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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  
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10. อาจารย ดร.ถมรัตน  ชัชวาลย   
11. อาจารย ดร.ขวัญจรัส  เชิงปญญา  
12. อาจารย ดร.ภัทราพร  ผูกคลาย  
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 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง  

-ไมม-ี 
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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)  

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)  
 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จํานวน 5 หลักสูตร 
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
ตามหนังสือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร 

ท่ี ศธ 0523.3.3.3/546 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2560 เรื่อง ขอสงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เกษตรศาสตร) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (สหวิทยาการ) พ.ศ. 2559 ตามหนังสือสํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ ที่ ศธ 0523.22.2/568 ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2560 เรื่อง แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ คร้ังที่ 4/2560 ไดแจงมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการและมีขอเสนอแนะใหปรับปรุงแกไขเลม
หลักสูตร (มคอ.2) ตามคําแนะนําของคณะกรรมการวิชาการและนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
วิชาการในครั้งตอไปน้ัน ทางหลักสูตรฯ ไดดําเนินการแกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการวชิาการเสร็จ
สิ้นเรียบรอยแลว จึงขอสงเลมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร 
(สหวิทยาการ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) จํานวน 26 ชุด และแผน CD ขอมูล เพ่ือเขาวาระในการ
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ  ในการน้ี สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ไดตรวจสอบการดําเนินการ
แกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เรียบรอย
แลว และผานการเห็นชอบจากท่ีประชุม ดังน้ี 

1) ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งท่ี 6/2560 เม่ือวันท่ี 20 กันยายน
2560 พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) 
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สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และใหนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวทิยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ 

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

จึง ขอ นํา เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาวิทยาการ
สมุนไพร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ตอที่ประชุม เพื่อพิจารณา ด ังมีรายละเอียดตามเอกสารท่ี
นําเสนอตอท่ีประชุมน้ี 

 
มติที่ประชุม พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  และใหนําเสนอตอ
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ท้ังน้ี มีขอสังเกตและขอเสนอแนะใหปรับแก
ไขเพ่ิมเติม ในประเด็น ดงัตอไปน้ี  

1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร มี
เปาหมายของหลักสูตรอยางไร ซึ่งเปาหมายไมชัดเจน จะเนนการปลูก หรือการผลิตสมุนไพร จากรายชื่อ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร พบวา เปนอาจารยท่ีจบการศึกษาเก่ียวกับทางพืชท่ีเนนการปลูก จํานวน 3 
คน แตมีจบทางดานเคมี (Chemistry) เพียง 2 คน เนื่องจากสมุนไพรเปนเรื่องใหญ และมีความสําคัญตอ
เศรษฐกิจมาก โดยเฉพาะในสวนภูมิภาคมีความสําคัญมาก โดยเฉพาะประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
และประเทศสาธารณรัฐอินเดีย เปนตลาดใหญมาก  

2)  หลักสูตรฯ มีเปาหมายของหลักสูตรอยางไร จะเนนในดานอาหารเสริม (Food 
Supplement/Feed Supplement) หรือ โภชนาการ (Nutrition) หรือ เครื่องสําอางค (Cosmetics) 
ตองมีเปาหมายท่ีชัดเจน อาทิ ตนพรมมิ เภสัชกรมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดนํามาสกัดคุณสมบัติของ
สมุนไพรออกมาเปนผลิตภัณฑเสริมสุขภาพ ซึ่งตนพรมมิมีสารสําคัญในกลุมแอลคาลอยด เชน บรามิน 
(Brahmine) นิโคติน และสารกลุมซาโปนิน (Saponin)  มีคุณสมบัติชวยในการเรียนรูและจดจํา ชวยลด
อาการวิตกกังวล ลดอาการซึมเศราและตานอาการชัก อาทิ ครีมลองกานอยด (Longanoid) ควรหา
หุนสวน (Partner) เชน เภสัชกร ในการดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ   

3) จุดออนของสมุนไพร ขาดการวิเคราะหทางเคมี ไมมีการรับรองคุณภาพ (Quality 
Assurance) ทางเคมี อาทิ ยาบํารุงสมอง ควรจะสกัดออกมาและตระหนักถึงเร่ืองคุณภาพ (Quality) 
ปจจุบันไมมีขอมูลมาสนับสนุน การนําพืชสมุนไพรท่ีปลูกบนดอยสูง มาปลูกท่ีพื้นราบ พืชสมุนไพรจะมี
คุณสมบัติทางเคมีใด ท่ีเปลี่ยนแปลงบาง เชน ชา ปลูกบนดอยสูง มาปลูกที่พื้นราบ และควรมีการศึกษาใน
เชิงลึก อุณหภมูิ มีผลตอสรรพคุณของชาอยางไร เม่ือชาน้ันถูกนํามาแปรรูป 
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4) หลักสูตร ควรพัฒนาสมุนไพรตัวใหม ๆ และมีแนวทางท่ีชัดเจน ไมควรเนนทางยา 
ควรปรับเปนการพัฒนาสมุนไพรในดานอาหารเสริม หรือหากไมยังชัดเจนจะไมมีนักศึกษาเขามาเรียน 
หลังจากสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี นักศึกษาจะประกอบอาชีพอะไร มีการตั้งเปาหมายไว
อยางไร จะทําอยางไรใหนักศึกษารุนใหม มีความคิดที่จะประกอบอาชีพอิสระ เนนการสรางงานเอง ควร
กระตุนให นักศึกษาเปนผูประกอบการ (Entrepreneurship)  มีอาชีพอิสระ ควรเนนการฝกงาน 
(Internship) สรางแรงบันดาลใจใหแกนักศึกษาต้ังแตช้ันปท่ี 1 เปนตนไป  

5)  หลักสูตรตองเนนทักษะ (Skill) ใหแกนักศึกษา โดยนักศึกษาควรมีโอกาสไดฝกงาน
ระหวางเรียน ควรใหเรียนทฤษฎี 50 %  สวนท่ีเหลือใหฝกงานหรือฝกทักษะ  50 %  

6) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 4 สรุปขั้นตอนการ เสนอขอปรับปรุง
หลักสูตร ขอ 6 สภามหาวิทยาลัยอนุมั ติ/เห็นชอบหลักสูตร ให เ พ่ิมเ ติมครั้ง ท่ีของการประชุม 
เปน ในการประชุมครั้งท่ี 4/2560 วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2560 

7) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 6 หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป ขอ 6 สถานภาพ
ของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ขอ  6 .5  สภ าม หาวิทยาลัย  ใหค ว าม
เห็นชอบ/อนุมั ติหลักสูตร ให เพิ่ม เติมครั้ งที่ของการประชุม เปน ในการประชุม ครั้งท่ี 4/2560 
วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2560  

8) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 7  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 

9) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 10 หมวดท่ี 1 ขอ มูล 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 

10) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 11 หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
ขอ 1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร ใหเพ่ิมประเด็นผลิตบัณฑิตใหมีงานทําเม่ือสําเร็จการศึกษา มีรายไดท่ี
มั่นคงย่ังยนื เพ่ือครอบครัว สังคม และประเทศชาติท่ีมั่นคงแข็งแรง 

11) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 12-15 หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
ขอ 2.1 แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง ใหเพ่ิมขอมูล ดังน้ี “ใหเนนความรวมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public 
Private Partnership, PPP) และ การสงเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานรวมภาคเอกชนเพ่ือ
เพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) โดยใหอาจารยและนักศึกษามีโอกาสเขาถึงความรู 
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ทักษะ ประสบการณ โจทยปญหา ภายนอกมหาวิทยาลัย ในภาคธุรกิจเอกชน หรือหนวยงานของรัฐ และ
องคกรในตางประเทศ” 

12) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 16-17 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา 
การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร ขอ 2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัด
ของนักศึกษาในขอ 2.3 ใหเพ่ิมประเด็น ใหนักศึกษามีโอกาสฟงการบรรยายจากวิทยากรพิเศษในภาค
ธุรกิจเอกชน หรือหนวยงานของรัฐ มีโอกาสเขาเยี่ยมชมโรงงาน/ธุรกิจเอกชน และองคกรในตางประเทศ 
ฝกต้ังโจทยปญหาและหาคําตอบ รวมท้ังการฝกทักษะและการฝกงาน 

13) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 21-24 หมวดที่ 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 

14) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 21-24 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา 
การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร ขอ 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร ขอ 2 หมวดวิชาเฉพาะ กลุม
วิชาเอกเลือก ใหตรวจสอบรายวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร ใหทบทวนรายวิชา วส 461 การปรับปรุงพันธุ
พืชสมุนไพร  วส 462 สมุนไพรเพ่ือการเกษตร ควรปรับเปนรายวิชาท่ีมีการบูรณาการกัน ควรมีรายวิชาท่ี
ฝกทักษะและปฏิบัติใหมากขึ้น ควรสอนใหนักศึกษามีใจท่ีรักในการเรียนรู  

15) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 21-24 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา 
การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร ขอ 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร  ใหเพ่ิม รายวิชาเก่ียวกับการ
เปนผูประกอบการ การมีทักษะทางดานธุรกิจ รายวิชาเก่ียวกับระบบโลจิสติกส (Logistic) เปนเรื่องสําคัญ
มาก โดยเฉพาะอาชีพอิสระ บริการขนสงสินคาไดอยางรวดเร็ว ควรมีรายวิชาเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมสุขภาพ (Health Industry) หรือควรหาความรวมมือกับเภสัชกร เพ่ือสงนักศึกษาไปฝกงาน
ฝกทักษะในดานสมุนไพร หรือในแหลงประกอบการใหมากขึ้น นอกเหนือจากการไปสหกิจศึกษา 

16) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 21-24 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)  

ท้ังน้ี  ใหตรวจสอบรายวิชาในกลุมวิชาแกน  กลุมวิชาเอกบังคับ ใหเปนไปตามท่ีประธาน
กรรมการ ใหความหมายของกลุมวิชาดังกลาว โดยแกไขใหสอดคลองกัน และใหแกไขในทุกสวนท่ี
เกี่ยวของ 



- 7 - 
 

17) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 21 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร ขอ 2 หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาแกน ใหปรับรายวิชา
ภาษาอังกฤษตัวท่ี 4  ใหปรบัรายวิชาภาษาอังกฤษ ตัวท่ี 4  โดยมีแนวทางใหดําเนินการ ดังน้ี 

17.1 แนวทางท่ี 1 ใหเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ วิชาท่ี 4จํานวน 3 หนวยกิต 
ตามเดิม โดยใหเพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ ในกลุมวิชาแกน 14 รายวิชาท่ีคณะศิลปศาสตรปรับปรุงใหม ให
เปนทางเลือกแกนักศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตร  

17.2 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 หนวย

กิต สามารถดาํเนินการได ดังน้ี  
1) ใหคณะศิลปศาสตร เปนผูจัดการเรียนการสอนตามเดมิ 
2) ใหอาจารยในสาขาวิชานั้น ๆ ทําการสอนเอง โดยเปนอาจารยท่ีมีความรู

ทางภาษาตางประเทศ หรือเปนอาจารยท่ีจบการศึกษาจากตางประเทศ 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 

มีความกลัวท่ีจะพูดภาษาอังกฤษ ไมสามารถคิด หรือ โตตอบ หรือ เจรจาตอรองไดในทันที จะทําอยางไร
ใหนักศึกษาสามารถโตตอบไดทันทีแบบเจาของภาษา ถาหากแกไขในประเด็นของภาษา และฝกใหมีความ
อดทน การสูงาน และทนตอแรงกดดันตาง ๆ ได จะทําใหนักศึกษาไทยไดเปรียบกวาแรงงานจากประเทศ
สาธารณรัฐฟลิปปนส หรือแรงงานจากประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  เน่ืองจาก จุดแข็งของ
นักศึกษาไทย คือ มีลักษณะคุณสมบัติเฉพาะของคนไทย เชน ทางดานความเปนไทย วัฒนธรรมไทย ความ
ออนนอมถอมตน และความมีนํ้าใจ เปนตน 
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18) ควรมีการปรับวิธีการเรียนการสอน อาจารยผูสอนในหลักสูตรสอน 50 % และให
เชิญอาจารยเปนวิทยากรภายนอกมาสอน หรือบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม หรือภาคเอกชน หรือ
อาจารยชาวตางประเทศ (นักธรุกิจ) มาสอนบาง เพื่อใหนักศึกษาไดเปดโลกทัศนใหม 

19) ในการเรียนการสอนหลักสูตร ควรมีการเรียนการสอนใหแกนักศึกษา อาทิ แนวคิด
ในการประกอบธุรกิจรูปแบบใหม การจัดการธุรกิจในรูปแบบออนไลน การท่ีเจาของบานเปดหองให
นักทองเท่ียวจากท่ัวทุกมุมโลกสามารถเขาพักได เชน Airbnb เปนสตารทอัพเก่ียวกับท่ีพัก ซึ่งเปนอีก
ชองทางหนึ่งท่ีทําใหมีรายได เพียงมีหองพักวาง 1 หอง สามารถสรางรายไดผาน Airbnb ไดทันที  

20) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 61-64 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา 
การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร หัวขอ 3.2 ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย ขอ 3.2.1 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ขอ 3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร ขอ 3.2.3 อาจารยผูสอน และขอ 3.2.4 
อาจารยพิเศษ ใหตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร และ
อาจารยผูสอน ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558 และผลงานทาง
วิชาการตองเปนผลงานทางวิชาการ ในรอบระยะเวลา 5 ป  คือ ต้ังแตป 2555 – ป 2559 ทั้งน้ีผลงานทาง
วิชาการจะตองเปนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร 

21) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 68-69 หมวดท่ี 4 การพัฒนาคุณลักษณะ
พิเศษของนักศึกษา ในเลมหลักสูตร ไมไดแสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตมีความเหมือนหรือ
แตกตางจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ อยางไร บัณฑิตของหลักสูตรมีความแตกตาง จุดเดน และคุณลักษณะ
พิเศษอยางไรบางสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายของมหาวิทยาลัยอยางไร 

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

23) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 106 เอกสารแนบ 3 สาระสําคัญของการ
ปรับปรุงหลักสูตร  ขอ สภามหาวิทยาลัย ไดใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไข ให เพิ่มเ ติมครั้ ง ท่ี
ของการประชุม เปน ในการประชุม คร้ังท่ี 4/2560 วนัที ่26 พฤศจิกายน 2560  

24) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 135-150 เอกสารแนบ 4 ใหตรวจสอบ
ประวัติและผลงานการวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร ใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และผลงานทางวิชาการตองเปนผลงานทางวิชาการ
ในรอบระยะเวลา 5 ป คือ ต้ังแตป 2555 – ป 2559 ท้ังนี้ผลงานทางวิชาการจะตองเปนงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของกับหลักสูตร  

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

นักวิชาการศึกษาชํานาญการพเิศษ 


