (Skill) ดานการประกอบกิจการธุรกิจ และการสรางผูประกอบการรุนใหม (Entrepreneur) 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย เปนเรื่องสําคัญท่ีสุด โดยตองสงเสริมใหอาจารยสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกมากข้ึน การสงเสริมบุคลากรจากมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานรวมภาคเอกชนเพ่ือ
เพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ และทางดานภาษา 
(Language) ท้ังน้ี ใหคาํนึงหลักการในการพัฒนาปรับปรุง 3 ขอ ดังน้ี  

1. เสรีภาพ (Freedom) ของอาจารย การเห็น การฟง การอภิปราย (Debate) ความคิด
ตนเอง 

2. การทําใหเปนสากล (Internationalization) ของอาจารย 
3. การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ( 21st Century) ของอาจารย การเปล่ียนแปลงทางเทคนิค 

(Technical changes) เกง ชํานาญ (Adept) พัฒนา (Evolve) ครุนคิด ใครครวญ (Revolve) การเปล่ียนรูป 
การแปรรูป (Transformation) 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลกัสูตร ใหเพิ่มเติมประเด็นวงจรการควบคุมคุณภาพ (PDCA) 
หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร ใหเพิ่มเติมประเด็นวงจรการ

ควบคุมคุณภาพ (PDCA) 
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ฯลฯ 
4.2  พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 6 หลักสูตร ดังนี ้

1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)   
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาปฐพีศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)   
3)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรบูรณาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)   
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)   
5) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)   
6) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)   

 
1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)   

ตามท่ี คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี โดยอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ใหเปนไปตามรอบ
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดไว นั้น บัดน้ี คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดทําเลม มคอ.2 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เรียบรอยแลว จึงขอจัดสงหลักสูตรฯ 
ใหแก สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อประกอบการพิจารณาเขาท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในรอบ
การประชุมวันท่ี 25 เมษายน 2561 แลวนั้น ดังเอกสารแนบมาพรอมน้ี  และผานการเห็นชอบจากที่ประชุม 
ดังนี้  

1) ที่ประชุมคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุม ครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2561 
พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  และใหนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตามลาํ ดับ  

2)  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี 8/2561 ในวันที่ 
23 พฤษภาคม 2561 พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตว
ศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  และให นํา เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ 
และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตามลาํ ดับ 

จึงขอนําเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561)  ตอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอตอที่ประชุมนี ้

 
มติที่ประชุม พิจารณาแลวมีมติใหความเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) และใหนําเสนอตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ท้ังน้ี มีขอสังเกตและขอเสนอแนะใหปรับแกไขเพ่ิมเติม ในประเด็น ดังตอไปนี ้

เลมรายละเอียดหลักสูตรมคอ. 2 
1) หนา 2 ส รุปขั ้นตอนการ เสนอขอปรับ ปรุงหลักสูต ร  ขอ  1 3  คณะกรรมกา ร

บริหารมหาวิทยาลัย ใหแก ไขครั้ งที่ของการประชุมจากเดิม ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 
เปน ในการประชุมครั้งท่ี 8/2561 วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 
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2) หนา 2 สรุปข้ันตอนการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร  ขอ 14 สภามหาวิทยาลัย ให
ค ว าม เห็นชอบ /อ นุมัติห ลักสูต ร  ให เพิ ่ม เติมครั ้ งที ่ขอ งกา รปร ะชุม  เปน  ในก ารประชุม  ครั้งท่ี 
5/2561 วันที ่17 มิถุนายน 2561 

3) หนา 4 หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป ขอ 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/
อนุมัติหลักสูตร ให เ พ่ิมเติมขอมูลดังน้ี 

3.1 ขอ 6.5 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบให นําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัย ใหแกไขครั้ ง ที่ของการประชุมจากเดิม ครั้งท่ี 9/2561 วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 เปน 
ในการประชุมครั้งท่ี 8/2561 วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 

3 .2  ขอ  6 .6  ส ภ า ม หา วิทย าลัย  ให ค ว าม เห็น ชอ บ /อ นุม ัติห ลัก สูต ร  ให
เพิ่มเติมครั้ งที่ของการประชุม เปน ในการประชุม ครั้งท่ี 5/2561 วนัท่ี 17 มิถุนายน 2561 

4) หนา 5-6 ขอ 9 ชื่อ ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ระบุ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในแตละวิชาเอกใหชัดเจน และใหตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  ท้ังนี้ตองเปนผลงานทางวิชาการ
ท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรหรือสัมพันธกับหลักสูตร ในรอบระยะเวลา 5 ปยอนหลัง คือ ต้ังแตป 2556 – ป 2560 

ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 
ขอใหตรวจสอบผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ ที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด กรณีท่ีไมมีผลงานทาง
วิชาการ ขอใหเขียนแผนการพัฒนาอาจารยท่ีชัดเจน 

5) หนา 6 ขอ 10 หลักสูตรควรมีการสงเสริมบุคลากรจากมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานรวม
ภาคเอกชนเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) ใหเพ่ิมสถานที่จัดการเรียนการสอน 
ไดแก  สถานประกอบการภาคเอกชน บริษัทและฟารมเอกชนท่ีเปนเครือขาย 

6) หนา 6 ขอ 11 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการ
วางแผนหลักสูตร  ควรเพ่ิมเติมในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ การสรางผูประกอบการรุนใหม สรางวัฒนธรรมไทยใหม 
โดยเปลี่ยนจากวัฒนธรรมขาราชการ ลูกจาง เปนอาชีพอิสระและความเปนผูประกอบการ (Entrepreneur) 
ทักษะเทคโนโลยีทันสมัย จิตวิญญาณผูประกอบการอิสระ เพื่อเปนอัตลักษณบัณฑิตมหาวิทยาลัยแมโจ  

7) หนา 7 ขอ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร ควรเพ่ิมเติมในประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 
7.1 ใหมีทักษะ (Skill) ดานการประกอบกิจการธุรกิจ (Entrepreneur) ดานจิตวิทยา

สังคม (Social Psychology) และดานสื่อสังคมออนไลน (Social Media) ตางๆ 
7.2 ควรบริหารหลักสูตรรวมกับอุตสาหกรรม/ธุรกิจ ภาคเอกชน 
7.3 สรางคนใหมีศักยภาพเปนผูประกอบการธุรกิจ การประกอบธรุกิจเปนอาชีพอิสระ 

8) หนา 9 ขอ 13.3 การบริหารจัดการ ใหเพ่ิมเติมในประเด็น ดังนี้ การสงเสริมบุคลากรจาก
มหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานรวมภาคเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) ทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศความรวมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public Private Partnership, PPP) รวม
ผลิต รวมกิจการ สหกิจศึกษาของภาคธุรกิจเอกชน  ควรสรางวัฒนธรรมการบริหารหลักสูตรรวมกับผูมีสวนได
สวนเสีย (Stakeholders) การทํา PDCA ของหลักสูตร การอภิปราย (Debate) สรุปหาขอยุติ (Solution) เพ่ือ
นําไปสูการปฏิบัติ 
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9) หนา 10 หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร ขอ 1.1 ปรัชญาและความสําคัญ และขอ 
1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตรขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เนนการสรางใหเกิดจิตวิญญาณ และวัฒนธรรม ความรักใน
การเปนผูประกอบการธุรกิจอิสระ กลาลงทุน กลาเส่ียงและกลาประกอบกิจการทางธุรกิจ ผูประกอบธุรกิจรุน
ใหม (Entrepreneur)  

10) หนา 10-12 ขอ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง ปรับแผน และกลยุทธใหสมบูรณขึ้น ใหเพ่ิมเติม
ประเด็น ดังนี้ การพัฒนาอาจารย ควรสงเสริมใหอาจารยสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และการมีตําแหนง
ทางวิชาการ ความรวมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public Private Partnership, PPP)  การสงเสริมบุคลากรจาก
มหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานรวมภาคเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) ทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ และควรเชิญอาจารยชาวตางประเทศ มารวมสัมมนา รวมสอน  มีความ
รับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมขององคกร (Corporate Social Responsibility, CSR) การดําเนินกิจการ
ภายใตหลักจริยธรรมและการจัดการท่ีดีมีความทันสมัยเพ่ือใหเทาทันการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีความรู
ทางดานภาษา (Language) และการปรับตัวและเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง (Transform) สูวัฒนธรรมในอาชีพ
อิสระและความเปนผูประกอบการธุรกิจ (Entrepreneur) ท้ังน้ี แผนพัฒนาปรับปรุง ใหคํานึงหลักการในการ
พัฒนาปรับปรุง 3 ขอ ดังน้ี  

1. เสรีภาพ (Freedom) ของผูเรียน การเห็น การฟง การอภิปราย (Debate) ความคิด
ตนเอง 

2. การทําใหเปนสากล (Internationalization)  
3. การเรียนรู ในศตวรรษ ท่ี  21 (21st Century) การเมือง (Politics) เศรษฐกิจ

(Economics) สังคม (Social) การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค (Technical Changes) เกง ชํานาญ (Adept) 
พัฒนา (Evolve) ครุนคิด ใครครวญ (Revolve) การเปลี่ยนรูป การแปรรูป (Transformation) 

11) หนา 13 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
ขอ 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา ใหตรวจสอบกรณีท่ีรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง 
(ป.ว.ส) ทางการเกษตร เขาศึกษา มีวธีิการบริหารจัดการอยางไร และกําหนดมาตรฐานการรับนักศึกษาอยางไร  

12) หนา 14 ขอ 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา ใหเพ่ิมเติมในประเด็น นักศึกษาขาด
ประสบการณดานการเปนผูประกอบการ ควรระบุใหชัด เพ่ือเปนอัตลักษณบัณฑิตแมโจ “เกงผลติ เกงขาย” 

13) หนา 19 ขอ 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร ใหตรวจสอบช่ือรายวิชาภาษาไทยของ สศ 451 
การจัดการฟารมปศุสัตวอยางชาญฉลาด AS 451 Smart Livestock Farm Management โดยคําวา Smart 
ใชคําแปลวา ชาญฉลาด มีความหมายไมสอดคลองกัน ใหแกไขชื่อรายวิชาภาษาไทยใหมเปน การจัดการฟารม
ปศุสัตวดวยเทคโนโลยีท่ีกาวหนา และใหแกไขในทุกแหงท่ีเก่ียวของ 

14) หนา 23-24 กลุมวิชาเอกเลือก ใหตรวจสอบรายวิชาในกลุมเอกเลือกท้ังหมดมีจํานวน
รายวิชามากเกินไป ใหตัดรายวิชาในกลุมวิชาเอกเลือกออก ใหเหลือ 11 รายวิชา ทั้งน้ีใหทุกสาขาวิชาเอกเลือก
เรียนรายวิชาในกลุมวิชาเอกเลือก จํานวน 6 หนวยกิต จาก 11 รายวชิา ดังน้ี 

 

วิชาท่ี ชื่อรายวิชา หนวยกิต 
1 สศ 401 ไขมันในอาหารสัตว 3 (3-0-6) 
2 สศ 402 ไวตามินและแรธาตุในอาหารสัตว 3 (3-0-6) 
3 สศ 403 เครื่องมือวิทยาศาสตรขั้นสูงเพ่ือการวิเคราะหทางสัตวศาสตร 3 (2-3-5) 
4 สศ 420 คอมพิวเตอรเพ่ือการปศุสัตว 3 (2-3-5) 
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5 สศ446 การผลิตสัตวในระบบอินทรีย 3 (2-3-5) 
6 สศ 450 การจัดการส่ิงแวดลอมในฟารมปศุสัตว 3 (2-3-5) 
7 สศ 481 ระบบคุณภาพและมาตรฐานฟารมปศุสัตว 3 (3-0-6) 
8 สศ484 การสรางธรุกิจและการเปนผูประกอบการดานปศุสัตว 3 (3-0-6) 
9 สศ 491 การฝกงาน 3 (0-270-0) 
10 สศ 492 ปญหาพิเศษ 3 (ปฏิบัตินอก

เวลา) 
11 สศ 493 การศึกษาหัวขอสนใจ 3 (2-3-5) 

 

15)  หนา 23-24 สําหรับรายวิชาของกลุมวิชาเอกเลือกท่ีมีมติให ตัดออก ใหหลักสูตร
ดําเนินการเปดสอนในลักษณะการอบรมระยะส้ัน (Short Course) หรือ การศึกษาตอเนื่อง (Continue 
Education) ใหมากข้ึน  

16) หนา 82-91 ขอ 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา ของรายวิชากลุมวิชาเอกเลือก ใหตรวจสอบ
คําอธิบายรายวิชา ใหเปนไปตามมติในขอ 14 ใหถูกตองและสอดคลองกัน 

17) หนา 92-94 หัวขอ 3.2 ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย ขอ 3.2.1 อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร ขอ 3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร และขอ 3.2.3 อาจารยพิเศษ ใหตรวจสอบคุณสมบัติ
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยพิเศษ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และผลงานทางวิชาการตองเปนผลงานทางวิชาการ ในรอบระยะเวลา 5 
ป  คือ ตั้งแตป 2556 – ป 2560 ท้ังนี้ผลงานทางวิชาการจะตองเปนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร  

ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 
ขอใหตรวจสอบผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ ที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด กรณีท่ีไมมีผลงานทาง
วิชาการ ขอใหเขียนแผนการพัฒนาอาจารยท่ีชัดเจน 

18) หนา 97 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยทุธการสอนและการประเมินผล ใหเพ่ิมเติมประเด็น
ตาง ๆ ดังนี้ ทักษะ(Skill) ดานการประกอบกิจการธุรกิจ และการสรางผูประกอบการรุนใหม (Entrepreneur) 

19) หนา 112 หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา ไมมีขอเสนอแนะ 
20) หนา 116 หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย เปนเรื่องสําคัญท่ีสุดควรสงเสริมใหอาจารย

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีตําแหนงทางวิชาการ ความรวมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public 
Private Partnership, PPP)  การสงเสริมบุคลากรจากมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานรวมภาคเอกชนเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) ความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมขององคกร 
(Corporate Social Responsibility, CSR) การดําเนินกิจการภายใตหลักจริยธรรมและการจัดการท่ีดีมีความ
ทันสมัยเพื่อใหเทาทันการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และทางดานภาษา (Language) ท้ังน้ี ใหคํานึงหลักการในการ
พัฒนาปรับปรุง 3 ขอ ดังน้ี  

1. เสรีภาพ (Freedom) ของอาจารย  การเห็น การฟ ง การอภิปราย (Debate) 
ความคดิตนเอง 

2. การทําใหเปนสากล (Internationalization) ของอาจารย 
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3. การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (21st Century) ของอาจารย การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคนิค (Technical changes) เกง ชํานาญ (Adept) พัฒนา (Evolve) ครุนคิด ใครครวญ (Revolve) การ
เปล่ียนรูป การแปรรูป (Transformation) 

21) หนา 118 หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ใหเพ่ิมเติมประเด็นวงจรการควบคุม
คุณภาพ (PDCA) 

22) หนา 129 หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร ใหเพิ่มเติม
ประเด็นวงจรการควบคุมคุณภาพ (PDCA) 

23) หนา 143 เอกสารแนบ 3 ขอ 2  สภามหาวิทยาลัย ไดอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร
ครั ้ งนี ้แ ลว ในการประชุมครั ้ ง ที่ . . .  ให เ พิ ่ม เติม ครั ้ งที ่ข อ งก ารประชุม เปน  ในกา รประชุม  ครั้งท่ี 
5/2561 วันที่ 17 มิถุนายน 2561และใหปรับแกไขใหถูกตองตามแบบฟอรมของเอกสารแนบ 3 

24) หนา 186-241 เอกสารแนบ 4 ใหตรวจสอบประวัติและผลงานการวิชาการของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 และผลงานทางวิชาการตองเปนผลงานทางวิชาการในรอบระยะเวลา 5 ป คือ ต้ังแตป 2556 – ป 2560 
ท้ังน้ีผลงานทางวิชาการจะตองเปนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับหลกัสูตร  

ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 
ขอใหตรวจสอบผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ ที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด กรณีท่ีไมมีผลงานทาง
วิชาการ ขอใหเขียนแผนการพัฒนาอาจารยท่ีชัดเจน 

25) หนา 186-241 เอกสารแนบ 4 ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร ใหตรวจสอบผลงานวิชาการท่ีไดรับการเผยแพร ท่ีเปน Full Paper ใหระบุเลขหนาให
ครบถวน 

26) ตรวจสอบรูปแบบของเอกสารหลักสูตร ใหถูกตองตามแบบฟอรมรายละเอียดหลักสูตร 
(มคอ.2) กรณีท่ีหลักสูตรไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตร หากพบขอผิดพลาดนอกเหนือจากขอเสนอแนะตามมติท่ี
ประชุมขอใหดําเนินการแกไขใหถูกตองดวย 

27) ขอใหหลักสูตรดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ และจัดสงเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของโดย
มีรายละเอียดดังนี้  

1. เลมรายละเอียดหลักสูตรมคอ. 2 ฉบับแกไขเรียบรอยแลว 
2. แบบรายงานขอมูลหลักสูตรตามแบบท่ี สกอ. กําหนด (มคอ.02)  
3. แบบฟอรมสรุปผลการแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ดานวิชาการ (เอกสารแนบ 1)  
4. ซีดีบันทึกขอมูล โดยบันทึกไฟล word นามสกุล xxx.doc และไฟล pdf นามสกุล 

xxx.pdf จํานวน1แผน 
ท้ังน้ี ไดแนบรายละเอียดเอกสารตามแบบฟอรมท่ีแนบมาพรอมน้ี 
 
โปรดดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 และจัดสง

เอกสารหลักสูตรที่แกไขเรียบรอยแลวพรอมเอกสารประกอบตาง ๆ จํานวน 1 ชุด ตอสํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการเพ่ือดําเนินตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักสูตรใหครบถวนเรียบรอย กอนนําเสนอใหอธิการบดี
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ลงนาม และดําเนินการจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณารับทราบการใหความ
เห็นชอบหลักสูตรตอไป 

ฯลฯ 
เลิกประชุม  เวลา 14.00 น. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

นฤมล  คงขุนเทียน 
(นางสาวนฤมล  คงขุนเทียน) 
เจาหนาที่ปฏิบัติงานประชุม 
ผูบันทึกรายงานการประชุม 

  

รัชดาภรณ  ปนทะรส 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชดาภรณ  ปนทะรส) 
ผูชวยเลขานุการฯ 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
  

ภสิูต  ปุกมณี 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูสิต  ปุกมณี) 

เลขานุการฯ 
ผูตรวจรายงานการประชุม 

สาํเนาถกูต้อง 

 
(นางสาวนฤมล  คงขุนเทียน) 

นักวชิาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 


