รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ
ครั้งที่ 3/2561
วันพฤหัสบดีที่ 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
คณบดีคณะศิลปศาสตร
5.
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูสิต ปุกมณี
เลขานุการ
ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
6.
อาจารย ดร.ณัฐพล 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 วรรณคํา
13. อาจารย ดร.วรศิลป มาลัยทอง

-214.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

อาจารย ดร.วีรภรณ โตคีรี
อาจารย ดร.อํานวยพร ใหญยิ่ง
อาจารยณัฐพงศ พยัฆคิน
อาจารยพิรานันท จันทาพูล
อาจารยอภิพงศ ปงยศ
อาจารยอุบลวรรณ สุภาแสน
นายสัตวแพทยมรกต วงศหนอ
นางสาวจันทรธิมา ปนคํา

เจาหนาที่ปฏิบัติงานประชุม
1.
นางสาวนฤมล คงขุนเทียน
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 เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ 2561
ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวัน
พุธที่ 7 กุมภาพันธ 2561 ไปแลวนั้น บัดนี้ ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมดังกลาวเรียบรอยแลว จึง
ขอใหที่ประชุมพิจารณาตามเอกสารรายงานการประชุมที่นําเสนอตอที่ประชุมนี้
มติ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ใ ห ก ารรั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ดานวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ 2561 โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-ไมม-ี

-3ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาการเปดหลักสูตรใหม จํานวน 4 หลักสูตร ดังนี้
1) หลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาวิท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ค อมพิว เตอร
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ
2) หลักสูต รรัฐศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิ ชารัฐศาสตร (หลั กสู ตรใหม พ.ศ. 2561) สั งกั ด
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 (หลั กสูตรใหม พ.ศ. 2561) สั งกัด
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 มีมติเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) นั้น ในการนี้ จึง
ขอนํ าส ง เล ม หลั ก สูต รรัฐ ศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิ ชารั ฐ ศาสตร (หลั ก สู ตรใหม พ.ศ. 2561) เพื่ อ พิ จ ารณา
ตรวจสอบความถูกตองและดําเนินการนําเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัย แมโจ ตอไป
ดังเอกสารแนบมาพรอมนี้ และผ า นการเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม ดั ง นี้
1) ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม2560
พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอเปดหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร (หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2561) สังกัดมหาวิทยาลัย แมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ และให นํา เสนอตอที่ป ระชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิ 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 3/2561 ในวันที่
14 กุม ภาพันธ 2561 พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการขอเปดหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชารัฐศาสตร
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ และให นํา เสนอคณะกรรมการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ด า นวิ ช าการ และสภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบตามลํา ดั บ
จึ ง ขอนํา เสนอหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)
สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ ต อ ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา ด ังมีรายละเอียดตามเอกสารที่
นําเสนอตอที่ประชุมนี้
มติ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี มติ ให ค วามเห็ น ชอบการขอเป ด หลั ก สู ต รรั ฐศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชารัฐศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) สังกัดมหาวิท ยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ และให
นําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ทั้งนี้ มีขอสังเกตและขอเสนอแนะให
ปรับแกไขเพิ่มเติม ในประเด็น ดังตอไปนี้

-4ขอเสนอแนะในภาพรวม ใหแกทุกหลักสูตรนําไปปรับปรุงและเพิ่มเติม ดังนี้
1. อาจารย ผูรับ ผิดชอบหลัก สูตร และอาจารยป ระจํ า หลั กสู ตร ให ตรวจสอบ ประวัติแ ละ
ผลงานทางวิชาการ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร กรณีที่คุณสมบัติ ไมเปนไปตามเกณฑฯ ใหหลักสูตร
ระบุแผนการพัฒนาอาจารยใหชัดเจน
2. การพัฒนาอาจารย ใหเนน ทางดา นภาษา / ความรว มมื อภาครัฐ -ภาคเอกชน (Public
Private Partnership, PPP) / การสงเสริมบุคลากรจากมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานรวมภาคเอกชนเพื่อเพิ่มขีด
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
ปฏิบั ติ - การมีเพื่อนรวมงาน (Partner) มาชวยสอน เชน ความรวมมือกับเอกชน เรียนรูจากการทํางานจริง
จากเอกชน – การเขาฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ขอเสนอแนะ เพื่อใหแกไขเพิ่มเติมโดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1. เปา หมายของหลัก สู ตร : สรางคน 1. รัก ชาติ รั ก ประชาชน 2. ความรู ดา นกฏหมาย
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม 3. สามารถนําความรูมาบูรณาการสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย
“ประเทศมั่งคั่ง ประชาชนมั่นคง”
2. ปญหาของนักศึกษา อายุ 18 ป ในศตวรรษที่ 21 มีปญหาอะไร ควรทําการวิจัยขอมูลทาง
สังคมศาสตร ปญหาของนักศึกษาแรกเขา ตองปรับเปลี่ยนใหม
3. หลั ก สู ต รรั ฐ ศาสตร เป น หลั ก สู ต รต อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ ความรู 3 กลุ ม คื อ 1) กฏหมาย
Political Social 2) ความรูดานเศรษฐกิจและสังคม 3) สังคม หลักสูตรจัดรายวิชาในโครงสรางหลักสูตร
สลับกันไปหมด และรายวิชาในแตละกลุมเพียงพอหรือไม รายวิชาพื้นฐานในหลักสูตร ขาดรายวิชาที่เกี่ยวกับ 1.
ภาษาไทยเพื่อกฏหมาย ภาษาไทยตองดี อานเกง จับประเด็นไดดี เขียนดี สรุปความได 2. ประวัติศาสตรของ
โลกโดยเฉพาะการเมืองการปกครอง เศรษฐศาสตรพื้นฐาน สังคมวิทยา จิตวิทยาสังคม มนุษยวิทยา ศาสนา
มนุ ษย และชาติพันธุ เปนป ญหาใหญทางรัฐศาสตร รายวิ ชาเหลา นี้ไม มีในวิ ช าพื้ นฐาน (กลุ มวิ ช าแกน) ของ
หลักสูตรรัฐศาสตร จะตองปรับปรุงรายวิชาในกลุมวิชาเอกบังคับ โดยใหมีการบูรณาการรายวิชา (Integrate)
ใหม โดยกลุมวิชาแกน ใหเพิ่มทางรายวิชาพื้นฐานที่แนะนําไป เพื่อไมใหหนวยกิตเพิ่มมากจนเกิน จึงควรปรับ
รายวิชาใหม และเพื่อใหเปนไปตามจุดเนนของหลักสูตร ควรมีรายวิชาที่เกี่ยวของกับทองถิ่น ในกลุมวิชาเอก
บังคับดวย

-52. หลักสูตร ควรจะตองมีองคประกอบ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 คือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต
องคประกอบที่ 2 รายวิชาพื้นฐานทั่วไป (Generic Foundation Course) พื้นฐานดาน
คอมพิวเตอร ไดแก คณิตศาสตร (Mathematic) ควอนตัม (Quantum) มีการบูรณาการรายวิชา (Integrate)
อยางไร รายวิชาอะไรบาง
องคประกอบที่ 3 รายวิช าสํา หรับวิ ช าเอก (Professional Foundation Course) และ
ตลอดจนอาชีพหลังจากสําเร็จการศึกษา การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ควรเปนการเรียนการสอน
ในรูปแบบของ โครงงานเปนฐาน (Project Base) ควรเนนการทํางานกลุม หรือ เนนการเรียนการสอนรูปแบบ
โครงการ หลักสูตรจะบริหารจัดการอยางไร ทําอยางไรใหนักศึกษามีทักษะ (Skill) และควรหาเพื่อนรวมงาน
(Partner) มาชวยสอน เชน ความรวมมือกับเอกชน เรียนรูจากการทํางานจริง
องคประกอบที่ 4 การเปนผูประกอบการ (Entrepreneurship) ซึ่งเปนการเรียนการสอน
ในรูปแบบของโครงงานเปนฐาน (Project Base) เหมือนกัน ทําอยางไรจะทําใหนักศึกษาสามารถมีรายได
ระหวางเรียนและสําเร็จการศึกษา หรือ หาเงินได
องคประกอบที่ 5 สหกิจศึกษา (Co-Operative Education) เปนเรื่องสําคัญมาก ทักษะ
การทํางาน (Working Skill) การสงนักศึกษาไปทํางานในภาคฤดูรอน เปนแนวทางหนึ่งที่จะพัฒนาทักษะให
นักศึกษา มีโอกาสการเขาสูตลาดแรงงาน (Employment Opportunity)
5. หลักการ ควรเน นให นัก ศึกษามีง านทํา จุ ดเน นที่ ห ลั กสู ต รจะต อ งสร างนั ก ศึกษาให มี
คุณภาพ ดังนี้
1) มี ทั ก ษะทางดา นภาษาครบ ทั้ ง ด า นการพู ด การฟ ง การอ า น การเขี ย น และการ
วิเคราะห
2) ควรเนนการผลิตรวมกั บ ภาคเอกชน (การสง นัก ศึกษาไปทํ างานในภาคฤดูร อน โดย
หลักสูตรรัฐศาสตร ควรใหนักศึกษาฝกงานในองคการบริหารสวนทองถิ่น หรือองคการบริหารสวนจังหวัด) ให
เนนความรวมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public Private Partnership, PPP) และ การสงเสริมบุคลากรจาก
มหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานรวมภาคเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) โดยให
อาจารยและนักศึกษามีโอกาสเขาถึงความรู ทักษะ ประสบการณ โจทยปญหา ภายนอกมหาวิทยาลัย ในภาค
ธุรกิจเอกชน หรือหนวยงานของรัฐ และองคกรในตางประเทศ
6. หลั ก สู ต รรั ฐ ศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย แม โ จ – แพร เฉลิ ม พระเกี ย รติ มี ค วามแตกต า งกั บ
หลักสูตรรัฐศาสตร ของมหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม อยางไร จุดเนนของหลักสูตรรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ
– แพร เฉลิมพระเกียรติ เกี่ยวกับ ทองถิ่น โดยเนน การเมืองการปกครองทองถิ่น การบริหารกิจการทองถิ่ น
กฏหมายทอ งถิ่น โดยเนื้อ หาหลัก ๆ 70 เปอรเซ็ น ต เป นเรื่องเกี่ย วกั บ รั ฐ ศาสตร ในระดั บ ประเทศ อีก 30
เปอรเซ็นต ที่เหลือ เปนเรื่องของทองถิ่น ใดยเนนทฤษฎีและปฏิบัติ โดยในสวนรายวิชา 30 เปอรเซ็นต นั้นเปน
รายวิชาที่นักศึกษาตองเรียน เปนรายวิชาที่เกี่ยวกับความรวมมือกับหนวยงานทองถิ่น และหนวยงานในจังหวัด
อาทิ องคการบริหารสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนจังหวัด
7. รองประธานกรรมการไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาหลักสูตร สามารถ
ดําเนินการได ดังนี้ การสรางความรวมมือกับสถานประกอบการ หรือ กลุมผูประกอบการ โดยเปนหลักสูตร
ปฏิบัติการรวมกับภาคเอกชน หลักสูตรปฏิ บัติการ บุคคลภายนอกจะมีความเชี่ยวชาญ สามารถเปนอาจารย
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ได หลักสูตรระดับปริญญาตรีปฏิบัติการ (ตอเนื่อง)
8. เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 4 สรุ ป ขั้ น ตอนการเสนอขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
ข อ 6 สภามหาวิ ท ยาลั ย ให ค วามเห็ น ชอบ/อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต ร ให เ พิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ ข องการประชุ ม เป น
ในการประชุ ม ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 25 มีนาคม 2561
9. เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 6 หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป ขอ 6 สถานภาพของ
หลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ให เ พิ่ ม เติ ม ข อ มู ล ดั ง นี้ ข อ 6.7 สภามหาวิ ท ยาลั ย
ให ค วามเห็ น ชอบ/อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต ร ให เ พิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ ข องการประชุ ม เป น ในการประชุ ม 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
วิช าการในรอบระยะเวลา 5 ป คือ ตั้งแตป 2557 – ป 2561 ทั้งนี้ผลงานทางวิ ชาการจะตองเปนงานวิ จัยที่
เกี่ยวของกับหลักสูตร และกรณีที่ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ที่ระบุในเอกสารประวัติ
แนบทายระบุวา อยูระหวางดําเนินการ ใหเพิ่มเติมขอมูลใหครบถวน
ทั้ง นี้ ผลงานทางวิ ชาการของอาจารยผูรั บผิ ดชอบหลัก สูตร และอาจารยป ระจํ า
หลักสูตร ขอใหตรวจสอบผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ ที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา (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) การสงเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานรวมภาคเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
ภาคเอกชน (Talent Mobility) 6) การพัฒนาอาจารย (Staff Development) ควรไปพัฒนาหรือปรับปรุง
(Brush up) ตนเอง ทุก ๆ 5 ป
12. เลม รายละเอีย ดหลั กสู ต ร มคอ. 2 หน า 15 หมวดที่ 3 ระบบการจั ดการศึก ษา 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 ใหตรวจสอบรายวิชาในโครงสรางหลักสู ตรรายวิชาใด เปนรายวิ ชา
พื้นฐานทั่วไป (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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เพื่อใหเปนไปตามจุดเนนของหลักสูตร ควรมีรายวิชาที่เกี่ยวของกับทองถิ่นมากขึ้น เพิ่มเติมในกลุมวิชาเอกบังคับ
และกลุมวิชาเอกเลือก ควรปรับรายวิชาใหบูรณาการรายวิชา (Integrate) ในเนื้อหารายวิชา และใหแกไขในทุก
สวนที่เกี่ยวของ
15. เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 22-23 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร กลุมวิชาเอกเลือก ใหตรวจสอบเงื่อนไขของการเลือกรายวิชา “เลือก
เรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ และหรือที่สาขาวิช าฯ จะเปดสอนในอนาคต” เนื่องจาก
กําหนดรายวิ ชาไว 3 กลุมวิชา จึงควรกําหนดใหชัดเจนวา จะใหนักศึกษาเลือกกลุ มใดกลุมหนึ่ง 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 ตามวัตถุประสงคของหลักสูตรที่มีเปนการปฏิบัติ (การทํางานกลุม) ทุกรายวิชา
17. เล มรายละเอี ยดหลัก สูต ร มคอ. 2 หนา 24 หมวดที่ 3 ระบบการจั ด การศึก ษา 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 เปนรายวิชาภาษาอัง กฤษที่มีจํานวนหนว ยกิต 1 (0-3-1) หนวยกิ ต ที่หลักสูต ร
สรางขึ้นเอง
โดยมีวัตถุประสงคที่กําหนดใหเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ในทุกภาคการศึกษา เพื่อเปน
การฝกทักษะ การฟง การพูด การอาน และการเขียน ภาษาอังกฤษ ในทุกภาคการศึกษาอยางตอเนื่อง
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 ใหเพิ่มเติมขอมูลใหครบถวน
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร
ขอใหตรวจสอบผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทาง
วิ ชาการ ที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด กรณีที่ ไมมีผลงานทาง
วิชาการ ขอใหเขียนแผนการพัฒนาอาจารยที่ชัดเจน

-819. 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 ขอใหระบุเฉพาะอาจารย ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ กับ หลักสูตร
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 ใหเพิ่มเติม
ขอมูลเกี่ยวกับการรับอาจารยใหม แผนการพัฒนาอาจารยในหลักสูตร เชน อาจารยที่มีอายุราชการราชการ 5
ป หรือมากกวา หรือ อาจารยใหม จะมีแนวทางการพัฒนาอยางไร ควรเชิญผูรูมาใหความรูในหลักสูตร
23. เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 82 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ให
เพิ่มเติมขอมูลเกี่ยวกับแผนการพัฒนาอาจารยในหลักสูตร
24. เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 111 หมวดที่ 8 การประเมิ นและปรับปรุงการ
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 และกรณีที่
ผลงานทางวิช าการของอาจารยผูรับ ผิดชอบหลักสู ตร ที่ร ะบุในเอกสารประวัติแนบทายระบุว า อยู ระหวาง
ดําเนินการ ใหเพิ่มเติมขอมูลใหครบถวน
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร
ขอใหตรวจสอบผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทาง
วิ ชาการ ที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด กรณีที่ ไมมีผลงานทาง
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 เพื่อนําเสนอตอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรตอไป
ฯลฯ
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