สําเนา
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ ครั้งที่ 7/2561
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมกรรมการ ชั้น 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.ณัฐวุฒิ 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.

-2เมื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 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
ตามที่ ได มีการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิท ยาลัย ดา นวิช าการ ครั้ง ที่ 6/2561 เมื่ อ
วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ไปแลวนั้น บัดนี้ ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมดังกลาวเรียบรอย
แลว จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาตามเอกสารรายงานการประชุมที่นําเสนอตอที่ประชุมนี้
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิท ยาลัยดานวิช าการ ครั้งที่
6/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-ไมม-ี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.2 พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรจํานวน 4 หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร (หลั กสูต รปรั บปรุ ง 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

-33) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎี บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลั กสู ตรปรับปรุง 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
สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2561) เพื่อใหที่ป ระชุ มคณะกรรมการประจํ าบั ณฑิ ตวิทยาลั ย
พิจารณา ในการประชุม ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบใน “ราง”
หลักสูตรวิ ศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิ ศวกรรมอาหาร (หลักสู ตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2561) แลวนั้น โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ และไดนําเสนอเพื่อพิจารณารายละเอียดตาม
เอกสารที่นําเสนอตอที่ประชุม และผ า นการเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม ดั ง นี้
1) ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561
พิ จารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบั ณฑิต สาขาวิ ชาวิ ศวกรรม
อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) และใหนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบตามลํา ดั บ
2) ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุม ครั้งที่ 16/2561 ในวันที่
12 กั นยายน 2561 พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรวิ ศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) และใหนําเสนอตอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดาน
วิชาการ และสภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบตามลํา ดั บ
จึ ง ขอนํา เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561) ต อ ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา ดั งมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอตอที่ประชุมนี้
มติที่ประชุม พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยมีกําหนดการเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1
ปการศึกษา 2561 และใหนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ทั้งนี้ มีขอสังเกต
และขอเสนอแนะใหปรับแกไขเพิ่มเติม ในประเด็น ดังตอไปนี้
เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2
1) หนา ก สรุ ป ขั้ น ตอนการเสนอขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร ข อ 7 คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิ ท ยาลั ย ให เ พิ่ ม ครั้ ง ที่ ข องการประชุ ม เป น ในการประชุ ม ครั้งที่ 16/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561
2) หนา ก สรุ ป ขั้ น ตอนการเสนอขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร ข อ 8 สภามหาวิ ท ยาลั ย ให
ความเห็ น ชอบ/อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต ร ให เ พิ่ ม ครั้ ง ที่ ข องการประชุ ม เป น ในการประชุ ม ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 16
กันยายน 2561
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
3) หนา 3 ขอ 6 สถานภาพของหลั กสูตรและการพิ จารณาเห็ นชอบ/อนุมั ติหลักสูตร ข อ 6.5
คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เห็ น ชอบให นํา เสนอต อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ให เ พิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ ข อง
การประชุ ม เป น ในการประชุ ม ครั้งที่ 16/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561

-44) หนา 3 ขอ 6 สถานภาพของหลั กสูตรและการพิ จารณาเห็ นชอบ/อนุมั ติหลักสูตร ข อ 6.6
สภามหาวิ ท ยาลั ย ให ค วามเห็ น ชอบและอนุ มั ติ ห ลั ก สู ต ร ให เ พิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ ข องการประชุ ม เป น ในการ
ประชุ ม ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 16 กันยายน 2561
5) หนา 4 ข อ 9 ชื่อ ตํ า แหน ง และคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาของอาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร ให
ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ตองเปนผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวของกับหลักสูตรหรือสัมพันธกับหลักสูตร ในรอบระยะเวลา 5 ป
ย อ นหลั ง คื อ ตั้ ง แต ป 2556 – ป 2560 และให ต รวจสอบรูป แบบการพิ ม พ ผ ลงานทางวิ ช าการของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตรทุกทาน ใหอยูในรูปแบบของบรรณานุกรม โดยใชรูปแบบการเขียน
ผลงานทางวิชาการแบบ American Psychological Association (APA) ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการจะตองเปน
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตร
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร ขอให
ตรวจสอบผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ที่
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด กรณีที่ไมมีผลงานทางวิชาการ ขอใหเขียน
แผนการพัฒนาอาจารยที่ชัดเจน
6) หนา 5 ขอ 11 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร ใหเพิ่มเติมในประเด็นของ ผูประกอบกิจการ ธุรกิจอิสระ (Entrepreneur)
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
7) หนา 7 ขอ 1.1 ปรัชญาและความสําคัญ และขอ 1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร ใหเพิ่มเติมใน
ประเด็นของ ผูประกอบกิจการธุรกิจอิสระ (Entrepreneur) เปาหมายที่สําคัญ คือ การผลิตดุษฎีบัณฑิตใหมีรอบรู
และมีทกั ษะสูความสามารถ “ผลิตได ขายเปน”
8) หน า 7-10 ข อ 2 แผนพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง หั ว ข อ ด า นการพั ฒ นาบุ ค ลากร ให เ น น ในประเด็ น
ดังตอไปนี้
- การพั ฒ นาอาจารย แ ละบุ ค ลากร โดยให เ น น ทางด า นภาษา ความร ว มมื อ ภาครั ฐ 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
ภาษาจี น ภาษาฮินดี ภาษาญี่ปุน ภาษาเกาหลี ด านการเรี ยนรูจ ากการปฏิ บัติ งานจริ งจากสถานประกอบการ
(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
กรณีศกึ ษา (Case Studies)
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9) หนา 11 ขอ 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา ใหระบุรายละเอียดของคุณสมบัติของผูเขาศึกษา ให
ชัดเจนในแตละแผน โดยใหระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
หลักสูตรแบบ 1.1
1) สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทหรือเทียบเทา สาขาวิชา..........................หรือสาขา
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของจากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) รับรอง หรือ
มีประสบการณดานการวิจัยหรือการทํางานที่เกี่ยวของทางดาน........................ มาแลวไมนอยกวา 3 ป
2) มีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตาม
ระเบียบและประกาศอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ ที่บังคับใชในขณะนั้น
3) กรณีอื่น ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา
หลักสูตรแบบ 1.2
1) สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีหรือเทียบเทา สาขาวิชา.................หรือสาขาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ ดวยคะแนนเกียรตินิยม จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงาน ก.พ. รับรอง หรือมีประสบการณดานการวิจัย
หรือ การทํางานที่เกี่ยวของทางดาน........................ มาแลวไมนอยกวา 5 ป
2) มีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตาม
ระเบียบและประกาศอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ ที่บังคับใชในขณะนั้น
3) กรณีอื่น ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา
หลักสูตรแบบ 2.1
1) สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทหรือเทียบเทา สาขาวิชา.............หรือสาขาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงาน ก.พ. รับรอง
2) มีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตาม
ระเบียบและประกาศอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ ที่บังคับใชในขณะนั้น
3) กรณีอื่น ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา
หลักสูตรแบบ 2.2
1) สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีหรือเทียบเทาสาขาวิชา..............หรือสาขาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ ดวยคะแนนเกียรตินิยม จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงาน ก.พ. รับรอง
2) มีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตาม
ระเบียบและประกาศอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ ที่บังคับใชในขณะนั้น
3) กรณีอื่น ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา
10) หนา 12 ขอ 2.5 แผนการรับนักศึกษา และผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ใหเพิ่ มจํานวนรับ
นักศึกษา ขอสังเกต เมื่อรวมจํานวนนักศึกษาทั้ง 3 แผนการศึกษา มีจํานวนนอยเกินไป ไมคุมทุนและการบริหาร
จัดการเปนไปดวยความลําบาก หากหลักสูตรไมมีความพรอม ไมควรจะเปดการเรียนการสอน โดยขออนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ในอนาคตของมหาวิทยาลัย สัดสวนการรับนักศึกษา ควรเปน ปริญญาตรี : ปริญญาโท : ปริญญา
เอก สัดสวน 1 :2:1 (คน)

-611) 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
ขอเสนอแนะใหห ลักสูตรรายงานผลสัมฤทธิ์ของการดํา เนิน การหลักสู ตร 2 ปริ ญ ญา ให แก คณะกรรมการสภา
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
เกี่ยวของ
13) หนา 21-22 ขอ ข วิ ชาเอกเลือก ใหป รั บ ลดจํ า นวนรายวิ ช า จาก 11 รายวิ ช าให เหลื อ 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 และใหแกไขในทุกแหงที่เกี่ยวของ
2. รายวิชาที่ 2 รายวิชา วอ 731 พลศาสตร ของไหลเชิง คํ านวณสําหรั บ งานวิ ศวกรรม
อาหาร จํานวน 3 (3-0-6) หนวยกิต คงเดิม
3. รายวิชาที่ 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 โดยใหปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาใหม และใหแกไขในทุกแหงที่เกี่ยวของ
5. รายวิ ชาที่ 5 รายวิ ช า วอ 741 การจัดการความปลอดภัย ดา นอาหารแบบองครวม
จํานวน 3 (2-3-5) หนวยกิต คงเดิม
6. รายวิชาที่ 6 รายวิ ช า วอ 772 กฎหมาย มาตรฐาน วิ ช าชีพ และการพั ฒนาศาสตร
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
เกี่ยวของ
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
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และผลงานทางวิชาการตองเปนผลงานทางวิชาการ ใน

-7รอบระยะเวลา 5 ป คือ ตั้งแตป 2556 – ป 2560 และใหตรวจสอบรู ปแบบการพิม พผลงานทางวิ ชาการของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตรทุกทาน ใหอยูในรูปแบบของบรรณานุกรม โดยใชรูปแบบการ
เขียนผลงานทางวิชาการแบบ American Psychological Association (APA) ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการจะตองเปน
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตร
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร ขอให
ตรวจสอบผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ที่
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด กรณีที่ไมมีผลงานทางวิชาการ ขอใหเขียน
แผนการพัฒนาอาจารยที่ชัดเจน
16) หนา 61 ข อ 3.2.2 อาจารย ป ระจํา หลั ก สูต ร ให ตั ดรายชื่ ออาจารย ในลํ า ดั บ ที่ 1-3 ออก
เนื่องจาก มีรายชื่อเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร แลว
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
17) หนา 65 ขอ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ใหเพิ่มเติมประเด็น “ดุษฏีบัณฑิตมี
จิต วิญ ญาณรักและศรัทธาในเสรีภ าพ อิ ส รภาพ กล า ดําเนิ นการเปนผู ป ระกอบการธุ รกิ จ อิ ส ระระดั บ ชาติห รื อ
นานาชาติ ริเริ่มทํา Start Up Program กับผูรวมเรียน” ในคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
18) หนา 84 ขอ 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะที่นักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
และ ขอ 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูเมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษา ใหเพิ่มเติมประเด็น ดังนี้
1. โครงการ Start Up Program ระหวางการศึกษา
2. ทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property : IP) ลิขสิทธิ์ผลงานวิจัย
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
19) หนา 88-89 การพัฒนาคณาจารย เปนเรื่องสําคัญที่สุดควรสงเสริมใหอาจารยมีตําแหนงทาง
วิช าการ ความรวมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public Private Partnership, PPP) การสงเสริมบุ คลากรจาก
มหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานรวมภาคเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) ทั้งในประเทศ
และต างประเทศ โดยเนนการทําใหเปน สากล (Internationalization) ของอาจารย การเชิ ญ ศาสตราจารย
อาคันตุกะ (Visiting Professor) ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร (Corporate Social
Responsibility, CSR) การดําเนินกิจการภายใตหลักจริยธรรม และการจัดการที่ดีมีความทันสมัยเพื่อใหเทาทันการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 และทางดานภาษา (Language) ทั้งนี้ ใหคํานึงหลักการในการพัฒนาปรับปรุง 3 ขอ ดั งนี้
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 การประกันคุณภาพหลักสูตร
20) หนา 90-104 ขอ 1.2 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยใหตรวจสอบคุณสมบัติ
ของอาจารย ทุ ก คนในหลั ก สู ต ร ตํ า แหน ง ทางวิ ช าการของอาจารย ใ นหลั ก สู ต ร ต อ งมี ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น

-8(Sustainability) และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 การตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ การจดสิทธิบัตร ทุนวิจัยของนักศึกษา
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
21) หนา 105-106 ขอ 2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ใหเพิ่มเติมประเด็นดังนี้ 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 ใหต รวจสอบประวั ติ และผลงานการวิ ชาการของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
และผลงานทางวิชาการตองเปนผลงานทางวิชาการในรอบระยะเวลา 5 ป คือ ตั้งแต ป 2556 – ป 2560 และให
ตรวจสอบรูปแบบการพิมพผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตรทุกทาน ให
อยูในรูปแบบของบรรณานุก รม โดยใชรูปแบบการเขีย นผลงานทางวิช าการแบบ 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 ประวั ติแ ละผลงานของอาจารยผู รับ ผิ ดชอบหลักสูตรและ
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

-9โปรดดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ ใหแลว เสร็จภายในวั นที่ 20 กันยายน 2561 และสง
เอกสารหลักสูตรที่แกไขเรียบรอยแลว และแบบรายงานขอมูลหลักสูตรตามแบบที่ สกอ. กําหนด (มคอ.06) ตาม
แบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ จํานวน 1 ชุด และซีดีบันทึกขอมูล โดยบันทึกไฟล word นามสกุล xxx.doc และไฟล
pdf นามสกุล xxx.pdf จํานวน 1 แผน ตอ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ทั้งนี้ ใหหลักสูตรดําเนินการกรอก
ขอมูลผานระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO) จากนั้นมหาวิทยาลัยจะทําการ
ตรวจสอบความถูกต องของขอมูลกอนที่จะกดยื นยันขอมูลไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา (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

สําเนาถูกต้อง
(นางสาวนฤมล คงขุนเทียน)
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

