


















สําเนา 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ  ครั้งที่ 1/2562 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5  มหาวิทยาลัยแมโจ   

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

1. ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย ดร.จตุรภัทร  วาฤทธิ์ 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          รองประธานกรรมการ 

รายชื่อผูเขารวมประชุม 
1. รองศาสตราจารย ดร.วศิน  เจริญตัณธนกุล  
2. รองศาสตราจารย ดร.นคเรศ รังควัต  
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กังสดาล กนกหงษ  
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพล เลาหรอดพันธุ  
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ไชยชนะ  
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เนตรนภา อินสลุด  
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน  
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ  
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน  

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายสกุล ฟองมูล  
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ  ไตรแสง  
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สพ.ญ.พชรพร  ตาดี  
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13. ผูชวยศาสตราจารย น.สพ.ไพโรจน  พงศกิดาการ  
14. ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยตรีธรรมศักดิ์ พันธุแสนศรี  
15. อาจารย ดร.จิรพงศ ศรศักดานุภาพ  
16. อาจารย ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว  
17. อาจารย ดร.อานนท  สีดาเพ็ง  
18. อาจารยจิรวัฒน รักชาติ  
19. อาจารยพันธศักดิ์  ภักดี  
20. อาจารยภูวเดช  วงศโสม  
21. อาจารยมนฤทัย  ไชยวิเศษ  
22. อาจารยศิริลักษณ สุขเจริญ  
23. อาจารยอิสรีย ฮาวปนใจ  
24. อาจารยอุทัยวรรณ  ศรีวิชัย  
25. นางสาวพนิดา พละปญญา  

   
เจาหนาที่ปฏิบัติงานประชุม 

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

 
เริ่มประชุมเวลา 9.30 น. 

เมื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการมาครบองคประชุมแลว ประธานฯ ไดกลาวเปดประชุม
และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ  
ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน ประธานกรรมการ ใหขอเสนอแนะดังนี้  
1. การเรียนในปจจุบันใหเปนไปตามการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เรียนใหรู  เรียนใหหลากหลาย ความรู

จากตํารา หนังสือเปนความรูที่ ไมทันสมัย จึงควรเรียนรูจากผลงานวิจัยตีพิมพ ทั้งนี้ เมื่อเรียนแลวสามารถเปน
ผูประกอบการ มีอาชีพอิสระได เมื่อผลิตได ตองขายเปนดวย ความรูดานการใชอินเทอรเน็ตมีความสําคัญเชนกัน การ
เรียนให  

2. การเขียนรายละเอียดของ หมวดที่ 1 ขอมูลท่ัวไป  และ หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร ในเลม
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) จึงตองมีรูปแบบการเขียน โดยเฉพาะหมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร มีความสําคัญ
มาก ดังนั้น อาจารยผูสอน ตองอาน และศึกษาในหมวดดังกลาวดวย 

3. รายวิชาฟสิกส สําหรับนักศึกษาดานวิศวกรรมศาสตร ตองปรับเนื้อหาหรือไม ควรมีการปรับใหเรียน
เก่ียวกับควอนตัมเพ่ิมเติม 
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1.2  เรื่องที่เลขานุการแจงเพื่อทราบ   -ไมม-ี 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ 
  ครั้งที่ 10/2561 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561   
ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 

20  ธันวาคม  2561 ไปแลวนั้น บัดนี้ ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมดังกลาวแตอยูระหวางการตรวจสอบ
ความถูกตองของเอกสารดังกลาว จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองเอกสารรายงานการประชุมในการประชุมครั้งตอไป จึง
ขอแจงใหที่ประชุมเพ่ือทราบ 
    

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
ฯลฯ 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
วาระที่ 4.1  พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 5  หลักสูตร ดังนี้ 

 
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)   

ตามหนังสือ บัณฑิตวิทยาลัย ที่ ศธ 0523.29.2/2746 ลงวันที่ 19  พฤศจิกายน  2561 เรื่อง  แจงมติที่
ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ตามหนังสือ  งานบริหารและธุรการ คณะผลิตกรรมการเกษตร ที่ ศธ 
0523.3.1/2019 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ไดเสนอ “ราง” หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) เพ่ือใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 15/2561 เม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบใน “ราง” 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) และใหนําเสนอคณะกรรมการวิชาการ
พิจารณา โดยมีขอเสนอแนะและขอแกไขในประเด็นตาง ๆ ทั้งนี้ ขอใหคณะฯ ยังมิตองแกไข “ราง” หลักสูตรดังกลาว โดย
ใหนําเสนอ “ราง” หลักสูตรฉบับเดิมตอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา กอนนํากลับไปปรับแกครั้งเดียวตามมติที่ประชุม
ของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการวิชาการ เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการที่เก่ียวของพิจารณาตาม
ขั้นตอนตอไป นั้น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอเพ่ือพิจารณา และผานการเห็นชอบจากที่ประชุม ดังนี้  

1) ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม 16/2561 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน  2561พิจารณา
แลว มีมติใหความเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
ทั้งนี้ ใหแกไข พ.ศ. หนาเลมหลักสูตร จาก พ.ศ. 2561 เปน พ.ศ. 2562 โดยมีกําหนดการเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ป
การศึกษา 2562 และใหนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความ
เห็นชอบตามลําดับ 

2)  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 
2562 พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบหลักสูตรการเรียนการสอน จํานวน 7 หลักสูตร และรายวิชา จํานวน 4 รายวิชา ตามที่
เสนอ และใหเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ
ตามลําดับ (ตามรายละเอียดหนังสือที่ ศธ 0523.1.1.6/41 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562) 

จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอตอที่ประชุมนี้ 



- 4 - 
 

ประเด็นการพิจารณา  
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  

  
ที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 

มกราคม 2562 พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดยมีกําหนดการเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562 โดยใหนําเสนอตอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ทั้งนี้ มีขอเสนอแนะใหแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้  

เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 
1) หนาปกหลักสูตร บรรทัดที่ 3 ใหตัดขอความ หลักสูตรปริญญาเอกทางวิชาการ ออก  
2) หนา 4 ส ร ุป ขั ้น ต อน กา ร เ ส น อข อ ปร ับ ป ร ุง ห ลัก ส ูต ร  ข อ  6 คณะก ร รม ก า ร บ ริห า ร

มหาวิทยาลัย ให เพิ่มครั้ งที่ของการประชุม เปน ในการประชุมครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันที่ 9 มกราคม 2562 
3) หนา 4 สรุป ขั้นตอนการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร  ขอ 7 สภามหาวิทยาลัย  ใหความ

เห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร  ให เ พิ่มครั้ ง ที่ของการประชุม เปน ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 20 มกราคม 
2562 

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

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบใหนํา เสนอตอสภามหาวิทยาลัย  ให เพิ่ม เติมครั้ งที่ของการ
ประชุม เปน ในการประชุมครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 

5) หนา 6 ขอ 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ขอ  6 .6  สภา
มหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตร  ให เ พิ่ม เติมครั้ งที่ของการประชุม เปน ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2562 

6) หนา 6 ขอ 8 อาชีพที่สามารถที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา ใหปรับแกไขรูปแบบการ
พิมพ ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

7) หนา 7 ขอ 9 ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหตรวจสอบ
ผลงานทางวิชาการ (ผลงานวิจัย) ใหตรงกับสาขาวิชาพืชไร 

8) หนา 7 ขอ 9 ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหตรวจสอบ
คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  ทั้งนี้ 
ตองเปนผลงานทางวิชาการที่เก่ียวของกับหลักสูตรหรือสัมพันธกับหลักสูตร ในรอบระยะเวลา 5 ปยอนหลัง คือ ตั้งแตป 
2557 – ป 2561   

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

9) หนา 7 ขอ 11 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร ใหเพ่ิมเติมประเด็น ดังนี้ 

 1) ไทยแลนด 4.0 ผลิตคนเพ่ือสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยี สูศตวรรษที่ 21 
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 2) สรางคนเปนผูประกอบการ Start Up  
10) หนา 8 ขอ 12 ผลกระทบจากขอ 11.1 และขอ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับ

พันธกิจของสถาบัน ใหเพ่ิมเติมประเด็น 
 1) การเขาถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคลองกับโลกในศตวรรษที่ 21 
 2) ความเปนผูประกอบการที่นํานวัตกรรมใหม ดานปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence, 

AI)  เทคโนโลยีทันสมัยมาใชในกระบวนการผลิต การจัดการและผลิตใหสอดคลองกับ ความตองการ (Demand) ในตลาด
ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 3) เพ่ิมประสบการณดาน Start Up ใหเข็มแข็ง เสรีภาพ ความคิดสรางสรรคนวัตกรรมที่เปน
ผูประกอบการ Start Up ธุรกิจอุตสาหกรรมใหม 

4) นําความรูดานปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence, AI) หุนยนต (Robotic)  มาบูรณา
การในการศกึษา เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนในหลักสูตรใหมีวัฒนธรรมสรางผูประกอบการ 

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
11) หนา 10 ขอ 1 ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร ควรเพ่ิมเติมขอความที่ให

เชื่อมโยงกับไทยแลนด 4.0 
12) หนา 10-13 ขอ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง ใหปรับแกไขรูปแบบการเขียน ปรับปรุงเพิ่มเติมให

ครอบคลุมแนวทางการพัฒนาอยางสอดคลองกับยุคสมัย โดยใหเนนในประเด็นของดานตาง ๆ ดังนี้ ดานการพัฒนา
บุคลากร ดานการพัฒนานักศึกษา ดานการเรียนการสอน  ดานหลักสูตร ดังนี้  

1. การพัฒนาอาจารย  
- สนับสนุนการศกึษาใหสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก และเขาสูตําแหนงทางวิชาการตาม

เกณฑ  
- สนับสนุนโครงการวิจัยที่มีผลเปน Start Up ทางธุรกิจได  
- การตีพิมพเผยแพรเปนภาษาอังกฤษในฐานขอมูล ISI/Scopus ที่มี Impact Factor สูง 
- ใหเนนทางดานภาษา / ความรวมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public Private Partnership, PPP)/ 

การสงเสริมบุคลากรจากมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานรวมภาคเอกชนเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent 
Mobility) / และการไปพัฒนาหรือปรับปรุง (Brush up) ตนเองทุก ๆ 5 ป / การติดตอและสรางความสัมพันธ กับองคกร
และบุคคลากรทั้งในและตางประเทศ /เพ่ิมคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และตําแหนงทางวิชาการ /การวิจัย ตีพิมพเผยแพร 
การจดลิขสิทธิ์ผลงาน 

2. หลักสูตร นําสูการคนควาหาความรู เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต เสรีภาพทางความคิดเพื่อ
สังเคราะหใหเกิดนวัตกรรมใหม เปน Start Up ทางธุรกิจได คุณภาพงานวิจัยระดับสากล รวมถึงการตีพิมพเผยแพร การ
จดลิขสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา ภาษาตางประเทศ โอกาสสัมผัสกับเอกชนที่มีชื่อเสียง และผลทางธุรกิจสูง ใหหลักสูตร
ปลูกฝงใหนักศึกษามีสัญชาตญาณการเรียนรู ไมสอนใหจํา ใหแกไขจํานวนหนวยกิตเปนชั่วโมงที่เนนการเรียนรูใหมากข้ึน 
เชน รายวิชาสัมมนา และอาจารยผูสอนตองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู แนะนําใหแจกเอกสารประกอบการสอน เพื่อให
นักศึกษา ไดเรียนรูดวยตนเองไดมากข้ึน และมีกรณีศึกษาใหมีวิทยากรจากภายนอก ใหนักศึกษาเปลี่ยนวัฒนธรรม เชน 
ชอบนั่งหลังหอง ชอบพูดนอกรอบ มาเปนวัฒนธรรมที่กลาถาม กลาคิด กลาทํา  เนนการแลกเปลี่ยนการเรียนรูระหวาง
นิสิต การเรียนใหใชรายวิชาสัมมนาใหเกิดประโยชน การเรียนรูรวมกัน แลกเปลี่ยนทักษะ ความคิด ขอมูลทางวิชาการ 
เพ่ิมเติมความรูใหม ๆ ทางทฤษฎีทดแทนการเรียนตามรายวิชา เนนการอาน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนแบบ 
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Learning by doing เนนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทํางานรวมกันเปนทีมในแตละรายวิชา เนนการทํารายงานและนําเสนอ
และจัดใหมีโอกาสศกึษานอกสถานที่ 

3.  พัฒนาใหนักศึกษามีความสามารถดานภาษาในการเขียน อาน ฟง และ พูด มีความรูดาน
อินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) ทักษะดานมนุษยสัมพันธ ใฝรู 
ใฝเรียน ตลอดชีวิต ครองชีวิตดวย รอบรูในขันธ 5  เนนความหลากหลายทางอาชีพ ดานประสบการณของนักศึกษา การ
เรียนรูดวยตนเอง และการแลกเปลี่ยนระหวางนักศึกษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรูใหม กลาคิด กลาถาม กลาทํา 
เพื่อนําความหลากหลายของวัฒนธรรมมาใชประโยชนแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน เนนการสรางทักษะจากการศึกษาดู
งาน และมีการเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายของการบริหารของสังคมนานาชาติโดยใชกรณีศึกษาและเปนกรณีที่
ประสบความสําเร็จ  และวัฒนธรรมผูประกอบการ (Entrepreneur) การเรียนรูตลอดชีวิต 

4. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ใหคํานึงหลักการในการพัฒนาปรับปรุง 3 ขอ ดังนี้  
4.1 เสรีภาพ (Freedom) ของผูเรียน การเห็น การฟง การอภิปราย (Debate) ความคิดตนเอง 
4.2 การทําใหเปนสากล (Internationalization)  
4.3 การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (21st Century) การเมือง (Politics) เศรษฐกิจ (Economics) 

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

5. การพัฒนาคณาจารย สําคัญที่สุด โดยใหคํานึงหลักการในการพัฒนาปรับปรุง 3 ขอ ดังนี้  
5.1 เสรีภาพ (Freedom) ของอาจารย การเห็น การฟง การอภิปราย (Debate) ความคิด

ตนเอง 
5.2 การทําใหเปนสากล (Internationalization) ของอาจารย 
5.3 การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (21st Century) ของอาจารย การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค 

(Technical Changes) เกง ชํานาญ (Adept) พัฒนา (Evolve) ครุนคิด ใครครวญ (Revolve) การเปลี่ยนรูป การแปรรูป 
(Transformation) 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 
13) หนา 14 ขอ 2.2 คุณสมบัติผูเขาศึกษา ใหทบทวนการเขียนคุณสมบัติผูเขาศึกษา ไมควรกําหนดผล

การเรียนเฉลี่ย (GPAX) ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาเขามาเรียนใหมากที่สุด ทุกแผนการศึกษา หลักสูตร แบบ 1 แบบ 1.1 
แบบ 1.2 และ หลักสูตร แบบ 2 แบบ 2.1 และแบบ 2.2 ทั้งนี้ แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ควรเนนประสบการณ ใหมากขึ้น 
เมื่อเทยีบกับแบบ 1.2 และแบบ 2.2 การเรียนในยุคปจจุบันเปนไปในรูปแบบ เขางาย แตจบยาก ขอใหเนน Start up  

14) หนา 16 ขอ 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ใหทบทวนจํานวนรับ
นักศึกษา โดยเพ่ิมจํานวนรับใหมากขึ้น เพ่ือใหชดเชยจํานวนนักศึกษาปริญญาตรีที่ลดลง และใหประชาสัมพันธเชิงรุก โดย
ใหสอดคลองกับไทยแลนด 4.0 และยุทธศาสตรการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแมโจ ทั้งนี้ สัดสวนจํานวนการรับ
นักศึกษา ควรเปนดังนี้  ปริญญาตรี : ปริญญาโท : ปริญญาเอก (1 : 2 : 1 คน) 

15) หนา 17-18 ขอ 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย ให
ตรวจสอบการพิมพขอความใหถูกตอง จาก การเทียบโอนหนวยกิต และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย ใหเปนไป
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  และตามระเบียบ รวมถึงประกาศ 2560 อ่ืน 
ๆ ของมหาวิทยาลัยที่ประกาศเพ่ิมเติม  
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เปน การเทียบโอนหนวยกิต และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และตามระเบียบ รวมถึงประกาศอื่น ๆ ของ
มหาวิทยาลัยที่ประกาศเพ่ิมเติม 

16) หนา 18 ขอ 3.1.1 จํานวนหนวยกิต ใหทบทวนการเขียน ไมควรกําหนดผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 
ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาเขามาเรียนใหมากที่สุด  มีขอเสนอแนะใหใชจํานวนปที่มีประสบการณในการประกอบอาชีพ 
แทนผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)   

17) หนา 20 ขอ 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร ขอ 1 หลักสูตร แบบ 1.1 ขอ 2 ดุษฎีนิพนธ ขาดรายวิชา
ดุษฎีนิพนธ 6 จํานวน 12 หนวยกิต ใหเพ่ิมเติมใหครบถวนและแกไขในทุกแหงที่เก่ียวของ 

18) หนา 23 ขอ 3 หลักสูตร แบบ 2.1 ขอ 2 รายวิชาบังคับ ใหเ พ่ิมเติมเนื้อหาทางดาน 
เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) การสืบคนทางอินเทอรเน็ต (Internet searching) ปญญาประดิษฐ (Artificial 
Intelligence, AI) อินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things, IoT) เทคโนโลยีโลกเสมือนกาวสูโลกความเปนจริง 
(Virtual Reality (VR) & Augmented Reality (AR)) หุนยนต (Robotic) อากาศยานไรคนขับ (Drone) Start Up และ 
Entrepreneur for Agricultural Business 

19) หนา 23 ขอ 3   หลักสูตร แบบ 2.1 ขอ 2 รายวิชาบังคบั  ใหยายรายวิชา พร 711 การคนควาดาน
การพัฒนาและปรับปรุงพันธุพืชไร และรายวิชา พร 721 การคนควาและพัฒนาทางสรีรวิทยาการผลิตพืชไร ใหยายไปอยู
ขอ 3 รายวิชาเอกเลือก และใหเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับ Start Up และผูประกอบการดานการเกษตร (Entrepreneur for 
Agricultural Business) ในรายวิชาเอกเลือก โดยใหเพ่ิมเนื้อหาในรายวิชาที่เปดสอนอยูในวิชาเอกเลือก 

20) หนา 26 ขอ 3   หลักสูตร แบบ 2.2 ขอ 2 รายวิชาบังคับ  ใหยายรายวิชา พร 510 การปรับปรุง
พันธุพืชข้ันสูง รายวิชา พร 520 สรีรวิทยาการผลิตพืชไรขั้นสูง รายวิชา พร 530 การวางแผนทดลองสําหรับงานวิจัยพืช 
รายวิชา พร 711 การคนควาดานการพัฒนาและปรับปรุงพันธุพืชไร และรายวิชา พร 721 การคนควาและพัฒนาทาง
สรีรวิทยาการผลิตพืชไร ใหยายไปอยูขอ 3 รายวิชาเอกเลือก 

21) หนา 27 ขอ 3 หลักสูตร แบบ 2.2 ขอ 3 รายวิชาเอกเลือก ตามที่หลักสูตรกําหนดไว 18 รายวิชา มี
ขอเสนอแนะใหตัดรายวิชาเอกเลือก ออก 18 รายวิชา ใหเหลือรายวิชาดังตอไปนี้ 

ที ่ ชื่อรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

1 พร 512 ไบโอเมตริกในการปรับปรุงพันธุพืช 3 (2–3–5) 

2 พร 513 สรีรวิทยาเชิงโมเลกุลของพืช 3 (2-2-5) 

3 พร 521 สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ 3 (2–3–5) 
4 พร 524 ปฏิสัมพันธระหวางพืชกับจุลินทรีย 3 (2-2-5) 
5 พร 525 การปรับตัวของพืช 3 (2-2-5) 
6 พร 530 การวางแผนทดลองสําหรับงานวิจัยพืช 3 (2-3-5) 
7 พร 532 นวัตกรรมการจัดการธาตุอาหารพืช 3 (2-3-5) 
8 พร 533 การจัดการขอมูลและวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณดานพืช 3 (2-3-5) 
9 พร 711 การคนควาดานการพัฒนาและปรับปรุงพันธุพืชไร  3 (2-3-5) 
10 พร 712 การคนควาและพัฒนาทางสรีรวิทยาการการผลิตพืชไร  3 (2-3-5) 
11 พร 740 ขอมูลขนาดใหญในการทําฟารมแบบอัจฉริยะ 3 (2-3-5) 
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22) หนา 57-58 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 ใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และผลงานทางวิชาการตองเปนผลงานทางวิชาการ ในรอบ
ระยะเวลา 5 ป  คือ ตั้งแตป 2557 – ป 2561 ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการจะตองเปนงานวิจัยที่เก่ียวของกับหลักสูตร  

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

23) หนา 105 เอกสารแนบ 3 ขอ 2  สภามหาวิทยาลัย ไดอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรครั้ งนี้
แลว ในการประชุมครั้ งที่ . . .  ให เพิ่ม เติมครั้ งที่ของการประชุม เปน  ในการประชุม  ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 20 
มกราคม 2562 และใหปรับแกไขใหถูกตองตามแบบฟอรมของเอกสารแนบ 3 

24) หนา 133-177 เอกสารแนบ 4 ใหตรวจสอบประวัติและผลงานการวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และผลงานทาง
วิชาการตองเปนผลงานทางวิชาการในรอบระยะเวลา 5 ป คือ ตั้งแตป 2557 – ป 2561 ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการจะตอง
เปนงานวิจัยที่เก่ียวของกับหลักสูตร  

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

25) หนา 133-177 เอกสารแนบ 4 ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย
ประจําหลักสูตร ใหตรวจสอบผลงานวิชาการที่ไดรับการเผยแพร ที่เปน Full Paper ใหระบุเลขหนาใหครบถวน 

26) ตรวจสอบรูปแบบของเอกสารหลักสูตร ใหถูกตองตามแบบฟอรมรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 
กรณีที่หลักสูตรไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตร หากพบขอผิดพลาดนอกเหนือจากขอเสนอแนะตามมติที่ประชุมขอให
ดําเนินการแกไขใหถูกตองดวย 

27) ขอใหหลักสูตรดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ และใหดําเนินการกรอกขอมูลหลักสูตรผานระบบ
พิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO) ใหแลวเสร็จภายใน 7 วันหลังจากหลักสูตรผานการ
อนุมตัจิากสภามหาวิทยาลัย  

28) ขอใหหลักสูตรจัดสงเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
1. เลมรายละเอียดหลักสูตรมคอ. 2  ฉบับแกไขเรียบรอยแลว 
2. แบบฟอรมสรุปผลการแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ 

(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 23 มกราคม 2562 และสงเอกสาร

หลักสูตรที่แกไขเรียบรอยแลว และแบบรายงานขอมูลหลักสูตรตามแบบที่ สกอ. กําหนด (มคอ.06) ตามแบบฟอรมที่แนบ
มาพรอมนี้จํานวน 1 ชุด และซีดีบันทึกขอมูล โดยบันทึกไฟล  word  นามสกุล xxx.doc และไฟล pdf นามสกุล 
xxx.pdf จํานวน 1 แผน ตอ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ทั้งนี้ ใหหลักสูตรดําเนินการกรอกขอมูลผานระบบพิจารณา
ความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศกึษา (CHECO) จากนั้นมหาวิทยาลัยจะทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
กอนที่จะกดยืนยันขอมูลไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณาความสอดคลองตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรตอไป  

 
ฯลฯ 

 
เลิกประชุม  เวลา 13.30 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 


