








 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ  ครั้งที่ 7/2561 

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุมกรรมการ ช้ัน 5  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแมโจ   

--------------------------------- 
รายชื่อกรรมการผูมาประชุม 

1. ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิคม มูลเมือง รองประธานกรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐปน  ชื่นบาล กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร   

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชนาพร ขันธบุตร  กรรมการ 
 คณบดีคณะศิลปศาสตร   

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สนิท  สิทธิ กรรมการ 

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูสิต  ปุกมณี เลขานุการ 
 ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ    

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชดาภรณ  ปนทะรส ผูชวยเลขานุการ 
 รองผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  ฝายวิชาการ  

รายชื่อกรรมการผูลาประชุม 
1. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.กิตติชัย  วัฒนานิกร          ติดราชการ 

รายชื่อผูเขารวมประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพศาล  กาญจนวงศ  
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลินดา  อริยเดช  
3. รองศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ  จตุรงคล้ําเลิศ  
4. รองศาสตราจารย ดร.วิจิตรา  แดงปรก  
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวฒุิ  ดุษฎี  
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิกราน  หอมดวง  
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ไชยชนะ  

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

 

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น. 

สาํเนา 
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เมื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ มาครบองคประชุมแลว ประธานฯ ไดกลาวเปด
ประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ 
 -ไมม-ี 
1.2  เรื่องที่เลขานุการแจงเพื่อทราบ 
 -ไมม-ี 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ 
  ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 
ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ ครั้งที่  6/2561  เมื่อ        

วันพฤหัสบดีที่ 2  สิงหาคม 2561  ไปแลวนั้น บัดนี้ ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมดังกลาวเรียบรอย
แลว จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาตามเอกสารรายงานการประชุมที่นําเสนอตอที่ประชุมนี้ 

 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ ครั้งที่ 

6/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561  โดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมม-ี 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

ฯลฯ 

 

4.3 พิจารณาการขอเปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ
พลังงาน(ตอเนื่อง) (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษพลังงาน (ตอเนื่อง) (หลักสูตรใหม 
พ.ศ. 2561) ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมชุดตาง ๆ ดังนี้ 

- คณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2561 
- คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2561 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561  
- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการครั้งที่ 6/2561วันพฤหัสบดีท่ี 2 สิงหาคม 2561 

โดยที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหถอนเรื่องการขอเปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการ
อนุรักษพลังงาน (ตอเนื่อง) (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)  และใหนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให
ความเห็นชอบตอไป ทั้งนี้ มีขอสังเกตและขอเสนอแนะใหปรับแกไขเพ่ิมเติม ในประเด็นหลัก ๆ ดังนี้  ให
มหาวิทยาลัยทบทวนหลักสูตรตอเนื่อง และใหเปนหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล เปนผูดําเนินการเปดหลักสูตรตอเนื่อง  และใหหลักสูตรปรับแกไข เปน หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ทางวิชาการ 
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- สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2561วันอาทิตยที่ 5 สิงหาคม 2561 โดยที่ประชุมมีมติใหถอน
เรื่อง 

ในการนี้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ไดดําเนินการแกไขหลักสูตรดังกลาวแลว จึงขอเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ หลักสูตรดังกลาวไดนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2561 ใน
วันท่ี 12 กันยายน2561 พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอเปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการอนุรักษพลังงาน (ตอเนื่อง) ตามที่เสนอ และใหนําเสนอตอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดาน
วิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ 

 จึง ขอนํา เส นอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษพลังงาน
(ตอเนื่อง) (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) ตอที่ประชุม เพื่อพิจารณา ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอตอที่
ประชุมนี้ 
 

มติท่ีประชุม  พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอเปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษพลังงาน (ตอเนื่อง) (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)  โดยมีกําหนดการเปดสอนใน       
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2561  และใหนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบ
ตอไป ทั้งนี้ มีขอสังเกตและขอเสนอแนะใหปรับแกไขเพิ่มเติม ในประเด็น ดังตอไปนี้ 
  หลักสูตรควรตองหาจุดเดน และเนนเนื้อหาของหลักสูตร เก่ียวกับประเด็นหลัก ๆ 5 ดาน ดังนี้ 

1. ระบบความเย็น (Air Condition)  
2. ยานยนต (Automobile)   
3. หลอดไฟแอลอีดี (LED)  
4. การบรรจุพลังงาน (Energy Storage) เชน แบตเตอรี่ 
5. พลังงานทดแทน เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม  

คุณลักษณะของบัณฑิต: มีความรักงาน เขมแข็ง อดทน สูงาน รักองคกร มุงงานเลิศ เทิดคุณธรรม 
 
เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 
1) หนา 4 สรุป ขั้นตอนการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร  ขอ  6  คณะกรรมการบริห าร

มหาวิทยาลัย ให เ พ่ิมครั้ งที่ของการประชุม เปน ในการประชุมครั้งท่ี  16/2561 วันที่  12 กันยายน  2561 
2) หนา 4 สรุปขั้น ตอนการ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตร  ขอ 7  สภามหาวิทยาลัย  ให

ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ให เพิ่มครั้ งที่ของการประชุม เปน ในการประชุมครั้งท่ี 7/2561 วันที่ 16 
กันยายน  2561 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
3) หนา 5 ขอ 4  จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ใหตรวจสอบจํานวนหนวยกิตใหถูกตอง

และใหถูกตองตรงกันในทุกแหงของเลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 
4) หนา 6 ขอ 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ขอ  6 .4 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  เห็นชอบใหนํา เสนอตอสภามหาวิทยาลัย  ให เพิ่ม เติมครั้ งที่ของ
การประชุม เปน ในการประชุม ครั้งที่  16/2561 วันที่ 12 กันยายน  2561 
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5) หนา 6 ขอ 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ขอ  6 .5 
สภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบและอนุ มัติหลักสูตร ให เ พ่ิมเติมครั้ งที่ของการประชุม เปน ในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 16 กันยายน  2561 

6) หนา 6 ขอ 8  อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา ใหทบทวนวิธีการเขียนใหม  
7) หนา 6 ขอ 9 ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ให

ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558  ทั้งนี้ตองเปนผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวของกับหลักสูตรหรือสัมพันธกับหลักสูตร ในรอบระยะเวลา 5 ป
ยอนหลัง คือ ตั้งแตป 2556 – ป 2560 ขอสังเกต :  หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ คุณวุฒิของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร ควรสําเร็จการศึกษาทางดานเทคโนโลยี และใหตรวจสอบรูปแบบการพิมพผลงานทาง
วิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตรทุกทาน ใหอยูในรูปแบบของบรรณานุกรม โดยใช
รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการแบบ American Psychological Association (APA) ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการ
จะตองเปนงานวิจัยที่เก่ียวของกับหลักสูตร  

ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร ขอให
ตรวจสอบผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ที่
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด กรณีที่ไมมีผลงานทางวิชาการ ขอใหเขียน
แผนการพัฒนาอาจารยที่ชัดเจน 

 
8) หนา 7 ขอ 11 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตร ใหทบทวนการเขียนใหม ใหเพ่ิมเติมในประเด็น การขาดบุคลากร วิศวกรระดับปฏิบัติการ  ควรเอากลุม
อาจารยพิเศษจากกลุมโรงงานอุตสาหกรรม มาชวยสอน เนนทางปฏิบัติการ  

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
9) หนา 10 ขอ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง หัวขอดานการจัดการหลักสูตร ใหเนนในดานปฏิบัติการ 

การฝกงานภาคสนาม  ใหนักศึกษามีโอกาสเขาถึงความรู ทักษะ ประสบการณ ภายนอกมหาวิทยาลัย จาก
หนวยงานของภาครัฐ และในภาคธุรกิจเอกชน  

10) หนา 10-13 ขอ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง ใหทบทวนทุกหัวขอ และหัวขอดานการพัฒนา
บุคลากร ใหเนนในประเด็นดังตอไปนี้  

- การพัฒนาอาจารยและบุคลากร  โดยใหเนนทางดานภาษา ความรวมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน 
(Public Private Partnership, PPP)  การสงเสริมบุคลากรจากมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานรวมภาคเอกชนเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) และการไปพัฒนาหรือปรับปรุง (Brush up) ตนเองทุก ๆ 5 ป 

 - นักศึกษา ตองมีแนวทางการพัฒนา - ดานภาษา  ดานการเรียนรูจากการปฏิบัติและงานจริง
จากสถานประกอบการ (Public Private Partnership, PPP) – การฝกงาน- สหกิจศึกษา ฝกประสบการณแหง
ความสําเร็จ (Success Stories) จากภายนอก เพ่ือสรางแรงบันดาลใจ และความกลาในการเปนผูประกอบการ
อิสระ 

- การเรียนการสอน ควรเนนการเรียนรูรวมกัน และกรณีศึกษา (Case Studies) อยาง
กวางขวาง 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 
11) หนา 14 ขอ 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา ใหทบทวนการระบุคุณสมบัติของผูเขาศึกษา โดย

ใหปรับแกไขใหถูกตอง ดังนี้ 
1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือประเภทวิชาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง หรือผานการคัดเลือกตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย 

2) เปนผูมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี
ตามระเบียบและประกาศอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวของโดยอนุโลม 

12) หนา 15 ขอ 2.5 แผนการรับนักศึกษา และผูสําเร็จการศึกษา ในระยะ 5 ป ใหทบทวนการรับ
นักศึกษา จํานวนป (รุน) ที่หลักสูตรจะรับนักศึกษา และตองประเมินการมีงานทําของนักศึกษาทุกรุนท่ีรับเขาศึกษา  
ขอสังเกต หากหลักสูตรสามารถจัดการเรียนการสอนไดดี และมีชื่อเสียง จะเปนที่ยอมรับในภาคอุตสาหกรรม 
(Industry) รวมทั้งสามารถจัดการเรียนการสอนรวมกับภาคอุตสาหกรรมได หากหลักสูตรไมมีความพรอม ไมควรจะ
เปดการเรียนการสอน โดยขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ในอนาคตของมหาวิทยาลัย สัดสวนการรับนักศึกษา 
ควรเปน ปริญญาตรี : ปริญญาโท : ปริญญาเอก สัดสวน 1:2:1 (คน) 

13) หนา 17 ขอ 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร ขอ 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 15 หนวยกิต 
ขอเสนอแนะ ควรเนนภาษา โดยใหเปนรายวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 9 หนวยกิต  และกลุมวิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร จํานวน 6 หนวยกิต โดยใหเรียนรายวิชา วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และรายวิชา 
ศท 014 การสืบคนสารนิเทศเพ่ือการศึกษา ทั้งนี้ ใหตรวจสอบใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ของนักศึกษา 
ที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) เปนรายบุคคล  มีการแกไขรายละเอียดของโครงสราง
หลักสูตร ดังนี้ 

เดิม 
3.1.2  โครงสรางหลักสูตร   
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 15 หนวยกิต 
     – กลุมวิชาสังคมศาสตร 3 หนวยกิต 
     – กลุมวิชามนุษยศาสตร 3 หนวยกิต 
     – กลุมวิชาภาษา 6 หนวยกิต 
 – กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3 หนวยกิต 
   2) หมวดวิชาเฉพาะ 57 หนวยกิต 
       – กลุมวิชาปรับพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต) (9) หนวยกิต 
       – กลุมวิชาแกน 12 หนวยกิต 
       – กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 11 หนวยกิต 
       – กลุมวิชาชีพ 28 หนวยกิต 
       – กลุมวิชาเลือก 6 หนวยกิต 
   3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
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เปน 
3.1.2  โครงสรางหลักสูตร   
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 15 หนวยกิต 
     – กลุมวิชาสังคมศาสตร - หนวยกิต 
     – กลุมวิชามนุษยศาสตร - หนวยกิต 
     – กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต 
 – กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกิต 
   2) หมวดวิชาเฉพาะ 57 หนวยกิต 
       – กลุมวิชาปรับพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต) (9) หนวยกิต 
       – กลุมวิชาแกน 12 หนวยกิต 
       – กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 11 หนวยกิต 
       – กลุมวิชาชีพ 28 หนวยกิต 
       – กลุมวิชาเลือก 6 หนวยกิต 
   3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

หมายเหตุ : ( ) เปนรายวิชาที่ไมนับหนวยกิต และมีการประเมินผลเปนระบบ S หรือ U 
หลักสูตรจะตองบริหารจัดการการประเมินผลเปนระบบ S หรือ U ใหละเอียดรอบคอบ 
 
14) หนา 19 กลุมวิชาปรับพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต) ใหเพ่ิมขอความ ตอทายรายวิชา พพ102 เคมี

สําหรับวิศวกรรมการอนุรักษพลังงาน  “หมายเหตุ : ( ) เปนรายวิชาที่ไมนับหนวยกิต และมีการประเมินผลเปน
ระบบ S หรือ U” 

15) หนา 21 กลุมวิชาเลือก จํานวน 6 หนวยกิต มีจํานวนรายวิชามากเกินไป ใหปรับลดจํานวน
รายวิชาลง ขอสังเกต หลักสูตรขาดรายวิชาที่เกี่ยวของการเปนผูประกอบการธุรกิจอิสระ (Entrepreneur) ให
เพ่ิมเติมรายวิชาที่เก่ียวของการเปนผูประกอบการธุรกิจอิสระ (Entrepreneur) ดวย 

16) หนา 21 ขอ 3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต มีขอเสนอแนะใหเรียนทางดานบริหารธุรกิจ 
17) หนา 49 หัวขอ 3.2 ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย ใหขึ้นหนาใหม 
18) หนา 49-51 หัวขอ 3.2 ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย ขอ 3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร ขอ 3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร ใหตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย
ประจําหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และผลงานทางวิชาการตอง
เปนผลงานทางวิชาการ ในรอบระยะเวลา 5 ป  คือ ตั้งแตป 2556 – ป 2560 และใหตรวจสอบรูปแบบการพิมพ
ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตรทุกทาน ใหอยูในรูปแบบของ
บรรณานุกรม โดยใชรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการแบบ American Psychological Association (APA) 
ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการจะตองเปนงานวิจัยที่เก่ียวของกับหลักสูตร  

ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร ขอให
ตรวจสอบผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ที่
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด กรณีที่ไมมีผลงานทางวิชาการ ขอใหเขียน
แผนการพัฒนาอาจารยที่ชัดเจน 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
19) หนา 54-73ขอ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ใหเพ่ิมเติมประเด็น “อดทน สู

งานรักงาน กลาคิด กลาทํา กลาลงทนุ มีจิตวิญญาณผูประกอบการธุรกิจอิสระ” ในคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
20) หนา 74-76 หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา ไมมีขอเสนอแนะ แตใหเนน

สัมฤทธิ์ผลจากการปฏิบัติงาน 
 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย  
21) หนา 77การพัฒนาคณาจารย เปนเรื่องสําคัญท่ีสุดควรสงเสริมใหอาจารยมีตําแหนงทาง

วิชาการ เนนการผลิตรวมกับภาคเอกชน (สงนักศึกษาไปทํางานในภาคฤดูรอน) ใหเนนความรวมมือภาครัฐ-
ภาคเอกชน (Public Private Partnership, PPP) และ การสงเสริมบุคลากรจากมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานรวม
ภาคเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) โดยใหอาจารยและนักศึกษามีโอกาสเขาถึง
ความรู ทักษะ ประสบการณ โจทยปญหา ภายนอกมหาวิทยาลัย ในภาคธุรกิจเอกชน หรือหนวยงานของรัฐ และ
องคกรในตางประเทศโดยเนนการทําใหเปนสากล (Internationalization) ของอาจารย การเชิญศาสตราจารย
อาคันตุกะ (Visiting Professor) ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร (Corporate Social 
Responsibility, CSR) การดําเนินกิจการภายใตหลักจริยธรรมและการจัดการที่ดีมีความทันสมัยเพ่ือใหเทาทันการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 และทางดานภาษา (Language) ทั้งนี้ ใหคํานึงหลักการในการพัฒนาปรับปรุง 3 ขอ ดังนี้  

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

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

(Technical changes) เกง ชํานาญ (Adept) พัฒนา (Evolve) ครุนคิด ใครครวญ (Revolve) การเปลี่ยนรูป การ
แปรรูป (Transformation) 

 
หมวดที่ 7 การประกนัคุณภาพหลักสูตร 
22) หนา 78-85 ขอ 1.2 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยใหตรวจสอบคุณสมบัติ

ของอาจารยทุกคนในหลักสูตร ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยในหลักสูตร ตองมีการพัฒนาที่ ย่ังยืน       
(Sustainability) และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558   

23) หนา 80-85 ขอ 5 หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผูเรียน ใหเนนการเรียนรูผาน
การปฏิบัติ (Learning by Doing)  การสรางความรวมมือกับสถานประกอบการ หรือ กลุมผูประกอบการ โดยเปน
หลักสูตรปฏิบัติการรวมกับภาคเอกชน เนนทักษะการทํางาน (Working Skill) ใหแกนักศึกษา ระดับความชํานาญ
ของพนักงาน (Employees)  หรือ นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูง (ปวส.) สามารถ
ใชรูปแบบการเรียนทางไกลจากสื่อ  

 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร  
24) หนา 87 ใหเพิ่มเติมประเด็นดังนี้ เนนการสรางหุนสวน (Partner) รวมผลิต  ควรหาหุนสวน 

(Partner) มาชวยสอน เชน ความรวมมือกับเอกชน เรียนรูจากการทํางานจริง เนนทักษะการทํางาน (Working 
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Skill) ใหแกนักศึกษา การสงนักศึกษาไปทํางานในภาคฤดูรอน เปนแนวทางหนึ่งที่จะพัฒนาทักษะใหนักศึกษา มี
โอกาสการเขาสูตลาดแรงงาน (Employment Opportunity) 

25) หนา 89-179 เอกสารแนบ 2 ใหตรวจสอบประวัติและผลงานการวิชาการของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
และผลงานทางวิชาการตองเปนผลงานทางวิชาการในรอบระยะเวลา 5 ป คือ ตั้งแตป 2556 – ป 2560 และให
ตรวจสอบรูปแบบการพิมพผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตรทุกทาน ให
อยูในรูปแบบของบรรณานุกรม โดยใชรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการแบบ American Psychological 
Association (APA) ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการจะตองเปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตร  

ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร ขอให
ตรวจสอบผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ที่
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด กรณีที่ไมมีผลงานทางวิชาการ ขอใหเขียน
แผนการพัฒนาอาจารยที่ชัดเจน 

26) หนา 89-179 เอกสารแนบ 2 ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร ใหตรวจสอบผลงานวิชาการที่ไดรับการเผยแพร ที่เปน Full Paper ใหระบุเลขหนาให
ครบถวน 

27) ตรวจสอบรูปแบบของเอกสารหลักสูตร ใหถูกตองตามแบบฟอรมรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.
2) กรณีที่หลักสูตรไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตร หากพบขอผิดพลาดนอกเหนือจากขอเสนอแนะตามมติที่ประชุม
ขอใหดําเนินการแกไขใหถูกตองดวย 

28) ขอใหหลักสูตรดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ และจัดสงเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

1. เลมรายละเอียดหลักสูตรมคอ. 2  ฉบับแกไขเรียบรอยแลว 
2. แบบฟอรมสรุปผลการแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดาน

วิชาการ (เอกสารแนบ 1)  
3. ซีดีบันทึกขอมูล โดยบันทึกไฟล word นามสกุล xxx.doc และไฟล pdf นามสกุล 

xxx.pdf จํานวน 1 แผน  
ทั้งนี้ ไดแนบรายละเอียดเอกสารตามแบบฟอรมท่ีแนบมาพรอมนี้ 
 
โปรดดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 20 กันยายน 2561 และสง

เอกสารหลักสูตรที่แกไขเรียบรอยแลว และแบบรายงานขอมูลหลักสูตรตามแบบที่ สกอ. กําหนด (มคอ.02) ตาม
แบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้จํานวน 1 ชุด และซีดีบันทึกขอมูล โดยบันทึกไฟล  word  นามสกุล xxx.doc และไฟล 
pdf นามสกุล xxx.pdf จํานวน 1 แผน ตอ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ทั้งนี้  ใหหลักสูตรดําเนินการกรอก
ขอมูลผานระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO) จากนั้นมหาวิทยาลัยจะทําการ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนที่จะกดยืนยันขอมูลไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
พิจารณาความสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรตอไป  

ฯลฯ 
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เลิกประชุม  เวลา 14.00 น. 
 

  
นฤมล คงขุนเทียน 

(นางสาวนฤมล  คงขุนเทียน) 
เจาหนาที่ปฏิบัติงานประชุม 
ผูบันทึกรายงานการประชุม 

  
 
 

รัชดาภรณ ปนทะรส 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชดาภรณ ปนทะรส) 

ผูชวยเลขานุการฯ 
ผูตรวจรายงานการประชุม 

  
 
 

ภูสิต  ปุกมณี 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูสิต  ปุกมณี) 

เลขานุการฯ 
ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
 

 
 

 

สาํเนาถกูต้อง 
 

 

(นางสาวนฤมล  คงขุนเทยีน) 

นักวชิาการศกึษาชํานาญการพเิศษ 


