








 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ 

ครั้งท่ี 4/2561 
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 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. อาจารย ดร.ณัฐพล  เลาหรอดพันธุ เลขานุการ 
 แทน ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ    

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชดาภรณ  ปนทะรส ผูชวยเลขานุการ 
 รองผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  ฝายวิชาการ  

รายชื่อผูเขารวมประชุม 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวฒุ ิ ดุษฎี  
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ไชยชนะ  
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มัชฌิมา  ศุภวิมลพันธ  
4. อาจารย ดร.จันทรจิรา  นันตา  
5. อาจารย ดร.จุฑาภรณ  ชนะการ  
6. อาจารย ดร.ปริญ  คงกระพันธ  
7. อาจารยกริ่งกาญจน  เจริญกุล  
8. อาจารยดวงพร  เพ่ิมสุวรรณ  
9. อาจารยปณิธี  บุญสา  

10. อาจารยพีราวิชญ  ภาคนนทกุล  
11. อาจารยวิชญา  โคตรฐิติธรรม  
12. อาจารยอภิญญา  ฤทธิโพธิ์  
13. นางสาวโสภา  หาญยุทธ  
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เจาหนาที่ปฏิบัติงานประชุม 
1. นางสาวนฤมล  คงขุนเทียน  
2. นางสาวรักษพิกุล วงศจักร  
3. นางสาวอาทิตยา  ธรรมตา  

 

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น. 
 

เมื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการมาครบองคประชุมแลว ประธานฯ ได
กลาวเปดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ   -ไมมี- 
 

1.2  เรื่องที่เลขานุการแจงเพื่อทราบ  -ไมม-ี 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ 

  ครัง้ท่ี 3/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 
ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ   ครั้งที่ 3/2561 เมื่อ

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ไปแลวนั้น บัดนี้ ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมดังกลาว
เรียบรอยแลว จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาตามเอกสารรายงานการประชุมที่นําเสนอตอที่ประชุมนี้ 

 
มติท่ีประชุม พิจารณาแลว มีมติใหการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย ดานวิชาการ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง     -ไมมี- 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1  พิจารณาการเปดหลักสูตรปรับปรุง จํานวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 
1)   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2561)  
2)   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2561)  
3)   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2561)  สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ 
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ขอเสนอแนะในภาพรวม  ใหแกทุกหลักสูตรนําไปปรับปรุงและเพิ่มเติม ดังนี้ 
1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร ใหตรวจสอบ ประวัติและ

ผลงานทางวิชาการ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร กรณีที่คุณสมบัติ ไมเปนไปตามเกณฑฯ ให
หลักสูตรระบุแผนการพัฒนาอาจารยใหชัดเจน  

2) การพัฒนาอาจารย ใหเนน ทางดานภาษา / ความรวมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public 
Private Partnership, PPP) / การสงเสริมบุคลากรจากมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานรวมภาคเอกชนเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) / และการไปพัฒนาหรือปรับปรุง (Brush up) ตนเองทุก ๆ 
5 ป 

3) นักศึกษา ตองมีแนวทางการพัฒนา - ดานภาษา / ดานการเรียนรูจากการปฏิบัติและงาน
จรงิจากสถานประกอบการ (Public Private Partnership, PPP) – การฝกงาน - สหกิจศึกษา)  

4) วิชาตาง ๆ ในหลักสูตร ขอแบงใหชัดเจน คือ 
4.1 รายวิชาศึกษาทั่วไป (General Education)  
4.2 รายวิชาในกลุมวิชาแกน (Foundation course)  
4.3 รายวิชาในกลุมวิชาเฉพาะ (Professional course) ซึ่งควรจะชัดเจนและเนน

การปฏิบัติ การมีผูรวมสอน (Teaching partner) มาชวยสอน เชน ความรวมมือกับเอกชน เรียนรูจากการ
ทํางานจริง จากเอกชน – การเขาฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

5) หลักสูตร ควรเพิ่มเติมในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
5.1 ใหมีทักษะ (Skill) ดานการประกอบกิจการธุรกิจ (Entrepreneur) ดานจิตวิทยา

สังคม (Social Psychology) และ ดานสื่อสังคมออนไลน (Social Media) ตางๆ  
5.2 ควรบริหารหลักสูตรรวมกับอุตสาหกรรม/ธุรกิจ ภาคเอกชน 

6) แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ใหคํานึงหลักการในการพัฒนาปรับปรุง 3 ขอ ดังนี้  
6.1 เสรีภาพ (Freedom) ของผูเรียน การเห็น การฟง การอภิปราย (Debate) 

ความคิดตนเอง 
6.2 การทําใหเปนสากล (Internationalization)  
6.3 การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ( 21st Century) การเมือง (Politics) เศรษฐกิจ          

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

7) การพัฒนาคณาจารย สําคัญที่สุด โดยใหคํานึงหลักการในการพัฒนาปรับปรุง 3 ขอ ดังนี้  
7.1 เสรีภาพ (Freedom) ของอาจารย การเห็น การฟง การอภิปราย (Debate) 

ความคิดตนเอง 
7.2 การทําใหเปนสากล (Internationalization) ของอาจารย 
7.3 การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ( 21st Century) ของอาจารย การเปลี่ยนแปลงทาง

เทคนิค (Technical changes) เกง ชํานาญ (Adept) พัฒนา (Evolve) ครุนคิด ใครครวญ (Revolve) การ
เปลี่ยนรูป การแปรรูป (Transformation)  

ฯลฯ 



  - 4 -

 

3)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561)  สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ 

ตามหนังสือ มหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ งานบริการการศึกษาฯ ที่ ศธ 
0523.1.9.5/1650 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เรื่อง  ขอนําสงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการชุมชน  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 
11/2560 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560 มีมติเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) นั้น  ในการนี้ จึงขอนําสงเลมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกตองและดําเนินการนําเสนอเขา
ในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจ ตอไป จึงขอนําเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ดัง
เอกสารแนบมาพรอมนี้  และผานการเห็นชอบจากที่ประชุม ดังนี้  

1) ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 32561 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 
พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการชุมชน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ และใหนําเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ  

2)  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ในการประชุม ครั้งที่ 7/2561 ใน
วันท่ี 18 เมษายน 2561 พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
การจัดการชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ  และให
นําเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความ
เห็นชอบตามลําดับ 

จึงขอนําเสนอหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการชุมชน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด ังมี
รายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอตอที่ประชุมนี้ 

 
มติที่ประชุม พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิม
พระเกียรติ และใหนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ทั้งนี้ มีขอสังเกต
และขอเสนอแนะใหปรับแกไขเพ่ิมเติม ในประเด็น ดังตอไปนี้ 

ขอเสนอแนะ เพื่อใหแกไขเพิ่มเติมโดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี ้
1) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 4 ส รุป ขั้น ตอนการ เ สนอขอปรับปรุง

หลักสูตร ขอ 7 สภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ให เ พิ่ม เติมครั้ งที่ของการ
ประชุม เปน ในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 

2) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 6 หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป ขอ 6 สถานภาพของ
หลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ขอ 6 .9  สภามหาวิทยาลัย  ใหคว ามเห็นชอบ/
อนุมัติหลักสูตร  ให เพิ ่ม เ ติมครั ้ ง ที่ของการประชุม  เปน  ในการประชุม  ครั้งท่ี 4/2561 วันที่ 6 
พฤษภาคม 2561 
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3) เลมรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) หนา 8 หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป  ขอ 9 ชื่อ ตําแหนง
และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  ทั้งนี้ตองเปนผลงานทาง
วิชาการท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรหรือสัมพันธกับหลักสูตร ในรอบระยะเวลา 5 ปยอนหลัง คือ ตั้งแตป 2556 – 
ป 2560 มหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ ควรเรงดําเนินการใหอาจารยในหลักสูตรขอตําแหนงทาง
วิชาการ และจัดทําผลงานทางวิชาการ  

ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 
ขอใหตรวจสอบผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ ที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด กรณีที่ไมมีผลงาน
ทางวิชาการ ขอใหเขียนแผนการพัฒนาอาจารยที่ชัดเจน 

4) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 14-17 หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร ขอ 
2 แผนพัฒนาปรับปรุง ปรับแผน และกลยุทธใหสมบูรณขึ้น โดยใหคํานึงหลักการในการพัฒนาปรับปรุง 3 ขอ 
ดังนี้  

1. เสรีภาพ (Freedom) ของผูเรียน การเห็น การฟง การอภิปราย (Debate) 
ความคิดตนเอง 

2. การทําใหเปนสากล (Internationalization)  
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) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 24 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร ขอ 2 หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาแกน ใหตรวจสอบรายวิชา กช 102 
จิตวิทยาสังคมเพื่อชุมชน  3 (3-0-6) หนวยกิต ใหปรับแกไขจํานวนหนวยกิตเปน 3 (2-2-5) หนวยกิต โดย
แกไขในทุกแหงที่เก่ียวของ  

6) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 25 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร ขอ 2 หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเอกบังคบั ใหปรับแกไขจํานวนหนวย
กิตของรายวิชา กช 493 สัมมนา 2  จํานวนหนวยกิต 2 (0-4-4) หนวยกิต ใหปรับแกไขจํานวนหนวยกิตเปน 
1 (0-2-1) หนวยกิต โดยแกไขในทุกแหงที่เก่ียวของ  และใหเพิ่มรายวิชา กช... สัมมนา 3 จํานวนหนวยกิต 1 
(0-2-1) หนวยกิต  

7) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 25 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร ขอ 2 หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเอกบังคบั ใหเพ่ิมรายวิชา 1 รายวิชา
ดังนี้ กช... สัมมนา 3 จํานวนหนวยกิต 1 (0-2-1) หนวยกิต โดยใหเพ่ิมขอมูลรายวิชาในทุกแหงที่เก่ียวของ   

8) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 26-28 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร กลุมวิชาเอกเลือก ที่กําหนดใหเรียน 15 หนวยกิต ใหปรับลดรายวิชา
ลง โดยใหเนนการสรางชุมชน ใหมีจิตวิญญาณความเปนผูประกอบการ หรือปรับลดรายวิชาตามความ
เหมาะสมของหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหเหลือรายวิชาจํานวน 12 รายวิชา ดังนี้ 
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1. กช 317 การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน 
2. กช 318 กระบวนการกลายเปนเมอืงและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
3. กช 319 ภูมปิญญาทองถ่ินและการจัดการนวัตกรรมชุมชน 
4. กช 322 การจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชน 
5. กช 323 ระบบเกษตรทางเลือกเพื่อการพัฒนาชุมชน 
6. กช 425 การจัดการที่ดินและทรัพยากรโดยชุมชน 
7. กช 338 เศรษฐกิจนอกระบบ 
8. กช 339 การจัดการวิสาหกิจชุมชน 
9. กช 340 การจัดการทองเที่ยวในชุมชน 
10. วค 101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
11. วค 211 มัลติมีเดียและการประยุกตใช 
12. วค 314 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

9) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 74-76 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร หัวขอ 3.2 ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย ขอ 3.2.1 อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร ขอ 3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร ใหตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558 และ
ผลงานทางวิชาการตองเปนผลงานทางวิชาการ ในรอบระยะเวลา 5 ป  คือ ตั้งแตป 2556 – ป 2560 ทั้งนี้
ผลงานทางวิชาการจะตองเปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตร  

ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 
ขอใหตรวจสอบผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ ที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด กรณีที่ไมมีผลงาน
ทางวิชาการ ขอใหเขียนแผนการพัฒนาอาจารยที่ชัดเจน 

10) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 74-76 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร หัวขอ 3.2 ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย ขอ 3.2.2 อาจารย
ประจําหลักสูตร ขอใหระบุเฉพาะอาจารยที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตร เทานั้น 

11) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 76-78 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการ
สอนและการประเมินผล โดยใหคํานึงหลักการในการพัฒนา 3 ขอ ดังนี้  

1. เสรีภาพ (Freedom) ของผูเรียน การเห็น การฟง การอภิปราย (Debate) 
ความคิดตนเอง 

2. การทําใหเปนสากล (Internationalization)  
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) 
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12) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 93 หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผล
นักศึกษา ขอเสนอแนะในดานการประเมินนักศึกษา เมื่อนักศึกษาสําเร็จการศกึษาแลว ตองทํางานสามารถหา
เงินเพ่ือการเลี้ยงชีพได ควรใหนักศึกษามีกระบวนทัศน (Paradigm) เนนการประกอบกิจการธุรกิจ 
(Entrepreneur) การเริ่มตนธุรกิจเพ่ือการเติบโตแบบกาวกระโดด (Startup) ใหกลาคิด กลาเสี่ยง กลาลงทุน 

13) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 93 หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย เปนเรื่อง
สําคัญที่สุด โดยใหคํานึงหลักการในการพัฒนาปรับปรุง 3 ขอ ดังนี้  

1. เสรีภาพ (Freedom) ของอาจารย การเห็น การฟง การอภิปราย (Debate) 
ความคิดตนเอง 

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

เทคนิค (Technical changes) เกง ชํานาญ (Adept) พัฒนา (Evolve) ครุนคิด ใครครวญ (Revolve) การ
เปลี่ยนรูป การแปรรูป (Transformation) 

14) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 109 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
ขอ 7ตัวบงชี้ผลการดําเนินการ (Key Performance Indicators) ใหปรับแกไข เปน ตัวบงชี้ผลการดําเนินการ 
(Key Performance Indicators) จํานวน 12 ขอ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

15) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 110 หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการ
ดําเนินการของหลักสูตร ไมมีขอเสนอแนะ 

16) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา  124 เอกสารแนบ 3 ขอ 2  ส ภ า
มหาวิทยาลัย ไดอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรครั้ งนี้แลว ในคราวประชุมครั้ งที่ . . .  ให เ พ่ิมเติมครั้ ง
ที่ของการประชุม เปน  ในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 และใหปรับแกไขให
ถูกตองตามแบบฟอรมของเอกสารแนบ 3 

17) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 167-185 เอกสารแนบ 4 ใหตรวจสอบประวัติ
และผลงานการวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และผลงานทางวิชาการตองเปนผลงานทางวิชาการในรอบ
ระยะเวลา 5 ป คือ ตั้งแตป 2556 – ป 2560 ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการจะตองเปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
หลักสูตร  

ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 
ขอใหตรวจสอบผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ ที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด กรณีที่ไมมีผลงาน
ทางวิชาการ ขอใหเขียนแผนการพัฒนาอาจารยที่ชัดเจน 

18) ตรวจสอบรูปแบบของเอกสารหลักสูตร ใหถูกตองตามแบบฟอรมรายละเอียดหลักสูตร 
(มคอ.2) กรณีที่หลักสูตรไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตร หากพบขอผิดพลาดนอกเหนือจากขอเสนอแนะตาม
มติที่ประชุมขอใหดําเนินการแกไขใหถูกตองดวย 
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โปรดดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 และ
สงเอกสารหลักสูตรที่แกไขเรียบรอยแลว และแบบรายงานขอมูลหลักสูตรตามแบบที่ สกอ. กําหนด (มคอ.02) 
ตามแบบฟอรมท่ีแนบมาพรอมนี้ จํานวน 1 ชุด และซีดีบันทึกขอมูล โดยบันทึกไฟล  word  นามสกุล 
xxx.doc และไฟล pdf นามสกุล xxx.pdf จํานวน 1 แผน ตอ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพ่ือนําเสนอ
ตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือรับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรตอไป 

ฯลฯ 
 

เลิกประชุม  เวลา 12.00 น. 
 

 
 
 
 

นฤมล  คงขุนเทียน 
(นางสาวนฤมล  คงขุนเทียน) 
เจาหนาที่ปฏิบัติงานประชุม 
ผูบันทึกรายงานการประชุม 

  
 
 

รัชดาภรณ  ปนทะรส 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชดาภรณ  ปนทะรส) 
ผูชวยเลขานุการฯ 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
  

 

ณัฐพล เลาหรอดพันธุ 
(อาจารย ดร.ณัฐพล เลาหรอดพันธุ) 

เลขานุการฯ 
ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

สาํเนาถกูต้อง 
 

 
(นางสาวนฤมล  คงขุนเทยีน) 

นักวชิาการศกึษาชํานาญการพเิศษ 


