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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ  คร้ังที่ 5/2561 

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี ชั้น 5  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแมโจ   

--------------------------------- 
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เร่ิมประชุมเวลา 9.30 น. 
 
เมื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการมาครบองคประชุมแลว ประธานฯ ไดกลาว

เปดประชุมและดาํเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี  
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
1.1  เรื่องที่ประธานแจงเพ่ือทราบ  -ไมม-ี 

 
1.2  เรื่องที่เลขานุการแจงเพื่อทราบ 

  1) สรุปจํานวนรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 ขอมูล ณ วันท่ี 12 มิถุนายน 2561 
ตามหนังสือ สํานักงานอธิการบดี ที่  ศธ 0523.1.1.6/1024 ลงวันท่ี 13 มิถุนายน 2561 เรื่อง 

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตามท่ีสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ไดสรุปจํานวนรับ
นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 ณ วันที่ 13  มิถุนายน 2561 เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ทราบ ตามรายละเอียดท่ีแนบมาพรอมน้ี นั้น คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 9/2561 
เมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 2561 มีขอเสนอแนะพอสรุปไดวา  บัณฑิตวิทยาลัยตองวิเคราะหขอมูลจํานวนนักศึกษา
รับเขาในระดับบัณฑิตศึกษารวมกับคณะ เพ่ือใชเปนฐานขอมูลประกอบการเปดรับนักศึกษาในปการศึกษาตอไป
ดวย 

ท่ีประชุมรับทราบ และมีมติ ดงัน้ี 
1. เสนอคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยดานวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความ

เห็นชอบตามลําดับ 
2. ใหบัณฑิตวิทยาลัยนําขอเสนอแนะจากท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ 
จึงขอนําเสนอ สรุปจํานวนรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 ตอ ท่ีประชุมเพื่อทราบ 

ดังมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอตอท่ีประชุมน้ี 
 
มติที่ประชมุ รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ 

  ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 
ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ ครั้งท่ี 4/2561 เมื่อ    วัน

พฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561ไปแลวน้ัน บัดนี้ ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมดังกลาวเรียบรอย
แลว จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาตามเอกสารรายงานการประชุมท่ีนําเสนอตอท่ีประชุมน้ี 
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มติท่ีประชุม พิจารณาแลว มีมติใหการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ดานวิชาการ ครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 3 พฤษภาคม 2561 โดยไมมีการแกไข 

 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง     -ไมมี- 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

ขอเสนอแนะในภาพรวม  ใหแกทุกหลักสูตรนําไปปรับปรุงและเพ่ิมเติม ดังนี ้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดมีขอเสนอแนะ ควรมีขอความหลักใน

รายละเอียดหลักสูตร (มคอ 2) ดังนี้ การสงเสริมบุคลากรจากมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานรวมภาคเอกชนเพื่อเพ่ิม
ขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) ความกลาหาญทางจริยธรรม ความรวมมือภาครัฐ-
ภาคเอกชน (Public Private Partnership, PPP) 

หมวดท่ี 1 หัวขอ สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ใหระบุเพ่ิมเติม สถานประกอบการภาคเอกชน 
หมวดที่ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง การพัฒนาอาจารย ควรสงเสริมใหอาจารยสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอก และมีตําแหนงทางวิชาการ ความรวมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public Private Partnership, 
PPP) / การสงเสริมบุคลากรจากมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานรวมภาคเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
ภาคเอกชน (Talent Mobility)/ ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร (Corporate Social 
Responsibility, CSR) การดําเนินกิจการภายใตหลักจริยธรรมและการจัดการท่ีดี / มีความทันสมัยเพ่ือใหเทา
ทันการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  

หมวดท่ี 3 หัวขอ ปญหาของนักศึกษาแรกเขา ใหเพ่ิมเติมนักศึกษาขาดความกระตือรือรนใน
การเปนผูประกอบการ 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล ใหเพ่ิมเติมประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
ทักษะ (Skill) ดานการประกอบกิจการธุรกิจ และการสรางผูประกอบการรุนใหม (Entrepreneur) 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย เปนเรื่องสําคัญท่ีสุด โดยตองสงเสริมใหอาจารยสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกมากข้ึน การสงเสริมบุคลากรจากมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานรวมภาคเอกชนเพ่ือ
เพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ และทางดานภาษา 
(Language) ท้ังน้ี ใหคาํนึงหลักการในการพัฒนาปรับปรุง 3 ขอ ดังน้ี  

1. เสรีภาพ (Freedom) ของอาจารย การเห็น การฟง การอภิปราย (Debate) ความคิด
ตนเอง 

2. การทําใหเปนสากล (Internationalization) ของอาจารย 
3. การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ( 21st Century) ของอาจารย การเปล่ียนแปลงทางเทคนิค 

(Technical changes) เกง ชํานาญ (Adept) พัฒนา (Evolve) ครุนคิด ใครครวญ (Revolve) การเปล่ียนรูป 
การแปรรูป (Transformation) 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลกัสูตร ใหเพิ่มเติมประเด็นวงจรการควบคุมคุณภาพ (PDCA) 
หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร ใหเพิ่มเติมประเด็นวงจรการ

ควบคุมคุณภาพ (PDCA) 
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4.2  พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 6 หลักสูตร ดังนี้ 
1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)   
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาปฐพีศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)   
3)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรบูรณาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)   
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)   
5) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)   
6) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)   

ฯลฯ 
 

5) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)   
ตามหนังสือคณะบริหารธุรกิจ ที่ ศธ 0523.11.1.5/ 289  ลงวันท่ี  2  พฤษภาคม   2561  เรื่อง  

ขอสงรางหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ตามท่ีคณะ
บริหารธุรกิจ ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561) เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดน้ัน โดยหลักสูตรฯ ไดผานความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจ ครั้งท่ี 9/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 และผานความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2561 เมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม 2561 
เรียบรอยแลวดังน้ัน คณะบริหารธุรกิจ จึงขอสงรางหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้  และผานการเห็นชอบจากท่ี
ประชุม ดัง น้ี 

1) ท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันท่ี  15  พฤษภาคม 
2561 พิจารณาแลว มติใหความเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  และใหนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตามลาํ ดับ 

2) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี 9/2561 ในวันท่ี 13 
มิถุนายน 2561 พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  และใหนําเสนอตอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ
และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตามลาํ ดับ 

จึ งขอนําเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561) ตอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ดังมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอตอที่ประชุมนี ้

 
มติที่ประชุม  พิจารณาแลวมีมติใหความเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) และให นําเสนอตอท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ทั้งนี้ มีขอสังเกตและขอเสนอแนะใหปรับแกไขเพ่ิมเติม ใน
ประเด็น ดังตอไปนี ้
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เลมรายละเอียดหลักสูตรมคอ. 2 
1) หนา 4 สรุปขั้นตอนการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร ขอ 6 คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ให เพิ่ม เติมครั้ ง ที่ของการประชุม เปน ในการประชุมครั้งท่ี 9/2561 วันท่ี 13 มิถุนายน 
2561 

2) หนา 4 สรุปขั้นตอนการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร  ขอ 7 สภามหาวิทยาลัย ให
ค ว าม เห็นชอบ /อ นุมัติห ลักสูต ร  ให เพิ ่ม เติมครั ้ งที ่ขอ งกา รปร ะชุม  เปน  ในก ารประชุม  ครั้งท่ี 
5/2561 วันที ่17 มิถุนายน 2561 

3) หนา 6 ขอ 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ให
เพิ่มเติมขอมูลดัง น้ี 

3.1 ขอ 6.5 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบให นําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัย ให เพิ่ม เติมครั้ ง ที่ของการประชุม เปน ในการประชุมครั้งท่ี 9/2561 วันท่ี 13 มิถุนายน 
2561 

3 .2  ขอ  6 .6  ส ภ า ม หา วิทย าลัย  ให ค ว าม เห็น ชอ บ /อ นุมัติห ลัก สูต ร  ให
เพิ่มเติมครั้ งที่ของการประชุม เปน ในการประชุม ครั้งท่ี 5/2561 วนัท่ี 17 มิถุนายน 2561 

4) หนา 7 ขอ 9 ช่ือ ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ให
ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย ผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  ทั้งน้ีตองเปนผลงานทางวิชาการท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรหรือสัมพันธกับหลักสูตร ใน
รอบระยะเวลา 5 ปยอนหลัง คือ ต้ังแตป 2556 – ป 2560 

ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 
ขอใหตรวจสอบผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ ที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด กรณีท่ีไมมีผลงานทาง
วิชาการ ขอใหเขียนแผนการพัฒนาอาจารยท่ีชัดเจน 

5) หนา 7 ขอ 10 หลักสูตรควรมีการสงเสริมบุคลากรจากมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานรวม
ภาคเอกชนเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) ใหเพ่ิมสถานที่จัดการเรียนการสอน  
สถานประกอบการธรุกิจภาคเอกชน  

6) หนา 7-8 ขอ 11 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการ
วางแผนหลักสูตร  ควรเพ่ิมเติมในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ การสรางผูประกอบการรุนใหม สรางวัฒนธรรมไทยใหม 
โดยเปลี่ยนจากวัฒนธรรมขาราชการ ลูกจาง เปน อาชีพอิสระและความเปนผูประกอบการ (Entrepreneur) 
อัตลักษณบัณฑิตแมโจ ทักษะเทคโนโลยีทันสมัย จิตวิญญาณผูประกอบการอิสระ 

7) หนา 8 ขอ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร ควรเพ่ิมเติมในประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 
7.1 ใหมีทักษะ (Skill) ดานการประกอบกิจการธุรกิจ (Entrepreneur) ดานจิตวิทยา

สังคม (Social Psychology) และดานสื่อสังคมออนไลน (Social Media) ตางๆ 
7.2 ควรบริหารหลักสูตรรวมกับอุตสาหกรรม/ธุรกิจ ภาคเอกชน 
7.3 สรางคนใหมีศักยภาพเปนผูประกอบการธุรกิจ การประกอบธรุกิจเปนอาชีพอิสระ 
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8) หนา 9 ขอ 13.3 การบริหารจัดการ ใหเพ่ิมเติมในประเด็น ดังนี้ การสงเสริมบุคลากรจาก
มหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานรวมภาคเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) ทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศความรวมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public Private Partnership, PPP) รวม
ผลิต รวมกิจการ สหกิจศึกษาของภาคธุรกิจเอกชน ควรสรางวัฒนธรรมการบริหารหลักสูตรรวมกับผูมีสวนได
สวนเสีย (Stakeholders) การทํา PDCA ของหลักสูตร การอภิปราย (Debate) สรุปหาขอยุติ (Solution) เพ่ือ
นําไปสูการปฏิบัติ 

9) หนา 10 หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร ขอ 1.1 ปรัชญาและความสําคัญ และขอ 
1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตรขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เนนการสรางใหเกิดจิตวิญญาณ และวัฒนธรรม ความรักใน
การเปนผูประกอบการธุรกิจอิสระ กลาลงทุน กลาเส่ียงและกลาประกอบกิจการทางธุรกิจ ผูประกอบธุรกิจรุน
ใหม (Entrepreneur)  

10) หนา 11-13 ขอ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง ปรับแผน และกลยุทธใหสมบูรณขึ้น ใหเพ่ิมเติม
ประเด็น ดังนี้ การพัฒนาอาจารย ควรสงเสริมใหอาจารยสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และการมีตําแหนง
ทางวิชาการ ความรวมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public Private Partnership, PPP)  การสงเสริมบุคลากรจาก
มหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานรวมภาคเอกชนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility)  ท้ัง
ภายในประเทศและตางประเทศ และควรเชิญอาจารยชาวตางประเทศ มารวมสัมมนา รวมสอน  มีความ
รับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมขององคกร (Corporate Social Responsibility, CSR) การดําเนินกิจการ
ภายใตหลักจริยธรรมและการจัดการท่ีดีมีความทันสมัยเพื่อใหเทาทันการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ทางดานภาษา 
(Language) และการแปลง (Transform) สูวัฒนธรรมในอาชีพอิสระและความเปนผูประกอบการธุรกิจ 
(Entrepreneur) ท้ังนี้ แผนพัฒนาปรับปรุง ใหคาํนึงหลักการในการพัฒนาปรับปรุง 3 ขอ ดังน้ี  

1. เสรีภาพ (Freedom) ของผูเรียน การเห็น การฟง การอภิปราย (Debate)ความคิด
ตนเอง 

2. การทําใหเปนสากล (Internationalization)  
3. การเรียนรู ในศตวรรษ ท่ี  21 (21st Century) การเมือง (Politics) เศรษฐกิจ

(Economics) สังคม (Social)  การเปล่ียนแปลงทางเทคนิค (Technical Changes) เกง ชํานาญ (Adept) 
พัฒนา (Evolve) ครุนคิด ใครครวญ (Revolve) การเปลี่ยนรูป การแปรรูป (Transformation) 

11) หนา 14 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
ขอ 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา ใหตรวจสอบการกําหนดผลคะแนนเฉลี่ยสะสมในแตละแผนการศึกษา ผล
คะแนนตํ่าเกินไป ควรปรับใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน โดยใหปรับผลคะแนนเฉล่ียสะสมของแผน ก แบบ ก 
1  จาก 2.75 เปน 3.00  ผลคะแนนเฉล่ียสะสมของแผน ก แบบ ก 2  จาก 2.50 เปน 3.00 และผลคะแนน
เฉลี่ยสะสมของแผน ข จาก 2.50 เปน 3.00 

12) หนา 15 ขอ 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา ใหเพ่ิมเติมในประเด็น นักศึกษาขาด
ประสบการณดานการเปนผูประกอบการ ทักษะเทคโนโลยีทันสมัย จิตวิญญาณผูประกอบการอิสระ ควรระบุให
ชัด เพ่ือเปนอัตลักษณบัณฑิตมหาวิทยาลัยแมโจ  

13) หนา 16 ขอ 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5-6 ป บรรทัดท่ี 2 
ใหตัดขอความ “หลักสูตรภาคสมทบ” ออก  และใหปรับแกไขตารางแผนการรับนักศึกษา ไมตองแยกแผนการ
รับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 1  แผน ก แบบ ก 2  และแผน ข 
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14) หนา 17 ขอ 2.6 งบประมาณตามแผน บรรทัดท่ี 3 ใหตัดขอความ “หลักสูตรภาคสมทบ” 
ออก และใหเพ่ิมขอมูลในตารางขอ 2.6.1 งบประมาณแผนดิน และขอ 2.6.2 งบประมาณเงนิรายได ใหครบถวน
ท้ัง 2 ตาราง 

15) หนา 19 ขอ 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร ขอ 3.1.2.2 แผน ก แบบ ก 2 ใหปรับแกไขจํานวน
หนวยกิตในโครงสรางหลักสูตร ดังน้ี 

เดิม ใหม 
1. รายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต (7) หนวยกิต 1. รายวชิาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต (7) หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน 24 หนวยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะดาน 24 หนวยกิต 

กลุมวิชาแกน 21 หนวยกิต กลุมวิชาแกน 24 หนวยกิต 
กลุมวิชาเลือก  3 หนวยกิต กลุมวิชาเลือก  - หนวยกิต 

3. วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต 3. วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต 
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต 

 
16) หนา 21-24  ขอ 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร ขอ 3.1.3.2 แผน ก แบบ ก 2 ขอ (2) 

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน 24 หนวยกิต มีขอเสนอแนะใหแกไขดังนี ้
1. ใหปรับแกไขจํานวนหนวยกิตในกลุมวิชาแกน  จากเดิม  21 หนวยกิต เปน 24 

หนวยกิต โดยยายรายวิชา บธ 650 การเปนผูประกอบการและการสรางธุรกิจใหม 3 (2-3-5) หนวยกิต ใหมา
เปนรายวิชาในกลุมวิชาแกน และใหแกไขในทุกแหงท่ีเกี่ยวของ 

2. ใหตัดกลุมวิชาเอกเลือก ของแผน ก แบบ ก 2 ออกท้ังหมด และใหแกไขในทุกแหงท่ี
เกี่ยวของ 

17) หนา 58-64 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 อาจารยผูสอน และอาจารย
พิเศษ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และผลงานทางวิชาการตองเปน
ผลงานทางวิชาการ ในรอบระยะเวลา 5 ป  คือ ตั้งแตป 2556 – ป 2560 ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการจะตองเปน
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร  

ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 
ขอใหตรวจสอบผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ ที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด กรณีท่ีไมมีผลงานทาง
วิชาการ ขอใหเขียนแผนการพัฒนาอาจารยท่ีชัดเจน 

18) หนา 67 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยทุธการสอนและการประเมินผล ใหเพ่ิมเติมประเด็น
ตาง ๆ ดังนี้ ทักษะ (Skill) ดานการประกอบกิจการธุรกิจ และการสรางผูประกอบการรุนใหม (Entrepreneur) 

19) หนา 72 หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา ไมมขีอเสนอแนะ 
20) หนา 76 หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย เปนเรื่องสําคัญที่สุด  ควรสงเสริมใหอาจารย

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีตําแหนงทางวิชาการ ความรวมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public 
Private Partnership, PPP)  การสงเสริมบุคลากรจากมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานรวมภาคเอกชนเพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility)ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร 
(Corporate Social Responsibility, CSR) การดําเนินกิจการภายใตหลักจริยธรรมและการจัดการท่ีดี / มี
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ความทันสมัยเพ่ือใหเทาทันการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และทางดานภาษา (Language) ทั้งน้ี ใหคํานึงหลักการ
ในการพัฒนาปรับปรุง 3 ขอ ดังน้ี  

1. เสรีภาพ (Freedom) ของอาจารย  การเห็น การฟ ง การอภิปราย (Debate) 
ความคดิตนเอง 

2. การทําใหเปนสากล (Internationalization) ของอาจารย 
3. การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ( 21st Century) ของอาจารย การเปล่ียนแปลงทาง

เทคนิค (Technical changes) เกง ชํานาญ (Adept) พัฒนา (Evolve) ครุนคิด ใครครวญ (Revolve) การ
เปล่ียนรูป การแปรรูป (Transformation) 

21) หนา 77 หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ใหเพิ่มเติมประเด็นวงจรการควบคุม
คุณภาพ (PDCA) 

22) หนา 88 หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร ใหเพิ่มเติม
ประเด็นวงจรการควบคุมคุณภาพ (PDCA) 

23) หนา 105  เอกสารแนบ 3 ขอ 2  ส ภ าม ห า วิท ย าลัย  ไดอ นุม ัต ิก า ร ป รับ ป รุง
หลักสูตรครั้ ง นี้แลว ในการประชุมครั้ ง ที่ . . .  ให เ พิ่ม เติมครั้ ง ที่ของการประชุม เปน  ในการประชุม 
ครั้งท่ี 5/2561 วนัที่ 17 มิถุนายน 2561 และใหปรับแกไขใหถูกตองตามแบบฟอรมของเอกสารแนบ 3 

24) หนา 114-171 เอกสารแนบ 4 ใหตรวจสอบประวัติและผลงานการวิชาการของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 และผลงานทางวิชาการตองเปนผลงานทางวิชาการในรอบระยะเวลา 5 ป คือ ต้ังแตป 2556 – ป 2560 
ท้ังน้ี ผลงานทางวชิาการจะตองเปนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร  

ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 
ขอใหตรวจสอบผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ ที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด กรณีท่ีไมมีผลงานทาง
วิชาการ ขอใหเขียนแผนการพัฒนาอาจารยท่ีชัดเจน 

25) หนา 114-171 เอกสารแนบ 4 ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร ใหตรวจสอบผลงานวิชาการท่ีไดรับการเผยแพร ท่ีเปน Full Paper ใหระบุเลขหนาให
ครบถวน 

26) ตรวจสอบรูปแบบของเอกสารหลักสูตร ใหถูกตองตามแบบฟอรมรายละเอียดหลักสูตร 
(มคอ.2) กรณีท่ีหลักสูตรไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตร หากพบขอผิดพลาดนอกเหนือจากขอเสนอแนะตามมติท่ี
ประชุมขอใหดําเนินการแกไขใหถูกตองดวย 

27) ขอใหหลักสูตรดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ และจัดสงเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

1. เลมรายละเอียดหลักสูตรมคอ. 2 ฉบับแกไขเรียบรอยแลว 
2. แบบรายงานขอมูลหลักสูตรตามแบบท่ี สกอ. กําหนด (มคอ. 04)  
3. แบบฟอรมสรุปผลการแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ดานวิชาการ (เอกสารแนบ 1)  
4. ซีดีบันทึกขอมูล โดยบันทึกไฟล word นามสกุล xxx.doc และไฟล pdf นามสกุล 

xxx.pdf จํานวน 1 แผน  
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ท้ังน้ี ไดแนบรายละเอียดเอกสารตามแบบฟอรมดังกลาวมาพรอมนี้ 
 
โปรดดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2561  และ

จัดสงเอกสารหลักสูตรท่ีแกไขเรียบรอยแลวพรอมเอกสารประกอบตาง ๆ จํานวน 1 ชุด ตอสํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ เพ่ือดําเนินตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักสูตรใหครบถวนเรียบรอย กอนนําเสนอให
อธิการบดีลงนาม และดําเนินการจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณารับทราบการ
ใหความเห็นชอบหลักสูตรตอไป 

 
ฯลฯ 

เลิกประชุม  เวลา 14.00 น. 
 

 
 
 
 
 

 
นฤมล  คงขุนเทียน 

(นางสาวนฤมล  คงขุนเทียน) 
เจาหนาที่ปฏิบัติงานประชุม 
ผูบันทึกรายงานการประชุม 

  

รัชดาภรณ  ปนทะรส 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชดาภรณ  ปนทะรส) 
ผูชวยเลขานุการฯ 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
  

ภสิูต  ปุกมณี 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูสิต  ปุกมณี) 

เลขานุการฯ 
ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

สาํเนาถกูต้อง 

 
(นางสาวนฤมล  คงขุนเทียน) 

นักวชิาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 


