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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
ฯลฯ
4.2 พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 4 หลักสูตร ดังนี้
1) หลัก สูตรวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิ ช าพั น ธุ ศ าสตร (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.
2560)
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี การผลิตสัตว (หลั กสูตรปรั บปรุ ง
พ.ศ. 2561) สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการประมงและทรัพยากร
ทางน้ํา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561) สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ
ตามที่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561) มหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ ไดนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการ
ประชุ มครั้ง ที่ 9/2560 ในวั นที่ 20 ธั นวาคม 2560 ซึ่งที่ ประชุ มพิ จ ารณาแล ว มีมติให ถอนเรื่ องการขอเป ด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) มหาวิทยาลัย
แมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ และใหนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการในการประชุมครั้งถัดไปนั้น
ในการนี้ สํ า นั ก บริ ห ารและพั ฒ นาวิ ช าการได ต รวจสอบการปรั บ แก ไ ขตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการวิ ชาการ ครั้งที่ 9/2560 ในวั นที่ 20 ธันวาคม 2560 เปนที่เรียบรอยแลว โดยทางหลักสูตร
ดังกลาวไดสรุปการดําเนินการแกไขมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 9/2560 ในวันที่ 20 ธันวาคม
2560 เรียบรอยแลว ดังเอกสารแนบมาพรอมนี้ และผ า นการเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม ดั ง นี้
1) ที่ประชุมคณะกรรมการวิ ชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ
2561 พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตสัตว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติและใหนําเสนอ
ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ
2) และจะนํา เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุม ครั้งที่
4/2561 ในวั นที่ 13 มีนาคม 2561 (อยูระหวา งการรอผลการพิจ ารณาให ความเห็ นชอบการขอปรับปรุง
หลักสูตร)
จึ ง ขอนํา เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติต อ ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา ด ังมี
รายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอตอที่ประชุมนี้
มติที่ประชุม พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระ
เกียรติ และใหนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ทั้งนี้ มีขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะใหปรับแกไขเพิ่มเติม 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. เปาหมายของหลักสูตร : สรางคน 1. สามารถทางวิชาการและทักษะการผลิตสัตว 2.
สามารถเปนผูประกอบการทางธุรกิจ ทั้ง หวงโซอุปทาน (Supply Chain) ของอุตสาหกรรมการผลิตสัตว
2. หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว แนะนําใหหลักสูตรควรแยกเปนสัตวแตละประเภท ให
ชัดเจน ควรเนนสัตวชนิดเดียว หรือควรเนนอุตสาหกรรมอาหารสัตว ตองคิดเปนอุตสาหกรรมใหญ ๆ ในอนาคต
เปนอุตสาหกรรม อยูแลว การฝกคนตองเนนทักษะ และ หวงโซอุปทาน (Supply Chain) ของอุตสาหกรรมการ
ผลิตสัตว
3. หลักสูตร ควรจะตองมีองคประกอบ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 คือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต
องคประกอบที่ 2 รายวิชาพื้นฐานทั่วไป (Generic Foundation Course) พื้นฐานดาน
การทองเที่ยว 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) และควรหาเพื่อนรวมงาน
(Partner) มาชวยสอน เชน ความรวมมือกับเอกชน เรียนรูจากการทํางานจริง
องคประกอบที่ 4 หวงโซอุปทานของการผลิตผาน "Zero Waste" (Supply Chain of
Production Through “Zero Waste”) ของอุตสาหกรรมการผลิตสัตว ทําอยางไรจะทําใหนักศึกษามีทักษะ
(Skill) ทั้งหมดในอุตสาหกรรมของการผลิตสัตว หรือ อุตสาหกรรมอาหารสัตว

-5องคประกอบที่ 5 การเปนผูประกอบการ (Entrepreneurship) ซึ่งเปนการเรียนการ
สอนในรูปแบบของโครงงานเปนฐาน (Project Base) เหมือนกัน ทําอยางไรจะทําใหนักศึกษาสามารถมีรายได
ระหวางเรียนและสําเร็จการศึกษา หรือ หาเงินได
องคประกอบที่ 6 สหกิจศึกษา (Co-Operative Education) เปนเรื่องสําคัญมาก ทักษะ
การทํางาน (Working Skill) การสงนักศึกษาไปทํางานในภาคฤดูรอน เปนแนวทางหนึ่งที่จะพัฒนาทักษะให
นักศึกษา มีโอกาสการเขาสูตลาดแรงงาน (Employment Opportunity)
4. 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) ควรเนนการผลิตรวมกับภาคเอกชน (การสงนักศึกษาไปทํางานในภาคฤดูรอน ควรให
นักศึกษาฝกงานในหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน) ใหเนนความรวมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public
Private Partnership, PPP) และ การสงเสริมบุคลากรจากมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานรวมภาคเอกชนเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) โดยใหอาจารยและนักศึกษามีโอกาสเขาถึงความรู ทักษะ
ประสบการณ โจทยปญหา ภายนอกมหาวิทยาลัย ในภาคธุรกิจเอกชน หรือหนวยงานของรัฐ และองคกรใน
ตางประเทศ
5. รองประธานกรรมการไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาหลักสูตร สามารถ
ดําเนินการได ดังนี้ การสรางความรวมมือกับสถานประกอบการ หรือ กลุมผูประกอบการ โดยเปนหลักสูตร
ปฏิบัติการรวมกับภาคเอกชน หลักสูตรปฏิ บัติการ บุคคลภายนอกจะมีความเชี่ยวชาญ สามารถเปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรได โดยสามารถรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
ได หลักสูตรระดับปริญญาตรีปฏิบัติการ (ตอเนื่อง)
6. 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
7. 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 6.6 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
8. 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
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร
ขอใหตรวจสอบผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทาง
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วิชาการ ขอใหเขียนแผนการพัฒนาอาจารยที่ชัดเจน
9. เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 14-16 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
10. เลม รายละเอีย ดหลั กสู ต ร มคอ. 2 หน า 17 หมวดที่ 3 ระบบการจั ดการศึก ษา การ
ดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร ขอ 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา ใหตรวจสอบคุณสมบัติของผูเขา
ศึกษาในขอ 2 ที่ระบุขอความ “... หรือ สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทางการเกษตร หรือเทียบเทา
...” ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
11. เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 17-18 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร ขอ 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา ใหตรวจสอบการเขียนปญหาของ
นักศึกษาใหมทั้ง โดยใหนําประเด็นของปญหาของนักศึกษา (อายุ 18 ป) ในศตวรรษที่ 21 มีปญหาอะไร ควรทํา
การวิจัยขอมูลทางสังคมศาสตร ปญหาของนักศึกษาแรกเขา ใหเปลี่ยนวิธีการเขียนใหสอดรับกับปญหาที่แทจริง
12. เลม รายละเอีย ดหลั กสู ต ร มคอ. 2 หน า 19 หมวดที่ 3 ระบบการจั ดการศึก ษา การ
ดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร ขอ 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ให
ปรั บ แก ไ ขจํ า นวนรั บ นั ก ศึก ษา จากเดิ ม 40 คน เป น 50 คน ควรพิ จ ารณาในเรื่ อ ง จํ า นวนของอาจารย
ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก (Facilitation) โอกาส (Opportunity) และการจ า งงาน
(Employment) รวมทั้งความคุมทุนของการบริหารจัดการของหลักสูตร
13. เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 30-34 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร ใหตรวจสอบรายวิชาในโครงสรางหลักสูตรรายวิชาใด เปนรายวิชาแกน
(Generic Foundation Course) และรายวิชาใดเปนรายวิชาสําหรับวิชาเอก (Professional Foundation
Course) ใหจัดหมวดหมูของรายวิชาตามความเหมาะสมของหลักสูตร โดยรายวิช าแกน จะตองมีพื้น ฐาน
ทางดานวิทยาศาสตรที่ดี ทั้งนี้ ในกลุมวิชาแกน ขาดรายวิชาเกี่ยวกับ คณิตศาสตร (Mathematics) แคลคูลัส
(Calculus)
14. เล มรายละเอี ยดหลัก สูต ร มคอ. 2 หนา 24 หมวดที่ 3 ระบบการจั ด การศึก ษา การ
ดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร ใหตรวจสอบขอความ “เลือกเรียนรายวิช าภาษาอังกฤษ จํานวน 3
หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้” ทั้งนี้ 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
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การฝกทักษะ การฟง การพูด การอาน และการเขียน ภาษาอังกฤษ ในทุกภาคการศึกษาอยางตอเนื่อง
15. เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 73-75 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร หัวขอ 3.2 ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย ขอ 3.2.1 อาจารย
ผู รับ ผิด ชอบหลัก สูตร ขอ 3.2.2 อาจารยป ระจํ าหลักสูตร ใหตรวจสอบคุณสมบั ติข องอาจารย ผูรับ ผิดชอบ
หลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 และผลงานทางวิชาการตองเปนผลงานทางวิชาการ ในรอบระยะเวลา 5 ป คือ ตั้งแตป 2557 – ป
2561 ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการจะตองเปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตร และกรณีท่ผี ลงานทางวิชาการของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ที่ระบุในเอกสารประวัติแนบทายระบุวา อยูระหวางดําเนินการ ใหเพิ่มเติมขอมูล
ใหครบถวน
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร
ขอใหตรวจสอบผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทาง
วิ ชาการ ที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุด มศึกษา (ก.พ.อ.) กํ าหนด กรณีที่ไมมีผ ลงานทาง
วิชาการ ขอใหเขียนแผนการพัฒนาอาจารยที่ชัดเจน
16. เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 73-75 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร หัวขอ 3.2 ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย ขอ 3.2.2 อาจารย
ประจําหลักสูตร ขอใหระบุเฉพาะอาจารยที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตร เทานั้น
17. เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 69 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและ
การประเมินผล คุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตมีความเหมือนหรือแตกตางจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ อยางไร บัณฑิต
ของหลักสูตรมีความแตกตาง จุดเดน และคุณลักษณะพิเศษอยางไรบางสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของมหาวิทยาลัยอยางไร คุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตที่หลักสูตรไดกําหนดไว มีการกําหนดตัวบงชี้ที่สามารถ
วัดคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตได และใหปรับเพิ่มเติมในประเด็นตามมติ ขอ 1
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร
ขอใหตรวจสอบผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ ที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด ขอใหเขียนแผนการพัฒนา
อาจารยที่ชัดเจน
18. เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 92 หมวดที่ 5 หลั กเกณฑ ในการประเมิ นผล
นักศึกษา ไมมีขอเสนอแนะ
19. เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 96 หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ใหเพิ่มเติม
ขอมูลเกี่ยวกับการรับอาจารยใหม แผนการพัฒนาอาจารยในหลักสูตร อาจารยที่อยูมาเกิน 5 ป จะทําอยางไร
อาจารยที่เขามาใหม จะพัฒนาอยางไร ควรเชิญผูรูมาใหความรูในหลักสูตร (Staff Development) ควรไป
พัฒนาหรือปรับปรุง (Brush up) ตนเอง ทุก ๆ ปตลอดระยะเวลาของแตละหลักสูตร การสงเสริมบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานรวมภาคเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility)
20. เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 97 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ให
เพิ่มเติมขอมูลเกี่ยวกับแผนการพัฒนาอาจารยในหลักสูตร
21. เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 109 หมวดที่ 8 การประเมิ นและปรับปรุงการ
ดําเนินการของหลักสูตร ไมมีขอเสนอแนะ

-822. เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 120 เอกสารแนบ 3 ขอ 2 สภามหาวิ ท ยาลั ย
ได อ นุ มั ต ิ ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รครั้ ง นี้ แ ล ว ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที ่ . .. ให เ พิ่ ม เติ ม ครั ้ ง ที ่ ข องการ
ประชุ ม เป น ในการประชุ ม ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 25 มีนาคม 2561
23. เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 146-157 เอกสารแนบ 4 ใหตรวจสอบประวัติและ
ผลงานการวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และผลงานทางวิชาการตองเปนผลงานทางวิชาการในรอบระยะเวลา 5
ป คือ ตั้งแตป 2556 – ป 2560 ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการจะตองเปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตร
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร
ขอใหตรวจสอบผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ ที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด ขอใหเขียนแผนการพัฒนา
อาจารยที่ชัดเจน
24. 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
เลิกประชุม เวลา 12.30 น.
นฤมล คงขุนเทียน
(นางสาวนฤมล คงขุนเทียน)
เจาหนาที่ปฏิบัติงานประชุม
ผูบันทึกรายงานการประชุม

สําเนาถูกต้อง
(นางสาวนฤมล คงขุนเทียน)
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

ณัฐพล เลาหรอดพันธุ
(อาจารย ดร.ณัฐพล เลาหรอดพันธุ)
ผูชวยเลขานุการฯ
ผูตรวจรายงานการประชุม
ภูสิต ปุกมณี
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูสิต ปุกมณี)
เลขานุการฯ
ผูตรวจรายงานการประชุม

