








 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ  ครั้งที่ 7/2561 

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุมกรรมการ ช้ัน 5  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแมโจ   

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

1. ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิคม มูลเมือง 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          ติดราชการ 

รายชื่อผูเขารวมประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพศาล  กาญจนวงศ  
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลินดา  อริยเดช  
3. รองศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ  จตุรงคล้ําเลิศ  
4. รองศาสตราจารย ดร.วิจิตรา  แดงปรก  
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวฒุิ  ดุษฎี  
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิกราน  หอมดวง  
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ไชยชนะ  

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

 

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น. 

สาํเนา 
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เมื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ มาครบองคประชุมแลว ประธานฯ ไดกลาวเปด
ประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ 
 -ไมม-ี 
1.2  เรื่องที่เลขานุการแจงเพื่อทราบ 
 -ไมม-ี 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ 
  ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 
ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ ครั้งที่  6/2561  เมื่อ        

วันพฤหัสบดีที่ 2  สิงหาคม 2561  ไปแลวนั้น บัดนี้ ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมดังกลาวเรียบรอย
แลว จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาตามเอกสารรายงานการประชุมที่นําเสนอตอที่ประชุมนี้ 

 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ ครั้งที่ 

6/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561  โดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 

 -ไมม-ี 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

4.2 พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรจํานวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2561)  
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)   
3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2561)   
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
 

ฯลฯ 
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3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561)   

ตามหนังสือ บัณฑิตวิทยาลัย ที่ ศธ 0523.29.2/1838 ลงวันที่  8  สิงหาคม  2561 เรื่อง แจงมติ ที่
ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ตามหนังสืองานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร ที่ ศธ 0523.5.1.5/217 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ไดเสนอ “ราง” หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2561) เพื่อใหที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณา ในการประชุม ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบใน “ราง” 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) แลวนั้น โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ  และไดนําเสนอเพื่อพิจารณารายละเอียดตาม
เอกสารที่นําเสนอตอที่ประชุม และผานการเห็นชอบจากที่ประชุม ดังนี้  

1) ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561  
พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  และใหนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ  

2 )  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ในการประชุม ครั้งที่ 16/2561 ในวันที่  
12 กันยายน 2561 พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) และใหนําเสนอตอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดาน
วิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ 

 
จึงขอนําเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2561)  ตอ ท่ีประชุมเพื่อพิจารณา ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอตอที่ประชุมนี้ 
 

มติที่ประชุม พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยมีกําหนดการเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1      
ปการศึกษา 2561 และใหนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ทั้งนี้ มีขอสังเกต
และขอเสนอแนะใหปรับแกไขเพ่ิมเติม ในประเด็น ดังตอไปนี้ 

เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2  
1) หนา ก สรุปขั้นตอนการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร  ขอ 7  คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ให เ พ่ิมครั้ งที่ของการประชุม เปน ในการประชุมครั้งท่ี  16/2561 วันที่  12 กันยายน  2561 
2) หนา ก สรุปขั้นตอนการ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตร  ขอ 8  สภามหาวิทยาลัย  ให

ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ให เพิ่มครั้ งที่ของการประชุม เปน ในการประชุมครั้งท่ี 7/2561 วันที่ 16 
กันยายน  2561 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
3) หนา 3 ขอ 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ขอ  6 .5 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  เห็นชอบใหนํา เสนอตอสภามหาวิทยาลัย  ให เพิ่ม เติมครั้ งที่ของ
การประชุม เปน ในการประชุม ครั้งที่  16/2561 วันที่ 12 กันยายน  2561 
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4) หนา 3 ขอ 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ขอ  6 .6 
สภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบและอนุ มัติหลักสูตร ให เ พ่ิมเติมครั้ งที่ของการประชุม เปน ในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 16 กันยายน  2561 

5) หนา 4 ขอ 9 ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ให
ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558  ท้ังนี้ตองเปนผลงานทางวิชาการที่เก่ียวของกับหลักสูตรหรือสัมพันธกับหลักสูตร ในรอบระยะเวลา 5 ป
ยอนหลัง คือ ตั้งแตป 2556 – ป 2560 และใหตรวจสอบรูปแบบการพิมพผลงานทางวิชาการของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตรทุกทาน ใหอยูในรูปแบบของบรรณานุกรม โดยใชรูปแบบการเขียน
ผลงานทางวิชาการแบบ American Psychological Association (APA) ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการจะตองเปน
งานวิจัยที่เก่ียวของกับหลักสูตร  

ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร ขอให
ตรวจสอบผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ที่
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด กรณีที่ไมมีผลงานทางวิชาการ ขอใหเขียน
แผนการพัฒนาอาจารยที่ชัดเจน 

6) หนา 5 ขอ 11 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร ใหเพ่ิมเติมในประเด็นของ ผูประกอบกิจการ ธุรกิจอิสระ (Entrepreneur)  

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร  
7) หนา 7  ขอ 1.1 ปรัชญาและความสําคัญ และขอ 1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร ใหเพ่ิมเติมใน

ประเด็นของ ผูประกอบกิจการธุรกิจอิสระ (Entrepreneur) เปาหมายที่สําคัญ คือ การผลิตดุษฎีบัณฑิตใหมีรอบรู 
และมีทกัษะสูความสามารถ “ผลิตได ขายเปน” 

8) หนา 7-10 ขอ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง หัวขอดานการพัฒนาบุคลากร ใหเนนในประเด็น
ดังตอไปนี้  

- การพัฒนาอาจารยและบุคลากร  โดยใหเนนทางดานภาษา  ความรวมมือภาครัฐ-
ภาคเอกชน (Public Private Partnership, PPP)  การสงเสริมบุคลากรจากมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานรวม
ภาคเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility)  และการไปพัฒนาหรือปรับปรุง (Brush 
up) ตนเองทุก ๆ 5 ป การทําใหเปนสากล (Internationalization) 

 - นักศึกษา ตองมีแนวทางการพัฒนาดานภาษา คือ ภาษาอังกฤษ และเลือกอีก 1 ภาษา เชน 
ภาษาจีน ภาษาฮินดี ภาษาญี่ปุน ภาษาเกาหลี  ดานการเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริงจากสถานประกอบการ 
(Public Private Partnership, PPP) – การฝกงาน - ประสบการณแหงความสําเร็จ (Success Stories) จาก
ภายนอก เพื่อสรางแรงบันดาลใจ และความกลาในการเปนผูประกอบการอิสระ รวมทั้งการริเริ่มทํา Start Up 
Program  

- หลักสูตรการเรียนการสอน ควรเนนการเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูรวมกัน การสนทนา 
(Discuss) การโตแยงอยางมีเหตุผล (Dialectic) การเชิญศาสตราจารยอาคันตุกะ (Visiting Professor) และ
กรณีศกึษา (Case Studies) 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
9) หนา 11 ขอ 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา ใหระบุรายละเอียดของคุณสมบัติของผูเขาศึกษา ให

ชัดเจนในแตละแผน โดยใหระบุรายละเอียดเพ่ิมเติม ดังนี้ 
หลักสูตรแบบ 1.1  
1) สําเร็จการศกึษาหลักสูตรปริญญาโทหรือเทียบเทา    สาขาวิชา..........................หรือสาขา

อ่ืน ๆ ที่เก่ียวของจากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) รับรอง หรือ
มีประสบการณดานการวิจัยหรือการทํางานที่เก่ียวของทางดาน........................ มาแลวไมนอยกวา 3 ป 

2) มีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตาม
ระเบียบและประกาศอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวของ ที่บังคับใชในขณะนั้น 

3) กรณีอ่ืน ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา 
หลักสูตรแบบ 1.2  
1) สําเร็จการศกึษาหลักสูตรปริญญาตรีหรือเทียบเทา สาขาวิชา.................หรือสาขาอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของ ดวยคะแนนเกียรตินิยม จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงาน ก.พ. รับรอง หรือมีประสบการณดานการวิจัย 
หรือ การทํางานที่เก่ียวของทางดาน........................ มาแลวไมนอยกวา 5 ป 

2) มีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตาม
ระเบียบและประกาศอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวของ ที่บังคับใชในขณะนั้น 

3) กรณีอ่ืน ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา 
หลักสูตรแบบ 2.1  
1) สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทหรือเทียบเทา สาขาวิชา.............หรือสาขาอื่น ๆ ที่

เก่ียวของ จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงาน ก.พ. รับรอง 
2) มีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตาม

ระเบียบและประกาศอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวของ ที่บังคับใชในขณะนั้น 
3) กรณีอ่ืน ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา 
หลักสูตรแบบ 2.2  
1) สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีหรือเทียบเทาสาขาวิชา..............หรือสาขาอื่น ๆ ที่

เก่ียวของ ดวยคะแนนเกียรตินิยม จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงาน ก.พ. รับรอง  
2) มีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตาม

ระเบียบและประกาศอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวของ ที่บังคับใชในขณะนั้น 
3) กรณีอ่ืน ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา 

  
10) หนา 12 ขอ 2.5 แผนการรับนักศึกษา และผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ใหเพ่ิมจํานวนรับ

นักศึกษา ขอสังเกต เมื่อรวมจํานวนนักศึกษาทั้ง 3 แผนการศึกษา มีจํานวนนอยเกินไป ไมคุมทุนและการบริหาร
จัดการเปนไปดวยความลําบาก หากหลักสูตรไมมีความพรอม ไมควรจะเปดการเรียนการสอน โดยขออนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ในอนาคตของมหาวิทยาลัย สัดสวนการรับนักศึกษา ควรเปน ปริญญาตรี : ปริญญาโท : ปริญญา
เอก สัดสวน  1 :2:1  (คน) 
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   11) หนา 16 ขอ 5 หลักสูตรแบบ 1.1 ( แบบ 2 ปริญญา ระหวาง มหาวิทยาลัยแมโจ กับ 
University Putra Malaysia (UPM) โดยศึกษาที่ มหาวิทยาลัยแมโจ 2 ป และที่ University Putra Malaysia 
(UPM) 1 ป และ ขอ 6 หลักสูตรแบบ 1.1 (แบบ 2 ปริญญา ระหวาง University Putra Malaysia (UPM)  กับ 
มหาวิทยาลัยแมโจ โดยศึกษาที่ University Putra Malaysia (UPM) 2 ป และ มหาวิทยาลัยแมโจ 1 ป)  โดยมี
ขอเสนอแนะใหหลักสูตรรายงานผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการหลักสูตร 2 ปริญญา ใหแกคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ดานวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ทราบ  

12) หนา 20 ขอ 3 หลักสูตรแบบ 2.1 ขอ 2 รายวิชาเอก ใหแกไขจํานวนหนวยกิตของรายวิชา วอ 
711 นวัตกรรมและการผลิตเชิงนิเวศในงานวิศวกรรมอาหาร  รายวิชา วอ 712 การออกแบบระบบทางวิศวกรรม
อาหารแบบองครวม จาก 3 (3-0-6) หนวยกิต เปน 3 (2-3-5) หรือ 3 (2-2-5) หนวยกิต และใหแกไขในทุกแหงที่
เก่ียวของ 

13) หนา 21-22 ขอ ข วิชาเอกเลือก ใหปรับลดจํานวนรายวิชา จาก 11 รายวิชาใหเหลือ 6 
รายวิชา (จาก 33 หนวยกิต ใหเหลือ 18 หนวยกิต) ดังนี้ 

1. รายวิชาที่ 1  ใหรวมรายวิชา วอ 721 เทคโนโลยีการอบแหงเชิงนวัตกรรม รายวิชา วอ 
723 เทคโนโลยีใหมในกระบวนการทางอาหาร และรายวิชา วอ 761 เทคโนโลยีนาโนในงานวิศวกรรมอาหาร ใหเปน 
1 รายวิชา โดยใหปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาใหม และใหแกไขในทุกแหงที่เก่ียวของ 

2. รายวิชาที่ 2  รายวิชา วอ 731 พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณสําหรับงานวิศวกรรม
อาหาร จํานวน 3 (3-0-6) หนวยกิต  คงเดิม 

3. รายวิชาท่ี 3  รายวิชา วอ 732 แบบจําลองคณิตศาสตรในงานวิศวกรรมอาหาร จํานวน 
3 (3-0-6) หนวยกิต คงเดิม 

4. รายวิชาที่ 4  ใหรวมรายวิชา วอ 733 การขยายสเกลกระบวนการสําหรับอุตสาหกรรม
อาหาร รายวิชา วอ 742 วิศวกรรมปฏิบัติการสําหรับโรงงานอาหาร และรายวิชา วอ 751 ระบบผลิตอัจฉริยะในงาน
วิศวกรรมอาหาร  ใหเปน 1 รายวิชา โดยใหปรับปรุงคาํอธิบายรายวิชาใหม และใหแกไขในทุกแหงที่เก่ียวของ 

5. รายวิชาที่ 5  รายวิชา วอ 741 การจัดการความปลอดภัยดานอาหารแบบองครวม  
จํานวน 3 (2-3-5) หนวยกิต คงเดิม 

6. รายวิชาที่ 6  รายวิชา วอ 772 กฎหมาย มาตรฐาน วิชาชีพ และการพัฒนาศาสตร
วิศวกรรมอาหาร จํานวน 3 (2-3-5) หนวยกิต คงเดิม 

7.  ใหตัดรายวิชา วอ 771 หัวขอเฉพาะทาง จํานวน 3 (2-3-5) หนวยกิต ออก 
 

14) หนา 24 ขอ 4 หลักสูตรแบบ 2.2 ขอ 2 รายวิชาเอก ใหแกไขจํานวนหนวยกิตของรายวิชา วอ 
711 นวัตกรรมและการผลิตเชิงนิเวศในงานวิศวกรรมอาหาร  รายวิชา วอ 712 การออกแบบระบบทางวิศวกรรม
อาหารแบบองครวม จาก 3 (3-0-6) หนวยกิต เปน 3 (2-3-5) หรือ 3 (2-2-5) หนวยกิต และใหแกไขในทุกแหงที่
เก่ียวของ 

15) หนา 60-62 หัวขอ 3.2 ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย ขอ 3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร ขอ 3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร ขอ 3.2.3 อาจารยผูสอน และขอ 3.2.4 อาจารยพิเศษ ใหตรวจสอบ
คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน และอาจารยพิเศษ ใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2558 และผลงานทางวิชาการตองเปนผลงานทางวิชาการ ใน
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รอบระยะเวลา 5 ป  คือ ตั้งแตป 2556 – ป 2560 และใหตรวจสอบรูปแบบการพิมพผลงานทางวิชาการของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตรทุกทาน ใหอยูในรูปแบบของบรรณานุกรม โดยใชรูปแบบการ
เขียนผลงานทางวิชาการแบบ American Psychological Association (APA) ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการจะตองเปน
งานวิจัยที่เก่ียวของกับหลักสูตร  

ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร ขอให
ตรวจสอบผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ที่
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด กรณีที่ไมมีผลงานทางวิชาการ ขอใหเขียน
แผนการพัฒนาอาจารยที่ชัดเจน 

16) หนา 61 ขอ 3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร ใหตัดรายชื่ออาจารยในลําดับที่ 1-3 ออก 
เนื่องจาก มีรายชื่อเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร แลว 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
17) หนา 65 ขอ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ใหเพ่ิมเติมประเด็น “ดุษฏีบัณฑิตมี

จิตวิญญาณรักและศรัทธาในเสรีภาพ อิสรภาพ กลา ดําเนินการเปนผูประกอบการธุรกิจอิสระระดับชาติหรือ
นานาชาติ ริเริ่มทํา Start Up Program กับผูรวมเรียน” ในคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา  
18) หนา 84 ขอ 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะที่นักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

และ ขอ 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูเมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษา ใหเพ่ิมเติมประเด็น ดังนี้ 
1. โครงการ Start Up Program  ระหวางการศึกษา 
2. ทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property : IP) ลิขสิทธิ์ผลงานวิจัย 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย  
19) หนา 88-89 การพัฒนาคณาจารย เปนเรื่องสําคัญที่สุดควรสงเสริมใหอาจารยมีตําแหนงทาง

วิชาการ ความรวมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public Private Partnership, PPP) การสงเสริมบุคลากรจาก
มหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานรวมภาคเอกชนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ โดยเนนการทําใหเปนสากล (Internationalization) ของอาจารย การเชิญศาสตราจารย
อาคันตุกะ (Visiting Professor)  ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร (Corporate Social 
Responsibility, CSR) การดําเนินกิจการภายใตหลักจริยธรรม และการจัดการที่ดีมีความทันสมัยเพ่ือใหเทาทันการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 และทางดานภาษา (Language) ทั้งนี้ ใหคํานึงหลักการในการพัฒนาปรับปรุง 3 ขอ ดังนี้  

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

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

(Technical changes) เกง ชํานาญ (Adept) พัฒนา (Evolve) ครุนคิด ใครครวญ (Revolve) การเปลี่ยนรูป การ
แปรรูป (Transformation)  

หมวดที่ 7 การประกนัคุณภาพหลักสูตร 
20) หนา 90-104 ขอ 1.2 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยใหตรวจสอบคุณสมบัติ

ของอาจารยทุกคนในหลักสูตร ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยในหลักสูตร ตองมีการพัฒนาที่ ย่ังยืน       
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(Sustainability) และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  การตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ  การจดสิทธิบัตร ทุนวิจัยของนักศึกษา  

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร  
21) หนา 105-106 ขอ 2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ใหเพ่ิมเติมประเด็นดังนี้ จัดสัมมนาตาม

หวงโซคุณคา (Value Chain) ของวิชาการในหลักสูตร โดย Value Chain คือ แนวคิดที่ชวยใหเขาใจถึงแตละ
หนวยงานภายในองคกรวาสรางคุณคา (Value) ใหกับลูกคาไดอยางไร ตั้งแตนําวัตถุดิบเขามาไปจนถึงผลิตออกมา
เปนสินคาสําเร็จรูป 

22) หนา 116  เอกสารแนบ 3 สาระการปรับปรุงแกไข ขอ 2  สภามหาวิทยาลัยแมโจ  ไดใหความ
เห็นชอบการปรับปรุงแกไข ในการประชุม ครั้งที่ .../2561 วันที่........... ใหแกไขเปน ขอ 2 สภามหาวิทยาลัย ให
ความเห็นชอบการปรับปรุงแกไข ในการประชุม ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2561 

23) หนา 118-148 เอกสารแนบ 4 ใหตรวจสอบประวัติและผลงานการวิชาการของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2558 
และผลงานทางวิชาการตองเปนผลงานทางวิชาการในรอบระยะเวลา 5 ป คือ ตั้งแตป 2556 – ป 2560 และให
ตรวจสอบรูปแบบการพิมพผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตรทุกทาน ให
อยูในรูปแบบของบรรณานุกรม โดยใชรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการแบบ American Psychological 
Association (APA) ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการจะตองเปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตร  

ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร ขอให
ตรวจสอบผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ที่
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด กรณีที่ไมมีผลงานทางวิชาการ ขอใหเขียน
แผนการพัฒนาอาจารยที่ชัดเจน 

24) หนา 118-148 เอกสารแนบ 4 ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร ใหตรวจสอบผลงานวิชาการที่ไดรับการเผยแพร ที่เปน Full Paper ใหระบุเลขหนาให
ครบถวน 

25) ตรวจสอบรูปแบบของเอกสารหลักสูตร ใหถูกตองตามแบบฟอรมรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.
2) กรณีที่หลักสูตรไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตร หากพบขอผิดพลาดนอกเหนือจากขอเสนอแนะตามมติที่ประชุม
ขอใหดําเนินการแกไขใหถูกตองดวย 

26) ขอใหหลักสูตรดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ และจัดสงเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

1. เลมรายละเอียดหลักสูตรมคอ. 2  ฉบับแกไขเรียบรอยแลว 
2. แบบฟอรมสรุปผลการแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดาน

วิชาการ (เอกสารแนบ 1)  
3. ซีดีบันทึกขอมูล โดยบันทึกไฟล word นามสกุล xxx.doc และไฟล pdf นามสกุล 

xxx.pdf จํานวน 1 แผน  
ทั้งนี้ ไดแนบรายละเอียดเอกสารตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 
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โปรดดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ ใหแลวเสร็จภายในวันที่  20 กันยายน 2561 และสง
เอกสารหลักสูตรที่แกไขเรียบรอยแลว และแบบรายงานขอมูลหลักสูตรตามแบบที่ สกอ. กําหนด (มคอ.06) ตาม
แบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ จํานวน 1 ชุด และซีดีบันทึกขอมูล โดยบันทกึไฟล  word  นามสกุล xxx.doc และไฟล 
pdf นามสกุล xxx.pdf จํานวน 1 แผน ตอ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ทั้งนี้  ใหหลักสูตรดําเนินการกรอก
ขอมูลผานระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO) จากนั้นมหาวิทยาลัยจะทําการ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนที่จะกดยืนยันขอมูลไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
พิจารณาความสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรตอไป  

 
ฯลฯ 

เลิกประชุม  เวลา 14.00 น. 
  

นฤมล คงขุนเทียน 
(นางสาวนฤมล  คงขุนเทียน) 
เจาหนาที่ปฏิบัติงานประชุม 
ผูบันทึกรายงานการประชุม 

  
 

รัชดาภรณ ปนทะรส 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชดาภรณ ปนทะรส) 

ผูชวยเลขานุการฯ 
ผูตรวจรายงานการประชุม 

  
 

ภูสิต  ปุกมณี 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูสิต  ปุกมณี) 

เลขานุการฯ 
ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

 

สาํเนาถกูต้อง 
 

 

(นางสาวนฤมล  คงขุนเทยีน) 

นักวชิาการศกึษาชํานาญการพเิศษ 


