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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ 

คร้ังที่ 4/2560 
วันองัคารที่ 21 พฤศจิกายน  2560 เวลา 13.30 น. 

ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี ชั้น 5  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแมโจ   
--------------------------------- 

 

รายชื่อกรรมการผูมาประชมุ 
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. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูสิต  ปุกมณี                               เลขานุการ 

 ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ    
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชดาภรณ  ปนทะรส ผูชวยเลขานุการ 

 รองผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝายวิชาการ                        
ผูเขารวมประชุม 

1. รองศาสตราจารย ดร.วิทยา  ดํารงเกียรติศักด์ิ  
2. รองศาสตราจารย ดร.นคเรศ  รังควัต  
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกพิชญ  ชินะขาย  
4. อาจารย ดร.ณัฐพล  เลาหรอดพันธุ  
5. อาจารย ดร.ลักขณา  พันธุแสนศรี  
6. อาจารย ดร.วาริน  สุทนต  
7. อาจารย ดร.เทิดศักดิ์  โทณลักษณ  
8. อาจารย ดร.มงคล  ยะไชย  
9. อาจารย ดร.กมลพร  ปานงอม  

10. อาจารย ดร.ถมรัตน  ชัชวาลย   
11. อาจารย ดร.ขวัญจรัส  เชิงปญญา  
12. อาจารย ดร.ภัทราพร  ผูกคลาย  



- 2 - 
 

13. อาจารย ดร.นํ้าฝน  รักประยูร  
14. อาจารย ดร.สมบัต ิ กันบุตร  
15. อาจารยแวววรรณ  ละอองศรี  

 
เจาหนาที่ปฏิบัติงานประชุม 

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

 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

1.1 เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ 
-ไมม-ี 
 

1.2  เรื่องที่เลขานุการแจงเพื่อทราบ 
-ไมม-ี 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ 

  ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม  2560 
ตามท่ีไดมีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวชิาการ ครั้งท่ี 3/2560  เม่ือ

วันพฤหัสบดีท่ี 12 ตุลาคม 2560  ไปแลวนั้น บัดน้ี ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมดังกลาว
เรียบรอยแลว จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาตามเอกสารรายงานการประชุมท่ีนําเสนอตอท่ีประชุมน้ี 

 
มติที่ประชุม พิจารณาแลว มีมติใหการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย ดานวิชาการ ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 12 ตุลาคม  2560 โดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสืบเน่ือง  

-ไมม-ี 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
4.1 พิจารณาการเปดหลักสูตร/การปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 7 หลักสูตร ดังนี ้

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561 จํานวน 2 หลักสูตร 
1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาชีววิทยาประยุกต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)  
2) หลกัสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จํานวน 5 หลักสูตร 
3)   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
4)   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560)  
5)   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
6)   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2560)  
7)   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและสงเสริมการเกษตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  
 

4)   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560)  

ตามท่ี คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 19 กรกฎาคม 
2560  พิจารณาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) ไปแลวน้ัน โดยท่ีประชุมมีมติใหถอนเรื่องการขอปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และใหนําเสนอตอที่ประชุมในการประชุม
ครั้งตอไป ท้ังนี้ มีขอเสนอแนะใหปรับแกไขเพิ่มเติม นั้น  บัดน้ี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไดดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการวิชาการเรียบรอยแลว จึงขอสงสรุปผลการแก ไขหลักสูตรตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการวิชาการ ตามเอกสารแนบ 1 เพ่ือใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ นําเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการ ตอไป ดังเอกสารแนบมาพรอมน้ี ในการน้ี สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได
ตรวจสอบการดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 19 
กรกฎาคม 2560 เรียบรอยแลว และผานการเห็นชอบจากที่ประชุม ดังนี้ 

1) ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งท่ี 6/2560 เม่ือวันท่ี 20 กันยายน
2560 พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และใหนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ 

2)  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี 12/2560 
ในวันท่ี 13 กันยายน 2560 พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตร และ ให นํา เสน อ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ดานวิชาการ  และสภามหาวิทยาลัยพิจ ารณาใหค วาม
เห็นชอบตามลําดับ 

จึงขอ นํา เสนอหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560)  ตอ ท่ีประชุมเพื่อพิจารณา ด ังมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอตอ
ท่ีประชุมน้ี 

 



- 4 - 
 

มติ ท่ีประชุม   พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  และใหนําเสนอ
ตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ทั้งนี้ มีขอสังเกตและขอเสนอแนะให
ปรับแกไขเพิ่มเติม ในประเด็น ดังตอไปน้ี  

1) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ควรปรับแกไข
หลักสูตรขนาดใหญ ใหตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ควรปรับเปลี่ยนการเรียน
การสอนเปนการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ปรับรายวิชาท่ีเปนการบรรยายอยางเดียว ใหเปนรายวิชาที่มี
ชั่วโมงปฏิบัติ ทบทวนจํานวนรับนักศึกษา สัดสวนจํานวนอาจารยในหลักสูตรตอจํานวนนักศึกษามีนอย
เกินไป 

2) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา ค สรุป ขั้นตอนการ เสนอขอปรับปรุง
หลักสูตร ขอ 6  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให เพิ่ม เติมครั้ง ที่ของการประชุม  เปน 
ในการประชุมครั้งท่ี 12/2560 วันท่ี  13  กันยายน  2560 

3) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา ค สรุป ขั้นตอนการ เสนอขอปรับปรุง
หลักสูตร ขอ 7  สภามหาวิทยาลัย  ใหความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ให เพิ่มเติมครั้ งที่ ของ
การประชุม เปน ในการประชุม ครั้งท่ี 4/2560 วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2560 

4) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 2 หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป ขอ 6 สถานภาพ
ของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ให เ พ่ิมเติมขอมูลดัง น้ี 

4 .1 ขอ 6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบให นํา เสนอตอ
สภามหาวิทยาลัย ให เพิ่ม เติมครั้ งที่ของการประชุม  เปน ในการประชุมครั้งท่ี 12/2560 วันท่ี  
13 กันยายน 2560 

4 .2  ขอ  6 .5  สภามหาวิทยาลัย  ใหความ เห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร  ให
เพิ่มเติมครั้ งที่ของการประชุม เปน ในการประชุม ครั้งท่ี 4/2560 วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2560 

5)  เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 3 หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป ขอ 9 ช่ือ ตําแหนง
และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และผลงานทางวิชาการ
ตองเปนผลงานทางวิชาการในรอบระยะเวลา 5 ป คือ ต้ังแตป 2555 – ป 2559 ท้ังน้ีผลงานทางวิชาการ
จะตองเปนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร 

6) เลม รายละเอียดหลัก สูตร มคอ. 2 หน า 6  หมวด ท่ี  1 ขอมูล ท่ัวไป ขอ  13 
ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย ขอ 13.3 การบริหารจัดการ 
ใหเพ่ิมเติมประเด็น หนวยงานภาครัฐ-ภาคเอกชนที่รวมสอน รวมฝกปฏิบัติดานทักษะ ใหเนนความรวมมือ
ภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public Private Partnership, PPP) และ การสงเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัยไป
ปฏิบัติงานรวมภาคเอกชนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) โดยใหอาจารยและ
นักศึกษามีโอกาสเขาถึงความรู ทักษะ ประสบการณ โจทยปญหา ภายนอกมหาวิทยาลัย 

7) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 7 หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร ขอ 
1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร ใหเพ่ิมประเด็นผลิตบัณฑิตใหมีงานทําเม่ือสําเร็จการศึกษา มีรายไดท่ีมั่นคง
ยั่งยืน เพ่ือครอบครัว สงัคม และประเทศชาติท่ีมั่นคงแข็งแรง 
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8) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 8-13 หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
ขอ 2.1 แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง ใหเพ่ิมขอมูล ดังน้ี “ใหเนนความรวมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public 
Private Partnership, PPP) และ การสงเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานรวมภาคเอกชนเพ่ือ
เพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) โดยใหอาจารยและนักศึกษามีโอกาสเขาถึงความรู 
ทักษะ ประสบการณ โจทยปญหา ภายนอกมหาวิทยาลัย ในภาคธุรกิจเอกชน หรือหนวยงานของรัฐ และ
องคกรในตางประเทศ” 

9) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 14 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร ขอ 2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของ
นักศึกษาในขอ 2.3 ใหเพ่ิมประเด็น ใหนักศึกษามีโอกาสฟงการบรรยายจากวิทยากรพิเศษในภาคธุรกิจ
เอกชน หรือหนวยงานของรัฐ มีโอกาสเขาเยี่ยมชมโรงงาน/ธุรกิจเอกชน และองคกรในตางประเทศ ฝกตั้ง
โจทยปญหาและหาคําตอบ รวมท้ังการฝกทักษะและการฝกงาน 

10) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 15 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร ขอ 2.5 แผนการรับนักศึกษา และผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
ใหปรับแกไขจํานวนรับนักศึกษา จํานวน 100 คน เปนจํานวนที่มากเกินไป ใหปรับลดใหเหมาะสม และ
ควรใหเหมาะสมกับจํานวนอาจารยที่มีในหลักสูตร 

11) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 19-23 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา 
การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร ขอ 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร ขอ 2 หมวดวิชาเฉพาะ กลุม
วิชาแกน กลุมวิชาเอกบังคับ กลุมวิชาเอกเลือก ใหแกไขจํานวนหนวยกิตของทุกรายวิชาที่มีจํานวนหนวย
กิต 3 (3-0-6) หนวยกิต เปน 3 (2-2-5) หนวยกิต หรือ 3 (2-3-5) หนวยกิตทุกรายวิชา และใหแกไขในทุก
สวนที่เกี่ยวของกันท้ังหมด 

12) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 19-23 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา 
การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร ขอ 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร  ใหเพ่ิมรายวิชาในยุคดิจิตอล 
(Digital) ใหนักศึกษาไดมีโอกาสเรียนและใชความคิด โดยจัดนักศึกษาเปนกลุม ให นักศึกษาคิดใน
หองเรียน การคิดเชิงเปรียบเทียบ ปจจัยเรื่อง คน มีสวนสําคัญมาก ใหปรับวิธีการเรียนการสอนและปรับ
เนื้อหาใหทันสมัย เชน รป 211 พัฒนาการเมืองการปกครองและการบริหารของไทย เปนรายวิชาบรรยาย
อยางเดียว มีเอกสารใหคนควาจํานวนมาก ควรจัดนักศึกษาเปนกลุม ใหนักศึกษาไดคิดในหองเรียน ใชยุค
ดิจิตอล (Digital) ใหเกิดประโยชน 

13) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 19-23 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา 
การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร ขอ 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร ขอ 2 หมวดวิชาเฉพาะ กลุม
วิชาแกน  โดยปกติแลวจะมี 2 สวน คือ  

1) รายวิชาพื้นฐานทั่วไป (General Foundation Course)  
2) รายวิชาพื้นฐานสําหรับวิชาเอก (Fundamental Course)  
ท้ังนี้  ใหตรวจสอบรายวิชาในกลุมวิชาแกน  กลุมวิชาเอกบังคับ ใหเปนไปตามท่ี

ประธานกรรมการ ใหความหมายของกลุมวิชาดังกลาว โดยแกไขใหสอดคลองกัน และใหแกไขในทุกสวนท่ี
เกี่ยวของ 
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14) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 19-23 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา 
การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร ขอ 2 หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาแกน ใหปรับรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ตัวท่ี 4  ใหปรับรายวิชาภาษาอังกฤษ ตัวที่ 4โดยมีแนวทางใหดําเนินการ ดังน้ี 

14.1 แนวทางที่ 1 ใหเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ วิชาท่ี 4 จํานวน 3 หนวยกิต 
ตามเดิม โดยใหเพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ ในกลุมวิชาแกน 14 รายวิชาท่ีคณะศิลปศาสตรปรับปรุงใหม ให
เปนทางเลือกแกนักศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตร  

14.2 แนวทางท่ี 2 ใหเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษที่มีจํานวนหนวยกิต 1 (0-3-1) 
หนวยกิต โดยกระจายเปน 3 รายวิชา ดังน้ี  

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 เปนรายวิชาภาษาอังกฤษท่ีมีจํานวนหนวยกิต 1 (0-3-1) หนวยกิต ท่ี

หลกัสูตรสรางขึ้นเอง 
ท้ังนี้ แนวทางของการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาภาษาอังกฤษ 1 หนวยกิต 

สามารถดําเนินการได ดังน้ี 
1) ใหคณะศิลปศาสตร เปนผูจัดการเรียนการสอนตามเดิม 
2) ใหอาจารยในสาขาวิชานั้น ๆ ทําการสอนเอง โดยเปนอาจารยท่ีมี

ความรูทางภาษาตางประเทศ หรือเปนอาจารยที่จบการศึกษาจาก
ตางประเทศ หรือ อาจารยพิเศษ 

โดยมีวัตถุประสงคท่ีกําหนดใหเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ในทุกภาคการศึกษา เพ่ือ
เปนการฝกทักษะ การฟง การพูด การอาน และการเขียน ภาษาอังกฤษ ในทุกภาคการศึกษาอยาง
ตอเน่ือง  

ในปจจุบัน ในธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย มีแรงงานท่ีเขาแขงขันกับนักศึกษาไทย 
สวนมากแลวจะเปนแรงงานจากประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนส หรือแรงงานจากประเทศสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม ท่ีสามารถใชภาษาอังกฤษโตตอบไดแบบเจาของภาษา  ซึ่งจุดออนของนักศึกษาไทย คือ  

1. นักศึกษามีทัศนคติ (Attitude) ท่ีไมสูงาน ทนแรงกดดันไมได   
2. ดานภาษา ไมสามารถสื่อสารภาษาแบบเจาของภาษาได ไมมีความกลา มี

ความกลัวท่ีจะพูดภาษาอังกฤษ ไมสามารถคิด หรือ โตตอบ หรือ เจรจาตอรองไดในทันที จะทําอยางไรให
นักศึกษาสามารถโตตอบไดทันทีแบบเจาของภาษา ถาหากแกไขในประเด็นของภาษา และฝกใหมีความ
อดทน การสูงาน และทนตอแรงกดดันตาง ๆ ได จะทําใหนักศึกษาไทยไดเปรียบกวาแรงงานจากประเทศ
สาธารณรัฐฟลิปปนส หรือแรงงานจากประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  เน่ืองจาก จุดแข็งของ
นักศึกษาไทย คือ มีลักษณะคุณสมบัติเฉพาะของคนไทย เชน ทางดานความเปนไทย วัฒนธรรมไทย ความ
ออนนอมถอมตน และความมีนํ้าใจ เปนตน 

15) ควรมีการปรับวิธีการเรียนการสอน อาจารยผูสอนในหลักสูตรสอน 50 % และให
เชิญอาจารยเปนวิทยากรภายนอกมาสอน หรือบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม หรือภาคเอกชน หรือ
อาจารยชาวตางประเทศ (นักธรุกิจ) มาสอนบาง เพื่อใหนักศึกษาไดเปดโลกทัศนใหม 
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16) ในการเรียนการสอนหลักสูตร ควรมีการเรียนการสอนใหแกนักศึกษา อาทิ แนวคิด
ในการประกอบธุรกิจรูปแบบใหม การจัดการธุรกิจในรูปแบบออนไลน การท่ีเจาของบานเปดหองให
นักทองเท่ียวจากท่ัวทุกมุมโลกสามารถเขาพักได เชน Airbnb เปนสตารทอัพเก่ียวกับท่ีพัก ซึ่งเปนอีก
ชองทางหนึ่งท่ีทําใหมีรายได เพียงมหีองพักวาง 1 หอง สามารถสรางรายไดผาน Airbnb ไดทันท ี 

17) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 68-69 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา 
การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร หัวขอ 3.2 ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย ขอ 3.2.1 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ขอ 3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร และขอ 3.2.3 อาจารยพิเศษ ให
ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน ให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และผลงานทางวิชาการตองเปนผลงาน
ทางวิชาการ ในรอบระยะเวลา 5 ป  คือ ตั้งแตป 2555 – ป 2559 ท้ังนี้ผลงานทางวิชาการจะตองเปน
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร 

18) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 72-73 หมวดท่ี 4 การพัฒนาคุณลักษณะ
พิเศษของนักศึกษา ในเลมหลักสูตร ไมไดแสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตมีความเหมือนหรือ
แตกตางจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ อยางไร บัณฑิตของหลักสูตรมีความแตกตาง จุดเดน และคุณลักษณะ
พิเศษอยางไรบางสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายของมหาวิทยาลัยอยางไร 

19) ใหปรับรูปแบบการเขียนคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาใหม/และจะตองสามารถวัด
คุณลักษณะพิเศษไดชัดเจน (กลยุทธจะเปนสิ่งท่ีสะทอนให เห็นถึงคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา) 
คุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตท่ีหลักสูตรไดกําหนดไว ควรจะมีการกําหนดตัวบงชี้ท่ีสามารถวัดคุณลักษณะ
พิเศษของบัณฑิตได 

20) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 117 เอกสารแนบ 3 สาระสําคัญของการ
ปรับปรุงหลักสูตร ขอ 2 สภามหาวิทยาลัย ได ใหความเห็นชอบการปรับปรุงแก ไข ให เพิ่ม เติม
ครั้ ง ท่ีของการประชุม เปน ในการประชุม ครั้งท่ี 4/2560 วนัที ่26 พฤศจิกายน 2560 

21) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 135-161 เอกสารแนบ 4 ใหตรวจสอบ
ประวัติและผลงานการวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร ใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และผลงานทางวิชาการตองเปนผลงานทางวิชาการ
ในรอบระยะเวลา 5 ป คือ ต้ังแตป 2555 – ป 2559 ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการจะตองเปนงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของกับหลักสูตร  

22) ตรวจสอบรูปแบบของเอกสารหลักสูตร ใหถูกตองตามแบบฟอรมรายละเอียด
หลักสูตร (มคอ.2) กรณีท่ีหลักสูตรไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตร หากพบขอผิดพลาดนอกเหนือจาก
ขอเสนอแนะตามมติท่ีประชุมขอใหดําเนินการแกไขใหถูกตองดวย 

 
โปรดดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 8 ธันวาคม 2560 และ

สงเอกสารหลักสูตรท่ีแกไขเรียบรอยแลว และแบบรายงานขอมูลหลักสูตรตามแบบท่ี สกอ. กําหนด (มคอ.
02)  ตามแบบฟอรมท่ีแนบมาพรอมน้ี จํานวน 1 ชุด และซี ดีบันทึกขอมูล โดยบันทึกไฟล  word  
นามสกุล  xxx.doc  และไฟล pdf  นามสกุล xxx.pdf   จํานวน 1 แผน ตอ สํานักบริหารและพัฒนา
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วิชาการ เพื่อนําเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือรับทราบการใหความ
เห็นชอบหลักสูตรตอไป 

ฯลฯ 
เลิกประชุม  เวลา 16.50 น. 
 
 นฤมล คงขุนเทียน 

(นางสาวนฤมล  คงขุนเทียน) 
เจาหนาท่ีปฏิบัติงานประชุม 
ผูบันทึกรายงานการประชุม 

  
 
 
 

รัชดาภรณ ปนทะรส 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชดาภรณ ปนทะรส) 

ผูชวยเลขานุการฯ 
ผูตรวจรายงานการประชุม 

  
 
 
 

ภสิูต  ปุกมณี 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูสิต  ปุกมณ)ี 

เลขานุการฯ 
ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
 

สาํเนาถกูต้อง 

 
(นางสาวนฤมล  คงขุนเทียน) 

นักวชิาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 


