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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ ครั้งที่ 1/2562
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแมโจ
--------------------------------รายชื่อกรรมการผูมาประชุม
1. ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์
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
รองประธานกรรมการ
รายชื่อผูเขารวมประชุม
1. รองศาสตราจารย ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล
2. รองศาสตราจารย ดร.นคเรศ รังควัต
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กังสดาล กนกหงษ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพล เลาหรอดพันธุ
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ ไชยชนะ
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เนตรนภา อินสลุด
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายสกุล ฟองมูล
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ ไตรแสง
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สพ.ญ.พชรพร ตาดี
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ผูชวยศาสตราจารย น.สพ.ไพโรจน พงศกิดาการ
ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยตรีธรรมศักดิ์ พันธุแสนศรี
อาจารย ดร.จิรพงศ ศรศักดานุภาพ
อาจารย ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว
อาจารย ดร.อานนท สีดาเพ็ง
อาจารยจิรวัฒน รักชาติ
อาจารยพันธศักดิ์ ภักดี
อาจารยภูวเดช วงศโสม
อาจารยมนฤทัย ไชยวิเศษ
อาจารยศิริลักษณ สุขเจริญ
อาจารยอิสรีย ฮาวปนใจ
อาจารยอุทัยวรรณ ศรีวิชัย
นางสาวพนิดา พละปญญา

เจาหนาที่ปฏิบัติงานประชุม
1. นางสาวนฤมล คงขุนเทียน
2. นางสาวรักษพิกุล วงศจักร
3. นางสาวอาทิตยา ธรรมตา
เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.
เมื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการมาครบองคประชุมแลว ประธานฯ ไดกลาวเปดประชุม
และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ
ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน ประธานกรรมการ ใหขอเสนอแนะดังนี้
1. การเรียนในปจจุบันใหเปนไปตามการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เรียนใหรู เรียนใหหลากหลาย ความรู
จากตํ า รา หนั ง สื อ เป น ความรู ท่ี ไ ม ทั น สมั ย จึ ง ควรเรี ย นรู จ ากผลงานวิ จั ย ตี พิ ม พ ทั้ ง นี้ เมื่ อ เรี ย นแล ว สามารถเป น
ผูประกอบการ มีอาชีพอิสระได เมื่อผลิตได ตองขายเปนดวย ความรูดานการใชอินเทอรเน็ตมีความสําคัญเชนกัน การ
เรียนให
2. การเขียนรายละเอียดของ หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป และ หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร ในเลม
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) จึงตองมีรูปแบบการเขียน โดยเฉพาะหมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร มีความสําคัญ
มาก ดังนั้น อาจารยผูสอน ตองอาน และศึกษาในหมวดดังกลาวดวย
3. รายวิชาฟสิกส สําหรับนักศึกษาดานวิศวกรรมศาสตร ตองปรับเนื้อหาหรือไม ควรมีการปรับใหเรียน
เกี่ยวกับควอนตัมเพิ่มเติม

-31.2 เรื่องที่เลขานุการแจงเพื่อทราบ

-ไมม-ี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ
ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561
ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี
20 ธันวาคม 2561 ไปแลวนั้น บัดนี้ ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมดังกลาวแตอยูระหวางการตรวจสอบ
ความถูกตองของเอกสารดังกลาว จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองเอกสารรายงานการประชุมในการประชุมครั้งตอไป จึง
ขอแจงใหที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ฯลฯ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 5 หลักสูตร ดังนี้
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ตามหนังสือ บัณฑิตวิทยาลัย ที่ ศธ 0523.29.2/2744 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แจงมติที่
ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ตามหนังสืองานบริหารและธุรการ สํานักงานเลขานุการ คณะผลิตกรรมการ
เกษตร ที่ ศธ 0523.3.1/2137 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ไดเสนอ “ราง” หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สงเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) เพื่อใหคณะกรรมการประจํ าบัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน
2561 พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบใน “ราง” หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและ
การพัฒนาชนบท (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) และใหนําเสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา โดยมีขอเสนอแนะและ
ขอแกไขในประเด็นตาง ๆ ทั้งนี้ ขอใหคณะฯ ยังมิตองแกไข “ราง” หลักสูตรดังกลาว โดยใหนําเสนอ “ราง” หลักสูตรฉบับ
เดิมตอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา กอนนํากลับไปปรับแกครั้งเดียวตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิ ท ยาลั ย และคณะกรรมการวิ ช าการ เพื่ อนํ า เสนอคณะกรรมการที่ เ กี่ ยวข อ งพิ จ ารณาตามขั้ น ตอนต อ ไป นั้ น โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอเพื่อพิจารณา และผ า นการเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม ดั ง นี้
1) ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม 16/2561 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 พิจารณา
แลว มีมติใหความเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและการพัฒนา
ชนบท (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดยมีกําหนดการเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562 และใหนําเสนอ
ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ
2) ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม
2562 พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบหลักสูตรการเรียนการสอน จํานวน 7 หลักสูตร และรายวิชา จํานวน 4 รายวิชา ตามที่
เสนอ และใหเสนอคณะกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ด านวิช าการ และสภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาให ความเห็ นชอบ
ตามลําดับ (ตามรายละเอียดหนังสือที่ ศธ 0523.1.1.6/41 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562)

-4จึ ง ขอนํา เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา ดั งมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอตอที่ประชุมนี้
ประเด็นการพิจารณา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาส งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท (หลักสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ที่ป ระชุมคณะกรรมการสภามหาวิ ทยาลัยดานวิ ชาการ ในการประชุ มครั้ ง ที่ 1/2562 เมื่อวั น ที่ 17
มกราคม 2562 พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสงเสริม
การเกษตรและการพัฒนาชนบท (หลักสูต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2562) โดยมีกํา หนดการเป ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ป
การศึกษา 2562 โดยใหนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ทั้งนี้ มีขอเสนอแนะให
แกไขเพิ่มเติม ดังนี้
เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2
1) หน า ก ส รุ ป ขั ้ น ต อ น ก า ร เ ส น อ ข อ ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ข อ 7 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
มหาวิ ท ยาลั ย ให เ พิ่ ม ครั้ ง ที่ ข องการประชุ ม เป น ในการประชุ ม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562
2) หน า ก สรุ ป ขั้ น ตอนการเสนอขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร ข อ 8 สภามหาวิ ท ยาลั ย ให ค วาม
เห็ น ชอบ/อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต ร ให เ พิ่ ม ครั้ ง ที่ ข องการประชุ ม เป น ในการประชุ ม ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 20 มกราคม
2562
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
3) หน า 2 ข อ 6 สถานภาพของหลั ก สู ต รและการพิ จ ารณาเห็ น ชอบ/อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต ร ข อ 6. 5
คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เห็ น ชอบให นํา เสนอต อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ให เ พิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ ข องการ
ประชุ ม เป น ในการประชุ ม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562
4) หนา 2 ขอ 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ข อ 6.6 สภา
มหาวิ ท ยาลั ย ให ค วามเห็ น ชอบและอนุ มั ติ ห ลั ก สู ต ร ให เ พิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ ข องการประชุ ม เป น ในการประชุ ม
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562
5) หนา 3 ขอ 9 ชื่อ ตําแหน ง และคุณวุ ฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหตรวจสอบ
ผลงานทางวิชาการ (ผลงานวิจัย) ตรงกับสาขาวิชาที่สอน และการกํากับวิทยานิพนธ
6) หนา 3 ขอ 9 ชื่อ ตําแหน ง และคุณวุ ฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหตรวจสอบ
คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ทั้งนี้
ตองเปนผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวของกับหลักสูตรหรือสัมพันธกับหลักสูตร ในรอบระยะเวลา 5 ปยอนหลัง คือ ตั้งแตป
2557 – ป 2561
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับ ผิดชอบหลั กสูตร และอาจารยป ระจําหลักสูตร ขอให
ตรวจสอบผลงานทางวิช าการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ที่
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด กรณีที่ไมมีผลงานทางวิ ช าการ ขอใหเขี ยน
แผนการพัฒนาอาจารยที่ชัดเจน
7) หนา 3 ขอ 11 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํ ามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร และเชื่อมโยงกับไทยแลนด 4.0 เขามาในกระบวนการสรางคน สรางนวัตกรรม เพื่อสนองนโยบายไทยแลนด 4.0
ใหเพิ่มเติมประเด็น ดังนี้

-51) ไทยแลนด 4.0 ผลิตคนเพื่อสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยี สูศตวรรษที่ 21
2) สรางคนเปนผูประกอบการโดยเริ่มตนจาก Start Up
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
8) หนา 7 ขอ 1 ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร ควรเพิ่มเติมขอความที่ใหเชื่อมโยง
กับ Thailand 4.0
9) หนา 8-9 ขอ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง ใหปรับแกไขรูปแบบการเขียน ปรับปรุงเพิ่มเติมใหครอบคลุม
แนวทางการพัฒนาอยางสอดคลองกับยุคสมัย โดยใหเนนในประเด็นของดานตาง ๆ ดังนี้ ดานการพัฒนาบุคลากร ดาน
การพัฒนานักศึกษา ดานการเรียนการสอน ดานหลักสูตร ดังนี้
1. การพัฒนาอาจารย
- สนับสนุนการศึกษาใหสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก และเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
ตามเกณฑ
- สนับสนุนโครงการวิจัยที่มีผลเปน Start Up ทางธุรกิจได
- การตีพิมพเผยแพรเปนภาษาอังกฤษในฐานขอมูล ISI/Scopus ที่มี Impact Factor สูง
- ใหเนนทางดานภาษา / ความรวมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public Private Partnership,
PPP)/ การสงเสริมบุคลากรจากมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานรวมภาคเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent
Mobility) / และการไปพัฒนาหรือปรับปรุง (Brush up) ตนเองทุก ๆ 5 ป / การติดตอและสรางความสัมพันธ กับองคกร
และบุคคลากรทั้งในและตางประเทศ /เพิ่มคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และตําแหนงทางวิชาการ /การวิจัย ตีพิมพเผยแพร
การจดลิขสิทธิ์ผลงาน
2. หลั กสูตร นําสูการคนคว าหาความรู เพื่อการเรี ย นรู ตลอดชีวิ ต เสรีภ าพทางความคิดเพื่อ
สังเคราะหใหเกิดนวัตกรรมใหม เปน Start Up ทางธุรกิจได คุณภาพงานวิจัยระดับสากล รวมถึงการตีพิมพเผยแพร การ
จดลิขสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา ภาษาตางประเทศ โอกาสสัมผัสกับเอกชนที่มีชื่อเสียง และผลทางธุรกิจสูง ใหหลักสูตร
ปลูกฝงใหนักศึกษามีสัญชาตญาณการเรียนรู ไมสอนใหจํา ใหแกไขจํานวนหนวยกิตเปนชั่วโมงที่เนนการเรียนรูใหมากขึ้น
เชน รายวิชาสัมมนา และอาจารยผูสอนตองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู แนะนําใหแจกเอกสารประกอบการสอน เพื่อให
นักศึกษา ไดเรียนรูดวยตนเองไดมากขึ้น และมีกรณีศึกษาใหมีวิทยากรจากภายนอก ใหนักศึกษาเปลี่ยนวัฒนธรรม เชน
ชอบนั่งหลังหอง ชอบพูดนอกรอบ มาเปนวัฒนธรรมที่กลาถาม กลาคิด กลาทํา เนนการแลกเปลี่ยนการเรียนรูระหวาง
นิสิต การเรียนใหใชรายวิชาสัมมนาใหเกิดประโยชน การเรียนรูรวมกัน แลกเปลี่ยนทักษะ ความคิด ขอมูลทางวิชาการ
เพิ่ มเติ มความรูใหม ๆ ทางทฤษฎีทดแทนการเรี ย นตามรายวิช า เน นการอ าน การเรี ยนรู ดวยตนเอง การเรี ยนแบบ
Learning by doing เนนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทํางานรวมกันเปนทีมในแตละรายวิชา เนนการทํารายงานและนําเสนอ
และจัดใหมีโอกาสศึกษานอกสถานที่
3. พั ฒ นาให นั กศึ กษามีค วามสามารถดา นภาษาในการเขี ย น อ า น ฟ ง และ พู ด มีความรูดา น
อินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) ทักษะดานมนุษยสัมพันธ ใฝรู
ใฝเรียน ตลอดชีวิต ครองชีวิตดวย รอบรูในขันธ 5 เนนความหลากหลายทางอาชีพ ดานประสบการณของนักศึกษา การ
เรียนรูดวยตนเอง และการแลกเปลี่ยนระหวางนักศึกษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรูใหม กลาคิด กลาถาม กลาทํา
เพื่อนําความหลากหลายของวัฒนธรรมมาใชประโยชนแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน เนนการสรางทักษะจากการศึกษาดู
งาน และมีการเชิ ญวิทยากรภายนอกมาบรรยายของการบริหารของสังคมนานาชาติโดยใชกรณีศึกษาและเปนกรณีที่
ประสบความสําเร็จ และวัฒนธรรมผูประกอบการ (Entrepreneur) การเรียนรูตลอดชีวิต

-64. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ใหคํานึงหลักการในการพัฒนาปรับปรุง 3 ขอ ดังนี้
4.1 เสรีภาพ (Freedom) ของผูเรียน การเห็น การฟง การอภิปราย (Debate) ความคิดตนเอง
4.2 การทําใหเปนสากล (Internationalization)
4.3 การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (21st Century) การเมือง (Politics) เศรษฐกิจ (Economics)
สังคม (Social) การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค (Technical Changes) เกง ชํานาญ (Adept) พัฒนา (Evolve) ครุนคิด
ใครครวญ (Revolve) การเปลี่ยนรูป การแปรรูป (Transformation)
5. การพัฒนาคณาจารย สําคัญที่สุด โดยใหคํานึงหลักการในการพัฒนาปรับปรุง 3 ขอ ดังนี้
5.1 เสรีภ าพ (Freedom) ของอาจารย การเห็น การฟ ง การอภิ ปราย (Debate) ความคิ ด
ตนเอง
5.2 การทําใหเปนสากล (Internationalization) ของอาจารย
5.3 การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (21st Century) ของอาจารย การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค
(Technical Changes) เกง ชํานาญ (Adept) พัฒนา (Evolve) ครุนคิด ใครครวญ (Revolve) การเปลี่ยนรูป การแปรรูป
(Transformation)
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
10) หนา 11 ขอ 2.2 คุณสมบัติผูเขาศึกษา ใหทบทวนการเขียนคุณสมบัติผูเขาศึกษา ไมควรกําหนดผล
การเรียนเฉลี่ย (GPAX) ควรเนนประสบการณ ใหมากขึ้น ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาเขามาเรียนใหมากที่สุด ทั้งแผน ก
แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 และแผน ข การเรียนยุคใหมควรเนน แผน ก แบบ ก 1 การเรียนในยุคปจจุบัน เปนไปใน
รูปแบบ เขางาย แตจบยาก ขอใหเนน Start up
11) หนา 13 ขอ 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ใหทบทวนจํานวนรับ
นักศึกษา โดยใหเพิ่มจํานวนรับใหมากขึ้น เพื่อใหชดเชยจํานวนนักศึกษาปริญญาตรีที่ลดลง และใหประชาสัมพันธเชิงรุก
โดยใหสอดคลองกับ Thailand 4.0 และยุทธศาสตรการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแมโจ ทั้งนี้ สัดสวนจํานวนการรับ
นักศึกษา ควรเปนดังนี้ ปริญญาตรี : ปริญญาโท : ปริญญาเอก (1 : 2 : 1 คน)
12) หนา 40-42 หัวขอ 3.2 ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย ขอ 3.2.1 อาจารย ผูรับผิดชอบ
หลั กสูตร ข อ 3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร ขอ 3.2.3 อาจารยผูสอน และข อ 3.2.4 อาจารย พิเศษ ใหตรวจสอบ
คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน และอาจารยพิเศษ ใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และผลงานทางวิ ชาการตองเปนผลงานทางวิ ชาการ ในรอบ
ระยะเวลา 5 ป คือ ตั้งแตป 2557 – ป 2561 ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการจะตองเปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตร
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร ขอให
ตรวจสอบผลงานทางวิช าการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ที่
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด กรณีที่ไมมีผลงานทางวิ ช าการ ขอใหเขี ยน
แผนการพัฒนาอาจารยที่ชัดเจน
13) หนา 45-74 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู และกลยุทธการสอนและการประเมิน - หมวดที่ 8 การ
ประเมินและการปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร ใหเพิ่มประเด็น
1) สรางคน สรางนวัตกรรม เพื่อไทยแลนด 4.0
2) สรางวัฒนธรรม บัณฑิตเปนผูประกอบการมีอาชีพอิสสระ
3) สรางแบบจําลองดาน Start Up สูอาชีพอิสสระ

-714) หนา 85 เอกสารแนบ 3 ขอ 2 สภามหาวิ ท ยาลั ย ได อ นุ มั ติ ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รครั้ ง นี้ แ ล ว
ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ . .. ให เ พิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ ข องการประชุ ม เป น ในการประชุ ม ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 20 มกราคม
2562 และใหปรับแกไขใหถูกตองตามแบบฟอรมของเอกสารแนบ 3
15) หนา 102-118 เอกสารแนบ 4 ใหตรวจสอบประวัติและผลงานการวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และผลงานทาง
วิชาการตองเปนผลงานทางวิชาการในรอบระยะเวลา 5 ป คือ ตั้งแตป 2557 – ป 2561 ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการจะตอง
เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตร
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับ ผิดชอบหลั กสูตร และอาจารยป ระจําหลักสูตร ขอให
ตรวจสอบผลงานทางวิช าการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ที่
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กํ าหนด กรณีที่ไมมีผลงานทางวิช าการ ขอให เขีย น
แผนการพัฒนาอาจารยที่ชัดเจน
16) หนา 102-118 เอกสารแนบ 4 ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย
ประจําหลักสูตร ใหตรวจสอบผลงานวิชาการที่ไดรับการเผยแพร ที่เปน Full Paper ใหระบุเลขหนาใหครบถวน
17) ตรวจสอบรูป แบบของเอกสารหลักสูตร ใหถูกตองตามแบบฟอรมรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
กรณีที่หลักสูตรไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตร หากพบขอผิดพลาดนอกเหนือจากขอเสนอแนะตามมติที่ประชุมขอให
ดําเนินการแกไขใหถูกตองดวย
18) ขอใหหลักสูตรดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ และใหดําเนินการกรอกขอมูลหลักสูตรผานระบบ
พิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO) ใหแลว เสร็จภายใน 7 วันหลังจากหลักสูตรผานการ
อนุมตั จิ ากสภามหาวิทยาลัย
19) ขอใหหลักสูตรจัดสงเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เลมรายละเอียดหลักสูตรมคอ. 2 ฉบับแกไขเรียบรอยแลว
2. แบบฟอรมสรุปผลการแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิ ชาการ
(เอกสารแนบ 1)
3. ซีดีบันทึกขอมูล โดยบันทึกไฟล word นามสกุล xxx.doc และไฟล pdf นามสกุล xxx.pdf
จํานวน 1 แผน
ทั้งนี้ ไดแนบรายละเอียดเอกสารตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้
โปรดดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 23 มกราคม 2562 และสงเอกสาร
หลักสูตรที่แกไขเรียบรอยแลว และแบบรายงานขอมูลหลักสูตรตามแบบที่ สกอ. กําหนด (มคอ.04) ตามแบบฟอรมที่แนบ
มาพรอมนี้จํานวน 1 ชุด และซีดีบันทึกขอมูล โดยบันทึกไฟล word นามสกุล xxx.doc และไฟล pdf นามสกุล
xxx.pdf จํานวน 1 แผน ตอ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ทั้งนี้ ใหหลักสูตรดําเนินการกรอกขอมูลผานระบบพิจารณา
ความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO) จากนั้นมหาวิทยาลัยจะทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
กอนที่จ ะกดยืนยัน ขอ มูลไปยังสํา นักงานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา (สกอ.) พิ จ ารณาความสอดคล องตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรตอไป
ฯลฯ

-8เลิกประชุม เวลา 13.30 น.

นฤมล คงขุนเทียน
(นางสาวนฤมล คงขุนเทียน)
เจาหนาที่ปฏิบัติงานประชุม
ผูบันทึกรายงานการประชุม
รัชดาภรณ ปนทะรส
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชดาภรณ ปนทะรส)
ผูชวยเลขานุการฯ
ผูตรวจรายงานการประชุม

สําเนาถูกต้อง
(นางสาวนฤมล คงขุนเทียน)
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

ภูสิต ปุกมณี
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูสิต ปุกมณี)
เลขานุการฯ
ผูตรวจรายงานการประชุม

