








 
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) 
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1)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561)  

ตามที่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561)  ไดนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 9/2560 ในวันที่ 20 ธันวาคม 
2560 ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหถอนเรื่องการขอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงาน
ทดแทน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  และใหนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการในการประชุม
ครั้งถัดไปนั้น  ในการนี้ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการไดตรวจสอบการปรับแกไขตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 9/2560 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เปนที่เรียบรอยแลว โดยทางหลักสูตร
ดังกลาวไดสรุปการดําเนินการแกไขมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี 9/2560 ในวันที่ 20 ธันวาคม 
2560 เรียบรอยแลว ดังเอกสารแนบมาพรอมนี้  และผานการเห็นชอบจากที่ประชุม ดังนี้  

1) ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 32561 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 
พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงาน
ทดแทน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) และใหนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ  

2)  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ในการประชุม ครั้งที่ 7/2561 ใน
วันท่ี 18 เมษายน 2561 พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพลังงานทดแทน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) แ ละ ใหนํา เ สน อคณะกรรม กา รส ภ า
มหาวิทยาลัย ดานวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ 

จึงขอนํา เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561)  ตอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ด ังมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอตอที่ประชุมนี้ 

 
มติท่ีประชุม พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) และใหนําเสนอตอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ทั้งนี้ มีขอสังเกตและขอเสนอแนะใหปรับแกไขเพ่ิมเติม ใน
ประเด็น ดังตอไปนี้  

ขอเสนอแนะ เพื่อใหแกไขเพิ่มเติมโดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
1) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 6 ส รุป ขั้น ตอนการ เ สนอขอปรับปรุง

หลักสูตร ขอ 6 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให เ พิ่ม เติมครั้ งที่ของการประชุม เปน ใน
การประชุมครั้งที่ 7/2561 วันท่ี  18 เมษายน 2561 

2) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 6 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 

3) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 2 หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป ขอ 4 จํานวนหนวยกิต
ที่เรียนตลอดหลักสูตร ใหตัด  โปรแกรมกาวหนา 147 หนวยกิต  ออก โดยใหแกไขในทุกแหงที่เก่ียวของ 
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4) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 2 หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป ขอ 6 สถานภาพของ
หลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ให เพิ่มเติมขอมูลดังนี้  

4 .1  ขอ 6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  เห็นชอบใหนําเสนอตอ
สภามหาวิทยาลัย  ให เพิ่ม เติมครั้ งที่ของการประชุม  เปน  ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 18 
เมษายน 2561 

4 . 2  ขอ  6 . 5  สภามหาวิทยาลัย  ใหคว าม เห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร  ให
เพิ่มเติมครั้ งที่ของการประชุม เปน ในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 

5) เลมรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) หนา 3 หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป  ขอ 9 ชื่อ ตําแหนง
และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีขอเสนอแนะใหปรับเปลี่ยนอาจารยผูรับผิดชอบ 
ลําดับที่ 2 อาจารย ดร.จุฑาภรณ ชนะถาวร และลําดับที่ 5 Mr.Rameshprabu  Ramaraj เนื่องจากคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ไมตรงกับหลักสูตร และใหตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  ท้ังนี้ตองเปนผลงานทางวิชาการที่
เก่ียวของกับหลักสูตรหรือสัมพันธกับหลักสูตร ในรอบระยะเวลา 5 ปยอนหลัง คือ ตั้งแตป 2556 – ป 2560 
วิทยาลัยพลังงานทดแทน ควรเรงดําเนินการใหอาจารยในหลักสูตรขอตําแหนงทางวิชาการ และจัดทําผลงาน
ทางวิชาการ  

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

6) เลมรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) หนา 5 หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป  ขอ 12.1 การพัฒนา
หลักสูตร ควรเพิ่มเติมในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

6.1 ใหมีทักษะ (Skill) ดานการประกอบกิจการธุรกิจ (Entrepreneur) ดานจิตวิทยา
สังคม (Social Psychology) และ ดานสื่อสังคมออนไลน (Social Media) ตางๆ  

6.2 ควรบริหารหลักสูตรรวมกับอุตสาหกรรม/ธุรกิจ ภาคเอกชน 
7) เลมรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) หนา 5 หมวดท่ี 1 ขอมูลทั่วไป  ขอ 13.3 การบริหาร

จัดการ ควรเพิ่มเติมในประเด็น ดังนี้ ควรสรางวัฒนธรรมการบริหารหลักสูตรรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย 
(Stakeholders) การทํา PDCA ของหลักสูตร  การอภิปราย (Debate) เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ 

8) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 6-8 หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร ขอ 
1.1 ปรัชญาและความสําคัญ ขอเสนอแนะเพิ่มเติม กลาลงทุน กลาเสี่ยงและกลาประกอบกิจการทางธุรกิจ 
การประกอบอาชีพอิสระในดานพลังงานทดแทน 

9) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 6-8 หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร ขอ 
1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม อาจเพิ่มขอ 5 หรือปรับแกไขขอความในขอ 4  เพื่อผลิต
บัณฑิตใหสามารถประกอบอาชีพอิสระ 
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10) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 6-8 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) 

11) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 9 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร ขอ 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา คุณสมบัติของผูเขาศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาตรีปกติ   ประธานกรรมการ มีขอเสนอแนะ ไมควรรับผูสํา เร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เนื่องจากความรูพ้ืนฐานของผูสําเร็จการศึกษามัธยมการศึกษาตอนปลาย และ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีความแตกตางกันมาก โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร 
ฟสิกส และเคมี รวมทั้งระบบการสอบเขาที่ไมเปนไปตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ซึ่งอยูนอกเหนือหนาที่ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

12) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 9 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร ขอ 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา กรณีที่หลักสูตรพิจารณาเก่ียวกับ
ประเด็นของการรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แลวเห็นวามีความจําเปนตองรับ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เขาเรียน ใหระบุรายละเอียดของคุณสมบัติของผูเขา
ศึกษาใหชัดเจน และหลักเกณฑการรับสมัครใหชัดเจน  

13) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 9 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร ขอ 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา ขอ 2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบ
กาวหนา ใหตัดหลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาออกทั้งหมด โดยใหแกไขในทุกแหงที่เก่ียวของ 

14) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 12 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร หัวขอ 3.1.3 รายวิชา ชื่อวิชาและจํานวนหนวยกิต ใหแกไขชื่อหัวขอ 
เปน 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร  

15) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 12-20 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร ใหตัดรายละเอียดรายวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาออก
ทั้งหมด โดยใหแกไขในทุกแหงที่เก่ียวของ 

16) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 14 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร ขอยอย 2 หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร ใหแกไขชื่อกลุมวิชาเปน กลุมวิชาพื้นฐานทั่วไป เนื่องจากในกลุมวิชานี้มีรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ดวย 
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17) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 16-20 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม ที่กําหนดใหเรียน 15 หนวยกิต ใหปรับ
ลดรายวิชาลง หรือหรือปรับลดรายวิชาตามความเหมาะสมของหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหเหลือรายวิชา
จํานวน 12 รายวิชาดังนี้ 

1. พง 422 การเปลี่ยนรูปขยะเปนพลังงาน 
2. พง 431 การออกแบบระบบผลิตกาซชีวภาพ 
3. พง 441 วิศวกรรมพลังงานนิวเคลียร 
4. พง 443 วิศวกรรมพลังงานน้ํา 
5. พง 444 วิศวกรรมพลังงานลม 
6. พง 445 การออกแบบระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 
7. พง 446 การออกแบบระบบผลิตน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตย 
8. พง 453 การอบแหงผลผลิตทางการเกษตรดวยพลังงานทดแทน 
9. พง 454 เทคโนโลยีและการจัดการพลังงานชุมชน 
10. พง 461 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับพลังงาน 2 
11. พง 462 เทคโนโลยีฝงตัวทางพลังงาน 
12. พง 463  สารสนเทศภูมิศาสตรทางพลังงาน 

18) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 42-43 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 และอาจารยผูสอน ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี  พ.ศ. 2558 และผลงานทางวิชาการตองเปนผลงานทางวิชาการ ในรอบระยะเวลา 5 ป  คือ ตั้งแตป 
2556 – ป 2560 ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการจะตองเปนงานวิจัยที่เก่ียวของกับหลักสูตร  

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

19) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 43 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร หัวขอ 3.2 ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย ขอ 3.2.2 อาจารย
ประจําหลักสูตร ขอใหระบุเฉพาะอาจารยที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตร เทานั้น 

20) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 90 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน
และการประเมินผล ไมมีขอเสนอแนะ 

21) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 106 หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผล
นักศึกษา ไมมีขอเสนอแนะ 

22) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 109 หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย เปนเรื่อง
สําคัญที่สุด โดยใหคํานึงหลักการในการพัฒนาปรับปรุง 3 ขอ ดังนี้  
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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) 

23) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 110 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
ไมมีขอเสนอแนะ 

24) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 117 หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการ
ดําเนินการของหลักสูตร ไมมีขอเสนอแนะ 

25) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา  132 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 

26) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 115-224 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 

27) ตรวจสอบรูปแบบของเอกสารหลักสูตร ใหถูกตองตามแบบฟอรมรายละเอียดหลักสูตร 
(มคอ.2) กรณีที่หลักสูตรไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตร หากพบขอผิดพลาดนอกเหนือจากขอเสนอแนะตาม
มติที่ประชุมขอใหดําเนินการแกไขใหถูกตองดวย 

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 
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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 


