








 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ 

ครั้งท่ี 3/2561 
วันพฤหัสบดีที ่ 22  มีนาคม  2561 เวลา 09.00 น. 

ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแมโจ 
--------------------------------- 

รายชื่อกรรมการผูมาประชุม 
1. ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.กิตติชัย  วัฒนานิกร          รองประธานกรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐปน  ชื่นบาล กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร   
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชนาพร ขันธบุตร กรรมการ 
 คณบดีคณะศลิปศาสตร   
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูสิต  ปุกมณี                               เลขานุการ 
 ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ    
6. อาจารย ดร.ณฐัพล  เลาหรอดพันธุ ผูชวยเลขานุการ 
 แทน รองผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  ฝายวิชาการ  

รายชื่อกรรมการผูลาประชุม 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิคม มูลเมือง ติดราชการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สนิท  สิทธิ ติดราชการ 

รายชื่อผูเขารวมประชุม 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.แสงทอง พงษเจริญกิต  
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชอทิพา สกูลสิงหาโรจน  
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ  สัมฤทธิ์สกุล  
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภินันท สุวรรณรักษ  
5. ผูชวยศาสตราจารยเบญจมาศ ณ ทองแกว  
6. อาจารย ดร.เกศินี วีรศิลป  
7. อาจารย ดร.เกษราพร  ทิราวงศ  
8. อาจารย ดร.จักรกฤช  เตโช  
9. อาจารย ดร.ดุจดาว  คนยัง  
10. อาจารย ดร.ปญจพร คําโย  
11. อาจารย ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ  
12. อาจารย ดร.พิชิตร  วรรณคาํ  
13. อาจารย ดร.วรศิลป  มาลัยทอง  
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14. อาจารย ดร.วีรภรณ  โตครีี  
15. อาจารย ดร.อํานวยพร  ใหญยิ่ง  
16. อาจารยณัฐพงศ พยัฆคิน  
17. อาจารยพิรานันท จันทาพูล  
18. อาจารยอภิพงศ ปงยศ  
19. อาจารยอุบลวรรณ  สุภาแสน  
20. นายสัตวแพทยมรกต  วงศหนอ  
21. นางสาวจันทรธิมา ปนคํา  

 
เจาหนาที่ปฏิบัติงานประชุม 

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

 

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. 
 

เมื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการมาครบองคประชุมแลว ประธานฯ ไดกลาว
เปดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ   
-ไมม-ี 
 

1.2  เรื่องที่เลขานุการแจงเพื่อทราบ 
-ไมม-ี 

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ 

  ครั้งที่ 2/2561 เม่ือวันพุธที่ 7 กุมภาพนัธ 2561 
ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ   ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวัน

พุธที ่7 กุมภาพันธ 2561 ไปแลวนั้น บัดนี้ ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมดังกลาวเรียบรอยแลว จึง
ขอใหที่ประชุมพิจารณาตามเอกสารรายงานการประชุมที่นําเสนอตอที่ประชุมนี้ 

 
มติที่ประชุม พิจารณาแลว มีมติใหการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย ดานวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันพุธที่ 7  กุมภาพันธ  2561 โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง  
-ไมม-ี 



- 3 - 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพจิารณา 
4.1  พิจารณาการเปดหลักสูตรใหม จํานวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 

1)   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)  สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ 

2)   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)  สังกัด
มหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ 

3)   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการทองเที่ยว (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)  
สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ 

4)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 
2561) สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร   

 
ฯลฯ 

2)  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)  สังกัด
มหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ 

ตามหนังสือ มหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ ที่ ศธ 0523.1.9.5/1170 ลงวันที่ 11 
ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอนําสงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) ตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 
2560 มีมติเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชารัฐศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) นั้น ในการนี้ จึง
ขอนําสงเลมหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร   (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบความถูกตองและดําเนินการนําเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัย แมโจ ตอไป  
ดังเอกสารแนบมาพรอมนี้  และผานการเห็นชอบจากที่ประชุม ดังนี้  

1) ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม2560 
พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอเปดหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร (หลักสูตรใหม 
พ.ศ. 2561) สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ และใหนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ 

2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ในการประชุม ครั้งที่ 3/2561 ในวันที่ 
14 กุมภาพันธ 2561 พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการขอเปดหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ และใหนําเสนอคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ 

จึงขอนํา เสนอหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) 
สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ ตอที่ประชุมเ พื่อพิจารณา ด ังมีรายละเอียดตามเอกสารที่
นําเสนอตอที่ประชุมนี้ 

 
มติที่ประชุม พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอเปดหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)  สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ และให
นําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ทั้งนี้ มีขอสังเกตและขอเสนอแนะให
ปรับแกไขเพ่ิมเติม ในประเด็น ดังตอไปนี้  
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ขอเสนอแนะในภาพรวม  ใหแกทุกหลักสูตรนําไปปรับปรุงและเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร ใหตรวจสอบ ประวัติและ

ผลงานทางวิชาการ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร กรณีที่คุณสมบัติ ไมเปนไปตามเกณฑฯ ใหหลักสูตร
ระบุแผนการพัฒนาอาจารยใหชัดเจน  

2. การพัฒนาอาจารย ใหเนน ทางดานภาษา / ความรวมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public 
Private Partnership, PPP) / การสงเสริมบุคลากรจากมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานรวมภาคเอกชนเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) / และ การไปพัฒนาหรือปรับปรุง (Brush up) ตนเองทุก ๆ ป
ตลอดระยะเวลาของแตละหลักสูตร 

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

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

ปฏิบัติ - การมีเพ่ือนรวมงาน (Partner) มาชวยสอน เชน ความรวมมือกับเอกชน เรียนรูจากการทํางานจริง 
จากเอกชน – การเขาฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

ขอเสนอแนะ เพื่อใหแกไขเพิ่มเติมโดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
1. เปาหมายของหลักสูตร :  สรางคน 1. รักชาติ รักประชาชน 2. ความรูดานกฏหมาย 

การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม 3. สามารถนําความรูมาบูรณาการสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย 
“ประเทศม่ังคั่ง ประชาชนมั่นคง” 

2. ปญหาของนักศึกษา อายุ 18 ป ในศตวรรษที่ 21 มีปญหาอะไร ควรทําการวิจัยขอมูลทาง
สังคมศาสตร ปญหาของนักศึกษาแรกเขา ตองปรับเปลี่ยนใหม 

3. หลักสูตรรัฐศาสตร เปนหลักสูตรตองเรียนเก่ียวกับความรู 3 กลุมคือ 1) กฏหมาย 
Political Social 2) ความรูดานเศรษฐกิจและสังคม 3) สังคม  หลักสูตรจัดรายวิชาในโครงสรางหลักสูตร
สลับกันไปหมด และรายวิชาในแตละกลุมเพียงพอหรือไม รายวิชาพ้ืนฐานในหลักสูตร ขาดรายวิชาที่เกี่ยวกับ 1. 
ภาษาไทยเพ่ือกฏหมาย ภาษาไทยตองดี อานเกง จับประเด็นไดดี เขียนดี สรุปความได  2. ประวัติศาสตรของ
โลกโดยเฉพาะการเมืองการปกครอง  เศรษฐศาสตรพ้ืนฐาน สังคมวิทยา จิตวิทยาสังคม มนุษยวิทยา ศาสนา 
มนุษยและชาติพันธุ เปนปญหาใหญทางรัฐศาสตร รายวิชาเหลานี้ไมมีในวิชาพ้ืนฐาน (กลุมวิชาแกน) ของ
หลักสูตรรัฐศาสตร จะตองปรับปรุงรายวิชาในกลุมวิชาเอกบังคับ โดยใหมีการบูรณาการรายวิชา (Integrate) 
ใหม โดยกลุมวิชาแกน ใหเพิ่มทางรายวิชาพื้นฐานที่แนะนําไป เพ่ือไมใหหนวยกิตเพ่ิมมากจนเกิน จึงควรปรับ
รายวิชาใหม และเพ่ือใหเปนไปตามจุดเนนของหลักสูตร ควรมีรายวิชาที่เกี่ยวของกับทองถิ่น ในกลุมวิชาเอก
บังคับดวย 
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2. หลักสูตร ควรจะตองมีองคประกอบ ดังนี้  
องคประกอบท่ี 1 คือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต  
องคประกอบที่ 2 รายวิชาพ้ืนฐานทั่วไป (Generic Foundation Course) พ้ืนฐานดาน

คอมพิวเตอร ไดแก คณิตศาสตร (Mathematic) ควอนตัม (Quantum) มีการบูรณาการรายวิชา (Integrate) 
อยางไร รายวิชาอะไรบาง 

องคประกอบที่ 3 รายวิชาสําหรับวิชาเอก (Professional Foundation Course) และ
ตลอดจนอาชีพหลังจากสําเร็จการศึกษา  การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ควรเปนการเรียนการสอน
ในรูปแบบของ โครงงานเปนฐาน (Project Base) ควรเนนการทํางานกลุม หรือ เนนการเรียนการสอนรูปแบบ
โครงการ หลักสูตรจะบริหารจัดการอยางไร ทําอยางไรใหนักศึกษามีทักษะ (Skill) และควรหาเพ่ือนรวมงาน 
(Partner) มาชวยสอน เชน ความรวมมือกับเอกชน เรียนรูจากการทํางานจริง 

องคประกอบท่ี 4 การเปนผูประกอบการ (Entrepreneurship)  ซึ่งเปนการเรียนการสอน
ในรูปแบบของโครงงานเปนฐาน (Project Base) เหมือนกัน ทําอยางไรจะทําใหนักศึกษาสามารถมีรายได
ระหวางเรียนและสําเร็จการศกึษา หรือ หาเงินได  

องคประกอบที่ 5 สหกิจศึกษา (Co-Operative Education) เปนเรื่องสําคัญมาก ทักษะ
การทํางาน (Working Skill) การสงนักศึกษาไปทํางานในภาคฤดูรอน เปนแนวทางหนึ่งที่จะพัฒนาทักษะให
นักศึกษา มีโอกาสการเขาสูตลาดแรงงาน (Employment Opportunity)  

5.  หลักการ  ควรเนนใหนักศึกษามีงานทํา จุดเนนที่หลักสูตรจะตองสรางนักศึกษาใหมี
คุณภาพ ดังนี้  

1) มีทักษะทางดานภาษาครบ ทั้ง ดานการพูด การฟง การอาน การเขียน และการ
วิเคราะห 

2) ควรเนนการผลิตรวมกับภาคเอกชน (การสงนักศึกษาไปทํางานในภาคฤดูรอน โดย
หลักสูตรรัฐศาสตร ควรใหนักศึกษาฝกงานในองคการบริหารสวนทองถิ่น หรือองคการบริหารสวนจังหวัด) ให
เนนความรวมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public Private Partnership, PPP) และ การสงเสริมบุคลากรจาก
มหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานรวมภาคเอกชนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) โดยให
อาจารยและนักศึกษามีโอกาสเขาถึงความรู ทักษะ ประสบการณ โจทยปญหา ภายนอกมหาวิทยาลัย ในภาค
ธุรกิจเอกชน หรือหนวยงานของรัฐ และองคกรในตางประเทศ 

6. หลักสูตรรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ มีความแตกตางกับ
หลักสูตรรัฐศาสตร ของมหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม อยางไร จุดเนนของหลักสูตรรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 
– แพร เฉลิมพระเกียรติ เก่ียวกับทองถิ่น โดยเนน การเมืองการปกครองทองถิ่น การบริหารกิจการทองถ่ิน 
กฏหมายทองถ่ิน โดยเนื้อหาหลัก ๆ 70 เปอรเซ็นต เปนเรื่องเก่ียวกับรัฐศาสตรในระดับประเทศ อีก 30 
เปอรเซ็นต ที่เหลือ เปนเรื่องของทองถ่ิน ใดยเนนทฤษฎีและปฏิบัติ โดยในสวนรายวิชา 30 เปอรเซ็นต นั้นเปน
รายวิชาที่นักศึกษาตองเรียน เปนรายวิชาที่เกี่ยวกับความรวมมือกับหนวยงานทองถิ่น และหนวยงานในจังหวัด 
อาทิ องคการบริหารสวนทองถ่ิน องคการบริหารสวนจังหวัด  

7. รองประธานกรรมการไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับ แนวทางการพัฒนาหลักสูตร สามารถ
ดําเนินการได ดังนี้ การสรางความรวมมือกับสถานประกอบการ หรือ กลุมผูประกอบการ โดยเปนหลักสูตร
ปฏิบัติการรวมกับภาคเอกชน หลักสูตรปฏิบัติการ บุคคลภายนอกจะมีความเชี่ยวชาญ สามารถเปนอาจารย
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ผูรับผิดชอบหลักสูตรได โดยสามารถรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) 
ได หลักสูตรระดับปริญญาตรีปฏิบัติการ (ตอเนื่อง)  

8. เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 4 สรุปข้ันตอนการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร 
ขอ 6 สภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ให เ พ่ิมเติมครั้ ง ท่ีของการประชุม เปน 
ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2561 วันที่ 25 มีนาคม 2561 

9. เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 6 หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป ขอ 6 สถานภาพของ
หลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ให เ พิ่ม เติมขอมูลดังนี้  ขอ 6.7 สภามหาวิทยาลัย 
ใหความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร  ให เพิ่ม เติมครั้ งที่ของการประชุม  เปน  ในการประชุม ครั้งที่ 
3/2561 วันที่ 25 มีนาคม 2561 

10.  เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 7 หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป ขอ 9 ชื่อ ตําแหนงและ
คุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และผลงานทางวิชาการตองเปนผลงานทาง
วิชาการในรอบระยะเวลา 5 ป คือ ตั้งแตป 2557 – ป 2561 ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการจะตองเปนงานวิจัยที่
เก่ียวของกับหลักสูตร และกรณีที่ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ที่ระบุในเอกสารประวัติ
แนบทายระบุวา อยูระหวางดําเนินการ ใหเพ่ิมเติมขอมูลใหครบถวน 

ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจํา
หลักสูตร ขอใหตรวจสอบผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ ที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด กรณีที่ไมมี
ผลงานทางวิชาการ ขอใหเขียนแผนการพัฒนาอาจารยที่ชัดเจน (แนบเอกสาร ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ) 

 11. เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 11-14 หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร ขอ 
2 แผนพัฒนาปรับปรุง ใหเพิ่มเติม ขอ 2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ 2.3 ตัวบงชี้ ใหปรับแกไข
ใหม โดยใหมีประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้ 1) ดานภาษา (Language) 2) ความรวมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public 
Private Partnership, PPP) 3) กระแสโลกาภิวัฒน (Globalization)  4) นักศึกษาแลกเปลี่ยน (Student 
Exchange) 5) การสงเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานรวมภาคเอกชนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
ภาคเอกชน (Talent Mobility) 6) การพัฒนาอาจารย (Staff Development) ควรไปพัฒนาหรือปรับปรุง 
(Brush up) ตนเอง ทุก ๆ 5 ป 

12. เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 15 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร ขอ 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  ใหตรวจสอบการเขียนปญหาของ
นักศึกษาใหมทั้ง โดยใหนําประเด็นของปญหาของนักศึกษา (อายุ 18 ป) ในศตวรรษที่ 21 มีปญหาอะไร ควรทํา
การวิจัยขอมูลทางสังคมศาสตร ปญหาของนักศึกษาแรกเขา ใหเปลี่ยนการเขียนใหม  

13. เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 20-24 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร ใหตรวจสอบรายวิชาในโครงสรางหลักสูตรรายวิชาใด เปนรายวิชา
พ้ืนฐานทั่วไป (Generic Foundation Course) และรายวิชาใดเปนรายวิชาสําหรับวิชาเอก (Professional 
Foundation Course) ใหจัดหมวดหมูของรายวิชาตามความเหมาะสมของหลักสูตร 

 14. เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 20-24 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร ใหมีการบูรณาการรายวิชา (Integrate) ใหม โดยกลุมวิชาแกน ใหเพิ่ม
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รายวิชาพ้ืนฐานที่แนะนําในมติขอ 3 เพ่ือไมใหจํานวนหนวยกิตเพ่ิมมากจนเกิน จึงควรปรับปรุงรายวิชาใหม และ
เพ่ือใหเปนไปตามจุดเนนของหลักสูตร ควรมีรายวิชาที่เกี่ยวของกับทองถิ่นมากขึ้น เพิ่มเติมในกลุมวิชาเอกบังคับ 
และกลุมวิชาเอกเลือก ควรปรับรายวิชาใหบูรณาการรายวิชา (Integrate) ในเนื้อหารายวิชา และใหแกไขในทุก
สวนที่เก่ียวของ 

15. เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 22-23 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร กลุมวิชาเอกเลือก ใหตรวจสอบเงื่อนไขของการเลือกรายวิชา “เลือก
เรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ และหรือที่สาขาวิชาฯ จะเปดสอนในอนาคต” เนื่องจาก
กําหนดรายวิชาไว 3 กลุมวิชา จึงควรกําหนดใหชัดเจนวา จะใหนักศึกษาเลือกกลุมใดกลุมหนึ่ง หรือ จะให
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาขามกลุมได 

16. เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 20-24 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร ใหตรวจสอบรายวิชา ในโครงสรางหลักสูตร ที่มีหนวยกิต 3 (3-0-6) 
หนวยกิต ใหปรับแกไขจํานวนหนวยกิตเปน 3 (2-3-5) หนวยกิต หรือ 3 (2-2-5) หนวยกิต โดยใหแกไขจํานวน
หนวยกิตรายวิชาทุกรายวิชา หรือแกไขตามความเหมาะสมของหลักสูตร โดยแกไขในทุกแหงที่เกี่ยวของ เพื่อให
นักศึกษาสูการเรียน ตามวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีมีเปนการปฏิบัติ (การทํางานกลุม) ทุกรายวิชา 

17. เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 24 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร ประธานกรรมการ ไดใหขอเสนอแนะใหเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษที่มี
จํานวนหนวยกิต 1 (0-3-1) หนวยกิต โดยกระจายเปน 3 รายวิชา ดังนี้  

1) รายวิชา ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1   1 (0-2-1) หนวยกิต 
2) รายวิชา ศป 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2   1 (0-2-1) หนวยกิต 
3) รายวิชา ศป 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3   1 (0-2-1) หนวยกิต 
หรือ เปนรายวิชาภาษาอังกฤษที่มีจํานวนหนวยกิต 1 (0-3-1) หนวยกิต ที่หลักสูตร

สรางข้ึนเอง 
โดยมีวัตถุประสงคที่กําหนดใหเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ในทุกภาคการศึกษา เพ่ือเปน

การฝกทักษะ การฟง การพูด การอาน และการเขียน ภาษาอังกฤษ ในทุกภาคการศกึษาอยางตอเนื่อง  
18. เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 62-63 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การ

ดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร หัวขอ 3.2 ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย ขอ 3.2.1 อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร ขอ 3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร ขอ 3.2.3 อาจารยผูสอน และขอ 3.2.4 อาจารยพิเศษ 
ใหตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน ใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558 และผลงานทางวิชาการตองเปนผลงานทางวิชาการ 
ในรอบระยะเวลา 5 ป  คือ ตั้งแตป 2557 – ป 2561 ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการจะตองเปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
หลักสูตร และกรณีที่ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ที่ระบุในเอกสารประวัติแนบทายระบุ
วา อยูระหวางดําเนินการ ใหเพ่ิมเติมขอมูลใหครบถวน  

ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 
ขอใหตรวจสอบผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ ท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด กรณีที่ไมมีผลงานทาง
วิชาการ ขอใหเขียนแผนการพัฒนาอาจารยที่ชัดเจน 
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19. เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 62-63 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร หัวขอ 3.2 ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย ขอ 3.2.2 อาจารย
ประจําหลักสูตร ขอ 3.2.3 อาจารยผูสอน ขอใหระบุเฉพาะอาจารยที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตร 
เทานั้น 

20. เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 66-68 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน
และการประเมินผล คุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตมีความเหมือนหรือแตกตางจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ อยางไร 
บัณฑิตของหลักสูตรมีความแตกตาง จุดเดน และคุณลักษณะพิเศษอยางไรบางสอดคลองกับวัตถุประสงคและ
เปาหมายของมหาวิทยาลัยอยางไร คุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตที่หลักสูตรไดกําหนดไว มีการกําหนดตัวบงชี้ที่
สามารถวัดคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตได 

21. เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 78-80 หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผล
นักศึกษา ไมมีขอเสนอแนะ 

22. เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 81 หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ใหเพ่ิมเติม 
ขอมูลเก่ียวกับการรับอาจารยใหม แผนการพัฒนาอาจารยในหลักสูตร  เชน อาจารยที่มีอายุราชการราชการ 5 
ป หรือมากกวา หรือ อาจารยใหม จะมีแนวทางการพัฒนาอยางไร ควรเชิญผูรูมาใหความรูในหลักสูตร 

23. เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 82 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ให
เพ่ิมเติมขอมูลเก่ียวกับแผนการพัฒนาอาจารยในหลักสูตร 

24. เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 111 หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการ
ดําเนินการของหลักสูตร  ไมมีขอเสนอแนะ 

25. เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 98-107 เอกสารแนบ 2 ใหตรวจสอบประวัติและ
ผลงานการวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และผลงานทางวิชาการตองเปนผลงานทางวิชาการในรอบระยะเวลา 5 
ป คือ ตั้งแตป 2556 – ป 2560 ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการจะตองเปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตร และกรณีท่ี
ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ที่ระบุในเอกสารประวัติแนบทายระบุวา อยูระหวาง
ดําเนินการ ใหเพ่ิมเติมขอมูลใหครบถวน  

ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 
ขอใหตรวจสอบผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ ท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด กรณีที่ไมมีผลงานทาง
วิชาการ ขอใหเขียนแผนการพัฒนาอาจารยที่ชัดเจน 

26. ตรวจสอบรูปแบบของเอกสารหลักสูตร ใหถูกตองตามแบบฟอรมรายละเอียดหลักสูตร 
(มคอ.2) กรณีที่หลักสูตรไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตร หากพบขอผิดพลาดนอกเหนือจากขอเสนอแนะตามมติที่
ประชุมขอใหดําเนินการแกไขใหถูกตองดวย 

โปรดดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 9 เมษายน 2561 และสง
เอกสารหลักสูตรที่แกไขเรียบรอยแลว และแบบรายงานขอมูลหลักสูตรตามแบบที่ สกอ. กําหนด (มคอ.02) ตาม
แบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ จํานวน 1 ชุด และซีดีบันทึกขอมูล โดยบันทึกไฟล  word  นามสกุล xxx.docx 
และไฟล pdf นามสกุล xxx.pdf จํานวน 1 แผน ตอ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพ่ือนําเสนอตอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) เพื่อรับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรตอไป 

ฯลฯ 
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เลิกประชุม  เวลา 12.30 น. 
ฃ 

 
 

นฤมล  คงขุนเทียน 
(นางสาวนฤมล  คงขุนเทียน) 
เจาหนาที่ปฏิบัติงานประชุม 
ผูบันทึกรายงานการประชุม 

  
 

ณัฐพล เลาหรอดพันธุ 
(อาจารย ดร.ณัฐพล เลาหรอดพันธุ) 

ผูชวยเลขานุการฯ 
ผูตรวจรายงานการประชุม 

  
ภูสิต  ปุกมณี 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูสิต  ปุกมณี) 
เลขานุการฯ 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 

 
 
 

สาํเนาถกูต้อง 

 
(นางสาวนฤมล  คงขุนเทยีน) 

นักวชิาการศกึษาชํานาญการพเิศษ 


