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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  
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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-ี 
 

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)  
 

6)   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560)  

ตามหนังสือสํานักงานคณบดี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ี ศธ 0523.13.1.1/114 
ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2560 ไดเสนอ “ราง” หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพื่อใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา น้ัน ท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี 10/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 
พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบใน “ราง” หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และผานการเห็นชอบจากท่ีประชุม ดังนี้ 

1) ท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งท่ี 7/2560 เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม  
2560 พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
สื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และให นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ 

2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 14/2560 
ในวันท่ี 8  พฤศจิกายน 2560 พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร และ ใหนํา เสน อ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ดานวิชาการ  และสภามหาวิทยาลัยพิจ ารณาใหค วาม
เห็นชอบตามลําดับ 

จึ งขอนํา เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา ด ังมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอตอท่ีประชุมน้ี 

 
มติที่ประชุม พิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และใหนําเสนอตอท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ทั้งน้ี มีขอสังเกตและขอเสนอแนะใหปรับแกไขเพ่ิมเติม ใน
ประเด็น ดังตอไปนี้  
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1) ควรเนนทางดานทักษะ (Skill) และไมควรเปนรายวิชาที่มีการบรรยายอยางเดียว ให
ปรับจํานวนหนวยกิตจาก 3 (3-0-6) หนวยกิต เปน 3 (2-2-5) หรือ 3 (2-3-5) หนวยกิต ทั้งหมด ควรเนน
ใหมีการสื่อสารระหวางกัน (Interactive) ท้ังน้ี ใหหลักสูตรกําหนดกลุมเปาหมายท่ีจะรับเขามาเรียน ใน
แผน ข เปน ครูประจําการ หรือ กลุมใด หรือ กลุมมืออาชีพทางดานดิจิทัล 

2)  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ควรตระหนักในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องความทันสมัย
ของเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนการวิจัย และการตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการ เน่ืองจากเทคโนโลยี
ทางดานดิจิทัลมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 

3) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 4 สรุปขั้นตอนการ เสนอขอปรับปรุง
หลักสูตร ขอ 6  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ใหความ เห็นชอบใหนํา เสนอหลักสูตร
ตอสภามหาวิทยาลัย  ให เพิ่ม เติมครั้ ง ที่ของการประชุม  เปน ในการประชุม  ครั้งท่ี 14/2560 
วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 

4) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 4 สรุปขั้นตอนการ เสนอขอปรับปรุง
หลักสูตร ขอ 7  สภามหาวิทยาลัย  ใหความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ให เพิ่มเติมครั้ งที่ ของ
การประชุม เปน ในการประชุม ครั้งท่ี 4/2560 วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2560 

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

5 .1 ขอ 6.5 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบให นํา เสนอตอ
สภามหาวิทยาลัย ให เพิ่ม เติมครั้ งที่ ของการประชุม  เปน ในการประชุมครั้งท่ี 14/2560 วันท่ี  
8 พฤศจิกายน 2560 

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

6)  เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 7 หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป ขอ 9 ช่ือ ตําแหนง
และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และผลงานทางวิชาการ
ตองเปนผลงานทางวิชาการในรอบระยะเวลา 5 ป คือ ต้ังแตป 2555 – ป 2559 ท้ังน้ีผลงานทางวิชาการ
จะตองเปนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร 

7) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 11 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 

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

9) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 18 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร ขอ 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา ใหระบุรายละเอียดของ
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาใหชัดเจนในแตละแผน โดยใหระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ดังน้ี 

หลักสูตร แผน ก แบบ ก1 
1) ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาหรือเทียบเทาจาก

สถาบันการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง โดยมีผลการศึกษาเฉล่ีย 
(GPAX) ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 3.25 หรือ  

2) เปนผูสําเร็จการศึกษาตามขอ 1 แตมีผลการศึกษาเฉล่ีย (GPAX) ตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา 2.75 และตองมีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพร และ/หรือเคยปฏิบัติการทางดานการ
สื่อสารหรือสารสนเทศไมนอยกวา 1 ป โดยใหแนบโครงรางงานวิจัยท่ีคาดวาจะทําวิทยานิพนธ พรอมกับ
ใบสมัคร 

3) เปนผูมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามระเบียบและประกาศอ่ืน ๆ ของมหาวทิยาลัยท่ีเก่ียวของ ท่ีบังคับใชในขณะน้ัน 

4) กรณีอื่น ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก
นักศึกษา 

 
หลักสูตร แผน ก แบบ ก2 
1) ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาหรือเทียบเทาจาก

สถาบันการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง โดยมีผลการศึกษาเฉล่ีย 
(GPAX) ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 2.50 หรือ  

2) เปนผูสําเร็จการศึกษาตามขอ 1 แตมีผลการศึกษาเฉล่ีย (GPAX) ตลอด
หลักสูตรตํ่ากวา 2.50 จะตองมีคุณสมบัติตามที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 
พิจารณาเห็นสมควรรับเขาศึกษา หรือ  

3) ในกรณีไมไดสําเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีในวิชาเอกท่ีเลือก
ศึกษา และ/หรือไมมีประสบการณตามท่ีกําหนดไว อาจพิจารณารับเขาศึกษา หากเห็นวาผูสมัครมี
ศักยภาพเพียงพอท่ีจะเขาศึกษาในวิชาเอกที่สมัครได ทั้งน้ี กอนสําเร็จการศึกษาจะตองฝกความเชี่ยวชาญ
อาชีพ (Professional Internship) เพ่ือสรางเสริมทักษะในวิชาชีพไมนอยกวา 150 ชั่วโมง หรือ  

4) เปนผูมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามระเบียบและประกาศอ่ืน ๆ ของมหาวทิยาลัยท่ีเก่ียวของ ท่ีบังคับใชในขณะน้ัน 

5) กรณีอื่น ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก
นักศึกษา 
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หลักสูตร แผน ข 
1) ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาหรือเทียบเทาจาก

สถาบันการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง โดยมีผลการศึกษาเฉล่ีย 
(GPAX) ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 2.50 หรือ  

2) เปนผูสําเร็จการศึกษาตามขอ 1 แตมีผลการศึกษาเฉล่ีย (GPAX) ตลอด
หลักสูตรตํ่ากวา 2.50 จะตองมีคุณสมบัติตามที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 
พิจารณาเห็นสมควรรับเขาศึกษา หรือ  

3) ในกรณีไมไดสําเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีในวิชาเอกท่ีเลือก
ศึกษา และ/หรือไมมีประสบการณตามท่ีกําหนดไว อาจพิจารณารับเขาศึกษา หากเห็นวาผูสมัครมี
ศักยภาพเพียงพอท่ีจะเขาศึกษาในวิชาเอกที่สมัครได ทั้งน้ี กอนสําเร็จการศึกษาจะตองฝกความเชี่ยวชาญ
อาชีพ (Professional Internship) เพ่ือสรางเสริมทักษะในวิชาชีพไมนอยกวา 150 ชั่วโมง หรือ  

4) เปนผูมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามระเบียบและประกาศอ่ืน ๆ ของมหาวทิยาลัยท่ีเก่ียวของ ท่ีบังคับใชในขณะน้ัน 

5) กรณีอื่น ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก
นักศึกษา 

10) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 19 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร ขอ 2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของ
นักศึกษาในขอ 2.3 ใหเพ่ิมประเด็น ใหนักศึกษามีโอกาสฟงการบรรยายจากวิทยากรพิเศษในภาคธุรกิจ
เอกชน หรือหนวยงานของรัฐ มีโอกาสเขาเยี่ยมชมโรงงาน/ธุรกิจเอกชน และองคกรในตางประเทศ ฝกตั้ง
โจทยปญหาและหาคําตอบ รวมท้ังการฝกทักษะและการฝกงาน 

11) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 22-23 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา 
การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร หัวขอ 3.1 หลักสูตร หัวขอ 3.1.1 จํานวนหนวยกิต ให
ตรวจสอบการระบุรายละเอียดของหลักสูตรใหชัดเจนในแตละแผนการศึกษา โดยเขียนใหสอดคลองกับ
หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา ขอ 3 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ในหนาท่ี 
74  

12) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 25-34 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา 
การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร ขอ 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร ใหแกไขจํานวนหนวยกิตของ
ทุกรายวิชาที่มีจํานวนหนวยกิต 3 (3-0-6) หนวยกิต เปน 3 (2-2-5) หนวยกิต หรือ 3 (2-3-5) หนวยกิ
ตทุกรายวิชา และใหแกไขในทุกสวนท่ีเกี่ยวของกันท้ังหมด 

13) ควรมีการปรับวิธีการเรียนการสอน อาจารยผูสอนในหลักสูตรสอน 50 % และให
เชิญอาจารยเปนวิทยากรภายนอกมาสอน หรือบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม หรือภาคเอกชน หรือ
อาจารยชาวตางประเทศ (นักธรุกิจ) มาสอนบาง เพื่อใหนักศึกษาไดเปดโลกทัศนใหม 
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14) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 74 หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผล
นักศึกษา ขอ 3 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ใหตรวจสอบการกําหนดเกณฑการสําเร็จ
การศึกษาในแตละแผนการศึกษา ใหชัดเจน โดยเฉพาะเงื่อนไขการเผยแพรวิทยานิพนธ ใหเปนไปตาม
ขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

หลักสูตร แผน ก แบบ ก1 ใหปรับแกไขขอ 3 ยอย  

จากเดิม  3) นักศึกษาจะตองมีผลงานทางวิชาการท่ีเปนสวนหนึ่ งของ

วิทยานิพนธ ไดรับการยอมรับใหตีพิมพ หรือ ไดรับจดหมายตอบรับใหตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีมี

คณะกรรมการพิจารณาบทความ (Peer-reviewd)  ในระดับชาติหรือนานาชาติอยูในฐาน SCOPUS, 

SSCI, SCI หรือ ISI และมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานวิชาการ ไมนอยกวา 1 เรื่อง และเสนอผลงานตอ

ท่ีประชุมวิชาการในรูปแบบบรรยายหรือโปสเตอรไมนอยกวา 1 ครั้ง โดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ 

(Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานการประชุม (Proceeding)  

เปน 3) นักศึกษาจะตองมีผลงานทางวิชาการที่เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ 

ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารในระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานวิชาการ ไม

นอยกวา 1 เรื่อง และเสนอผลงานตอท่ีประชุมวิชาการในรูปแบบบรรยายหรือโปสเตอรไมนอยกวา 1 ครั้ง 

โดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานการประชุม (Proceeding) 

 

หลักสูตร แผน ก แบบ ก2 ใหปรับแกไขขอ 5 ยอย  

จากเดิม  5) นักศึกษาจะตองมีผลงานทางวิชาการท่ีเปนสวนหนึ่ งของ

วิทยานิพนธ ไดรับการยอมรับใหตีพิมพหรือไดรับจดหมายตอบรับใหตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีมี

คณะกรรมการพิจารณาบทความ (Peer-reviewd)  ในระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคณะกรรมการ

พิจารณาบทความและท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานวิชาการ ไมนอยกวา 1 เรื่อง และ เสนอผลงานตอ

ท่ีประชุมวิชาการในรูปแบบบรรยายหรือโปสเตอรไมนอยกวา 1 ครั้ง โดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ 

(Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานการประชุม (Proceeding) 

เปน 5) นักศึกษาจะตองมีผลงานทางวิชาการที่เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ 

ไดรับการตีพิมพในวารสารในระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานวิชาการ ไมนอย

กวา 1 เรื่อง หรือเสนอผลงานตอท่ีประชุมวิชาการในรูปแบบบรรยายหรือโปสเตอรไมนอยกวา 1 ครั้ง โดย

บทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานการประชุม (Proceeding)  
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หลักสูตร แผน ข ใหปรับแกไขขอ 5 ยอย  

จากเดิม  5) นักศึกษาจะตองมีผลงานทางวิชาการท่ีเปนสวนหน่ึงของการ

คนควาอิสระ ไดรับการยอมรับใหตีพิมพหรือไดรับจดหมายตอบรับใหตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีมี

คณะกรรมการพิจารณาบทความ (Peer-reviewd)  ในระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคณะกรรมการ

พิจารณาบทความและมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานวิชาการ ไมนอยกวา 1 เรื่อง หรือเสนอผลงานตอที่ประชุม

วิชาการในรูปแบบบรรยายหรือโปสเตอรไมนอยกวา 1 ครั้ง โดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ (Full 

Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานการประชุม (Proceeding) 

เปน 5) นักศึกษาจะตองมีผลงานทางวิชาการท่ีเปนสวนหน่ึงของการคนควา

อิสระ ไดรับการตีพิมพในวารสารในระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานวิชาการ ไมนอย

กวา 1 เรื่อง หรือเสนอผลงานตอท่ีประชุมวิชาการในรูปแบบบรรยายหรือโปสเตอรไมนอยกวา 1 ครั้ง โดย

บทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานการประชุม (Proceeding) 
15) ในการเรียนการสอนหลักสูตร ควรมีการเรียนการสอนใหแกนักศึกษา อาทิ แนวคิด

ในการประกอบธุรกิจรูปแบบใหม การจัดการธุรกิจในรูปแบบออนไลน การท่ีเจาของบานเปดหองให
นักทองเท่ียวจากท่ัวทุกมุมโลกสามารถเขาพักได เชน Airbnb เปนสตารทอัพเก่ียวกับท่ีพัก ซึ่งเปนอีก
ชองทางหนึ่งท่ีทําใหมีรายได เพียงมหีองพักวาง 1 หอง สามารถสรางรายไดผาน Airbnb ไดทันท ี 

16) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 60-61 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา 
การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร หัวขอ 3.2 ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย ขอ 3.2.1 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ขอ 3.2.2 อาจารยผูสอน และขอ 3.2.3 อาจารยพิเศษ ใหตรวจสอบ
คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน ใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และผลงานทางวิชาการตองเปนผลงานทาง
วิชาการ ในรอบระยะเวลา 5 ป  คือ ต้ังแตป 2555 – ป 2559 ท้ังน้ีผลงานทางวิชาการจะตองเปนงานวิจัย
ท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร 

17) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 64 หมวดท่ี 4 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ
ของนักศึกษา ในเลมหลักสูตร ไมไดแสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะพิเศษของมหาบัณฑิตมีความเหมือนหรือ
แตกตางจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ อยางไร มหาบัณฑิตของหลักสูตรมีความแตกตาง จุดเดน และคุณลักษณะ
พิเศษอยางไรบางสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายของมหาวิทยาลัยอยางไร 

18) ใหปรับรูปแบบการเขียนคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาใหม/และจะตองสามารถวัด
คุณลักษณะพิเศษไดชัดเจน (กลยุทธจะเปนสิ่งท่ีสะทอนให เห็นถึงคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา) 
คุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตท่ีหลักสูตรไดกําหนดไว ควรจะมีการกําหนดตัวบงชี้ท่ีสามารถวัดคุณลักษณะ
พิเศษของบัณฑิตได 
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19) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 101 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 

20) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 108-130 เอกสารแนบ 4 ใหตรวจสอบ
ประวัติและผลงานการวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร ใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และผลงานทางวิชาการตองเปนผลงานทาง
วิชาการในรอบระยะเวลา 5 ป คือ ตั้งแตป 2555 – ป 2559 ท้ังนี้ผลงานทางวิชาการจะตองเปนงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของกับหลักสูตร  

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

โปรดดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 8 ธันวาคม 2560 และ

สงเอกสารหลักสูตรท่ีแกไขเรียบรอยแลว และแบบรายงานขอมูลหลักสูตรตามแบบท่ี สกอ. กําหนด (มคอ.

04)  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) 

นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 


