
รายงานการประชมุคณะกรรมการวิชาการ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์    
ครั้งที ่18(3/2555)        

วันพุธที ่6 มถินุายน 2555  เวลา 13.30 น.                    
ณ  หอ้งประชมุ 215  สาํนกังานอธกิารบด ี            

       
 

ผูม้าประชมุ     
1.  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา      ประธานกรรมการ  
    รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสขุ 
2.  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองประธานกรรมการ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  วิสุทธ์ิเมธางกูร 
3.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพันธ์  วิทยาเขตปัตตานี   กรรมการ   
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพดี  ชัยสุขสนัต์  
4.  ผู้ช่วยรองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต  ฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธยา  อนรรฆศิร ิ   
5.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  กรรมการ  
     รองศาสตราจารย์ปริญญา  อรุณวิสุทธ์ิ 
6.  รองคณบดฝี่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์                    กรรมการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร  อัยรักษ ์
7.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ  
     รองศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย  จงเชี่ยวชํานาญ 
8.  รองคณบดฝี่ายวิชาการ  คณะศิลปศาสตร์   กรรมการ 
      รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญภา  ชิระมณ ี
9.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร               กรรมการ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู  ศรีเดช   
10.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาองค์กร  คณะเศรษฐศาสตร์    กรรมการ   
      ดร.โสภิณ  จิระเกียรติกุล    
11.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี  สมบูรณกุล 
12.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะนิติศาสตร์   กรรมการ  
      อาจารย์มงคล  มาลยารม  
13.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทย   กรรมการ 
      ดร.อรทัย  เนียมสุวรรณ  
14.  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์  กรรมการ   
      ดร.รัตนา  เรืองไรรัตนโรจน์  (รักษาการ) 
15.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
      ดร.อลสิรา  ชมชื่น 
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16. รองผู้อํานวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา กรรมการ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.อิบราฮีม  ณรงคร์ักษาเขต 
17.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ      
      ดร.วัชรวดี  ลิ่มสกุล 
18.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการบริการและการท่องเที่ยว วิทยาเขตภูเก็ต     กรรมการ 
      นางสาวสบุงกช  ทองสกุล  (แทน)  
19.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ  
      อาจารย์สุดฤดี  บํารุง 
20.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม            
      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี            
      ดร.อุไรวรรณ  ช่างสลัก  กรรมการ 
21.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพันธ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี          
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา  ทิพย์มนตรี   กรรมการ 
22.  รองคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  วิทยาเขตตรัง  กรรมการ 
       ดร.ปิยะนุช  ปรีชานนท์ 
23.  ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร กรรมการ 
      รองศาสตราจารย์ปัญญรกัษ์  งามศรีตระกูล 
24.  หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์   กรรมการและเลขานุการ   
      นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย  
25.  นางอุไรรัชต์   กาเทพ                  ผู้ช่วยเลขานุการ  
26.  นางสาวจิราภรณ์   นวลวัฒนา      ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

ผูม้าประชมุไมไ่ด ้ 
1.  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวฒันธรรม  วิทยาเขตปัตตานี    กรรมการ 
2.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี  กรรมการ 
3.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการ 
4.  รองคณบดฝี่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
5.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ คณะวิทยาการสื่อสาร  กรรมการ 
6.  รองคณบดฝี่ายวิชาการ วิจัย และงานสรา้งสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  กรรมการ 
7.  รองคณบดฝี่ายวิชาการ วิจัย และบริหาร คณะรัฐศาสตร์  กรรมการ 
8.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา  คณะทันตแพทยศาสตร์   กรรมการ 
9.  รองคณบดฝี่ายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร ์  กรรมการ 
10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพยาบาลศาสตร์ศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์             กรรมการ 
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ   กรรมการ  
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ  คณะเภสัชศาสตร์  กรรมการ 
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ผูเ้ข้าร่วมประชมุ 
1.  ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
    อ.นสพ.วิชญะ  ทองตะโก  (แทน) 
2.  ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล   
3.  นางสาวดวงพร  วงษ์สวัสด์ิ  
    ผู้อํานวยการกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 

เริม่ประชมุเวลา  13.30 น.                  
             ประธานกล่าวเปิดประชุม โดยแนะนําผู้บริหารใหม่ ดังนี้ รศ.ดร.จุฑามาส ศตสขุ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 
ผศ. ดร. ยุพดี ชัยสุขสนัต์ รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตาน ีและ รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธ์ิเมธางกูร 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

วาระที ่1  เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบ 
    ไมม่ ี
 

วาระที ่2  รับทราบการรบัรองรายงานการประชมุคณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ครั้งที ่              
             16(1/2555) วนัที ่29 กมุภาพนัธ ์2555  
             รับทราบการรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
 

วาระที ่3 วาระแจง้เพื่อทราบ 
  3.1 ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี คณะกรรมการ
การศึกษาเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม 
  ที่ประชุมรับทราบ ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรเภสชัศาสตรบัณฑติ หลักสูตร 6 ปี 
คณะกรรมการการศกึษาเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม เพื่อใช้กับหลักสูตรที่ย่ืนขอรบัรองจากสภาเภสัชกรรม เพื่อใช้ในการ
รับนักศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป และหากสถาบันประสงค์จะใช้เกณฑ์นี้ก่อนปีการศกึษา  2556  ก็สามารถ
ขอใช้ได้โดยอนุโลม ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

 3.2 แจ้งผลการพิจารณาการตรวจประเมินหลักสูตรและสถาบัน (ตรวจประเมินต่อเนื่องปีที่ 2) 
                 ที่ประชุมรับทราบ ผลการพิจารณาการตรวจประเมินหลักสูตรและสถาบัน  (ตรวจประเมินต่อเนื่องปีที่ 2) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์ คณะเทคนิคการแพทย ์ โดยสภาเทคนิคการแพทย์มีมติ ดัง-
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้  
 1. ให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง ของคณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์  เป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา (ปีการศกึษา 2555-2559) 
 2. เห็นชอบความเหมาะสมของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ ในการเปิดสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ในปทีี่ 2-4 เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2555)  
 
 3.3 ข้อสังเกตของ สกอ. เกี่ยวกับการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
 ที่ประชุมรับทราบ ข้อสังเกตของ สกอ. เกี่ยวกับการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยทีดํ่าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และแบบรายงานข้อมูลการ
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พิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร (มคอ.2-มคอ.6) โดยแบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 116 หลักสูตร 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 100 หลักสูตร ซึ่งสกอ. ได้แจ้งผลการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
จํานวน 76 หลกัสูตร (ระดับปริญญาตร ี36 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา 40 หลักสูตร)  ยังไมแ่จง้ผลการรับทราบ
การให้ความเหน็ชอบหลักสูตร จํานวน 101 หลักสูตร (ระดับปริญญาตรี 58 หลักสตูร และระดับบัณฑิตศึกษา 43 
หลักสูตร)  และพิจารณาหลักสูตรแล้วมีขอ้สังเกต จํานวน 39 หลักสูตร (ระดับปริญญาตรี 22 หลกัสูตร และระดับ
บัณฑิตศึกษา 17 หลักสูตร)  ซึ่งมีข้อสังเกตดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม   
 อนึ่ง ที่ประชุมเสนอให้ฝา่ยเลขานกุารปรับรูปแบบการนําเสนอขอ้สังเกตดังกล่าว และตรวจสอบข้อมูล
การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรของ สกอ. ว่าเกิน 120 วัน มจีาํนวนกี่หลักสูตรและประธานให้ส่งข้อสังเกตฯ 
ให้คณะ/วิทยาเขตเพื่อทราบและขอความร่วมมือนําขอ้สังเกตข้างต้นเป็นข้อมูลในการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร/ปรบัปรุง
หลักสูตรของคณะ/วิทยาเขตต่อไป  
 

 3.4  การจัดทําข้อมูล มคอ.3-มคอ.6 ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2554 
  ที่ประชุมรับทราบ การจัดทําข้อมูล มคอ.3-มคอ.6 ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2554 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้
แจ้งคณะ/วิทยาเขตจัดทาํรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) (ถา้ม)ี  
ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา หลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงที่จัดทํา/ปรับปรุงหลักสูตรตาม TQF แล้ว  
รวมทั้งรายวิชาพื้นฐาน/รายวิชาศึกษาทั่วไปท่ีเปิดสอนให้แก่หลักสูตรข้างต้นที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2554 ภาค
การศึกษาที่ 2/2554 และภาคฤดูร้อน  โดยให้คณะ/วิทยาเขตรวบรวมข้อมูลแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคการศึกษา 
1 สปัดาห์ นอกจากนีม้หาวิทยาลยัได้แจ้งคณะ/วิทยาเขตจัดทํารายงานผลการดําเนนิการของรายวิชา (มคอ.5)  และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) (ถ้ามี) ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2554 ภาค
การศึกษาที่ 2/2554 และภาคฤดูร้อน โดยให้คณะ/วิทยาเขตรวบรวมข้อมูลแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยภายในสัปดาห์ที่ 3  
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทกุรายวิชา     ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และ
หากคณะ/วิทยาเขตส่งข้อมูล  มคอ.3–มคอ.6 ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2554 มายังมหาวิทยาลัยไม่ครบทุกรายวิชา 
ขอความร่วมมอืคณะตรวจสอบและจัดส่งข้อมูลดังกล่าวแจ้งไปยังมหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวมข้อมลูสําหรบัการประเมินผล
การดําเนินงานของหลักสูตรตาม TQF ต่อไป 
 

 3.5  ขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน  
การวัดและการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ" 
  ที่ประชุมรับทราบการเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ กลยุทธ์
การสอน การวัด และการประเมินผลอยา่งมปีระสทิธิภาพ" เมื่อวันที ่27-28 มิถนุายน 2555 ณ ห้องโกเมน ช้ัน 1 โรงแรม
ไดมอนพลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมใหส้ถาบันได้นํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสทิธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคณุลักษณะ และผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ตาม
เป้าหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และให้แจ้งชื่อไปยัง
มหาวิทยาลัยเพื่อแจ้ง สกอ.ต่อไป     
 

 3.6 จํานวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 
  ที่ประชุมรับทราบจํานวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวพบว่า 
จํานวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี มหีลายคณะที่นกัศึกษามารายงานตัวมากกว่าแผน เช่น คณะนิติศาสตร์ คณะ
เทคนิคการแพทย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และบางคณะนักศึกษามารายงานตัวน้อยกว่าแผนมาก เช่น คณะวิทยาศาสตร ์
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เอกสารแนบทา้ยวาระที่ 3.3 
 

ข้อสงัเกตของ สกอ. เกี่ยวกับการรบัทราบการใหค้วามเหน็ชอบหลกัสตูร  
ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 

  
 1. มหาวิทยาลัยได้เสนอหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
เพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ดังนี ้
 - หลักสูตรระดับปริญญาตรี จาํนวน  116 หลักสูตร 
 - หลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 100 หลักสูตร 
 2.  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งผลการพิจารณาหลักสูตรโดย 
     - รับทราบการให้ความเห็นชอบ จํานวน  76 หลักสูตร (ระดบัปริญญาตรี  36 หลกัสูตร และระดับ
บัณฑิตศึกษา 40 หลักสูตร)   
 - ยังไม่แจ้งผลการรับทราบการให้ความเห็นชอบ จํานวน  101 หลักสูตร (ระดับปริญญาตรี 58 
หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา  43 หลักสูตร) 
 - พิจารณาแล้วมีข้อสังเกต จํานวน  39 หลักสูตร  (ระดับปริญญาตรี  22 หลักสูตร และระดับ
บัณฑิตศึกษา  17 หลักสูตร)  ซึ่งมีข้อสังเกตดังนี้ 
 เอกสารหลกัสตูร 

1) ช่ือหลักสูตรไมส่อดคล้องกับช่ือปริญญา 
2) ให้ทบทวนชื่อสาขาวิชาในหลักสูตร 

 3) การใช้ช่ือทับศัพท์ภาษาอังกฤษของสาขาวิชาในหลักสูตรต้องเป็นไปตามศัพท์บัญญัติของ
ราชบัณฑิตยสถาน 
 4) อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   เช่น  
   - อาจารย์ประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณวุฒิปรญิญาโทและมีตําแหน่งทางวิชาการตํ่ากว่า
รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยควรพัฒนาให้มีคุณวุฒิหรือตําแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น เพื่อจะได้มีคุณสมบัติเพิ่มสําหรับ
การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป 
 - คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร ที่สําเร็จการศึกษาจาก 
University of Northern Philippines เช่น คุณวุฒิ Ed.D.  และ M.H.E. (Home Economics Education) เป็นคุณวุฒิ
จากต่างประเทศที่คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณวุฒิผู้สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ(ใน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) และคณะกรรมการเกี่ยวกับคุณวุฒิ (ในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา) ได้เคยวินิจฉัยแล้วว่าไม่เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ของประเทศไทย และตําแหน่งทางวิชาการไม่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 - แก้ไขการเขียนตัวย่อคุณวุฒิ และระบุวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจําหลักสูตรในหลกัสูตรให้
ครบทุกระดับการศึกษา 
 -  คําย่อคุณวุฒิระดับปริญญาเอก (ดร.) ไมใ่ช่ตําแหน่งทางวิชาการ 
 - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจําหลักสตูร มีคุณวุฒิไมต่รงหรือสัมพันธ์กับ
หลักสูตรที่เปิดสอน  
 - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร/อาจารย์ประจําหลักสูตรทีเ่ป็นชาวต่างชาติให้แนบสญัญาจ้าง และ
สัญญาจ้างนั้นต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 9 เดือน 
 - ควรระบุปีที่สาํเร็จการศึกษาของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
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 - ควรเพิ่มภาระงานสอนในหลักสูตรของอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคน ซึ่งภาระงานสอนของ
อาจารย์ประจําหลักสูตรควรมีรายวิชาหลักของหลักสูตรด้วย 
 - หลกัสูตรที่มหีลายวิชาเอกและรับนกัศึกษาจํานวนมาก ใหเ้พิ่มสัดส่วนของอาจารย์ประจาํหลักสูตร
ให้เหมาะสมกบัจํานวนนักศึกษาที่รับ 
 - อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีประสบการณ์ด้านการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับ
ปริญญา  ทั้งนีค้วรเป็นผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารหรอืสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งเป็นทีย่อมรับในศาสตรน์ั้นๆ  ทีส่ามารถ
สนับสนุนการวิจัยในสาขาที่เปิดสอน และควรเป็นผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา  
 - ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร ให้เขียนใน
รูปแบบบรรณานุกรม 
 - อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสตูรต้องเป็นผูท้ีม่ีคุณวุฒิตรงกบัหลักสูตร ส่วนอาจารย์ที่มีคณุวุฒิสัมพันธ์
กับหลักสูตร ไม่ควรมอบหมายให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แต่เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้ 
 - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรซ้ํากับอาจารย์ประจําหลักสูตรอื่น 
 - อาจารย์ที่เกษยีณอายุราชการไปแล้ว และปัจจุบันไม่ได้เป็นอาจารย์ประจําในมหาวิทยาลยั         
ไม่สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรได้ 
 5) ควรระบุคณุสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548  
 6) ใน มคอ. 2 ต้องระบุวันเดือนปีที่สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสตูร 
 7) ให้ระบุข้อมลูเกี่ยวกับเวลาที่เริ่มใช้หลักสตูร 
 8) การระบุความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 -  ใหร้ะบุปีการศึกษาที่คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเปิดสอนหลักสูตรไปแล้วอย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร 
 - ควรระบุปีที่มีความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตร 
 - ปีที่มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรไม่ควรแบ่งเป็น 2 ระยะ  
 9) การจัดการศึกษาภาคการศึกษาละ 10 สปัดาห์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 5 ที่กําหนดว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์ (ไม่รวม
สัปดาห์ที่มีการสอบกลางภาคและปลายภาค) 
 10) รูปแบบของหลักสูตรควรระบุให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา 
 11) โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา เช่น 
 - ควรระบุจํานวนกลุ่มรายวิชาชีพเลือกในสาขา และจํานวนรายวิชาในแต่ละกลุ่มของวิชาชีพเลือก
ให้ถูกต้อง 
 - โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ควรระบุรายวิชาเลือกของทุกกลุ่มรายวิชาให้เห็นด้วย 
 - วิชาเคมีทั่วไป วิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป ไม่ใช่ลักษณะของรายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 - หลักสูตรที่มจีํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรในแต่ละแผนการศึกษาไม่เท่ากัน ควรแยกให้
เห็นจํานวนหน่วยกิตรวมของแต่แผนการศึกษาด้วย 
 - รายวิชาเสริมพ้ืนฐานที่ให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต ควรระบุหมายเหตุใน
แผนการศึกษาและไม่นับรวมในแผนการศึกษาภาคการศึกษานั้น ๆ 
 - การลงทะเบยีนเรียนในแตล่ะภาคการศึกษา ของหลักสตูรระดับปริญญาเอก ใหล้งทะเบียนเรียน
ได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต 
 
 



 8

 12)  ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานไม่ครบถ้วนตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  
 13) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) เช่น 
 - แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) มีจํานวนข้อไม่ตรงกับข้อมูลในหมวดที่ 4 ข้อ 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 - แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) ของรายวิชาในกลุ่มวิชาแกนควรจะมีการกระจายความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบ
รองในเรื่องของมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 - ในเล่มหลกัสตูรควรมีมาตรฐานผลการเรียนรู้และแผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบ     
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา ให้ครอบคลุมทุกรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปด้วย 
 - หลกัสูตรที่มมีาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) และแผนที่กระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 2 ชุด  คอื  แผนที่สําหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และแผนที่สําหรบัหมวดวิชาเฉพาะ 
ให้พิจารณาจัดรายวิชาในแต่ละหมวดวิชาใหต้รงกันกับแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สูร่ายวิชา 
เพื่อใหร้ายวิชาต่าง ๆ สามารถรับผิดชอบการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ครบถ้วน 
 - การพัฒนาผลการเรียนรูใ้นเรื่องของผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์การประเมินผลทั้ง 
5 ด้านของหลกัสูตรในระดับปริญญาโท และหลักสูตรระดับปริญญาเอก ควรมมีาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของ
แต่ละระดับคุณวุฒิที่สูงขึ้น ควรมีความลึกซึ้งเพิ่มขึ้นตามลําดับ 
 - มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) และแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้สูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) ควรบูรณาการให้เหลอืเพียง 2 หมวด คือ 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2)  หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี ทั้งนี้เพื่อใหม้ีเป้าหมายของหลักสูตรที่เด่นชัดในการพัฒนามาตรฐานผลการ
เรียนรูข้องผู้เรยีน  สําหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมค่วรมทีักษะพสิัย ถ้าจะมีควรกําหนดในหมวดวิชาเฉพาะ   เนื่องจาก
การกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทกัษะพิสัยซึ่งต้องมกีารฝกึฝนทางกายภาพสูงที่ต้องการระยะเวลาทีม่ากพอในการ
ฝึกฝนให้ชํานาญ จึงไมใ่ชวั่ตถุประสงค์ของหมวดวิชาศกึษาทั่วไป อย่างไรก็ตามบางรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สามารถกําหนดทักษะพสิัยเพิม่เติมไว้ในมาตรฐานผลการเรยีนรู้ของรายวิชา (มคอ.3) นั้น ได้ อาทิ รายวิชาพลศึกษา 
รายวิชาฟ้อนรํา เป็นต้น ซึ่งรายวิชาดังกล่าวนักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ 
 - มาตรฐานผลการเรียนรู้ และ Curriculum Mapping ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทุกรายวิชาควรรับผิดชอบการปลูกฝังมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชาได้ทั้ง 6 ด้าน แต่มาก
น้อยต่างกันได้ 
 14) การอ้างอิงเอกสารในหลกัสูตร ต้องถูกต้องตรงกัน เช่น สารบัญ เลขหน้า ภาระงานสอนของ
อาจารย์ ภาคผนวก ต้องตรงกับเอกสาร 
 15)  การแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา/ปรบัปรงุหลักสูตรให้มอีาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตรอยา่งน้อย 2 คน 
 16) หน้าปกหลักสูตรควรพิมพ์ให้ถูกต้องตามรูปแบบ 
 17) หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรปกติต้องแยกเป็น 2 หลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตรคนละ
ชุด เนื่องจากหลักสูตรนานาชาติมีวัตถุประสงคใ์นการจัดการเรียนการสอน เนื้อหาของหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการ
สอน คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ตลอดจนคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนมคีวามแตกต่างกับหลักสูตรปกติ 
 แบบรายงานขอ้มลูฯ (มคอ.02-06) 
 1) การระบุข้อมูลในแบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรฯ (มคอ.02-มคอ.06) 
ระบุข้อมูลไม่ตรงกับเอกสารหลักสูตร เช่น  
 - ช่ือหลักสูตรภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 - อักษรย่อปรญิญาภาษาไทยไม่ตรงกับช่ือปริญญา  
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 - ช่ือสาขาวิชาในวงเล็บของอักษรย่อปริญญาภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์การเรียกช่ือ
ปริญญา 
 - ช่ือย่อปริญญาภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง 
 - ช่ือสาขาวิชาในวงเล็บให้ใสช่ื่อเต็มไม่ต้องย่อ 
 - คําย่อคุณวุฒิระดับปริญญาเอก (ดร.) ไมใ่ช่ตําแหน่งทางวิชาการ 
 - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจําหลักสตูร 
 - เลขประจําตัวบัตรประชาชน 
 - สถาบันการศกึษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 - การระบุคุณวุฒิทุกระดับการศึกษาและปีทีส่ําเร็จการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจําหลักสูตร  
 - โครงสรา้งของหลักสูตรแผนสหกจิศึกษา แผนฝกึงาน 
 - โครงสรา้งของหลักสูตร 
 - แผนการศึกษา 
 - ข้อมลูการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 - ระบบการจัดการศึกษา 
 - ปีที่เริ่มใช้หลกัสูตร 
 - จํานวนผู้เข้าศึกษา  
 - ปีที่สําเร็จการศึกษา 
 - แผนการรับนกัศึกษา 
 - คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 - จํานวนตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน   
 - สถานที่การจดัการเรียนการสอน 
 - ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
 - การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านไม่ตรงกัน 
 - การระบุการเทียบโอน 
 - การระบุระยะเวลาการศึกษา 
 2) ควรเพิ่มภาระงานสอนในหลักสูตรของอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคน ซึ่งภาระงานสอนของอาจารย์
ประจําหลักสูตรควรมีรายวิชาหลักของหลักสตูรด้วย 
 3 )  ไม่ควรอ้างถึงมาตรฐานคุณวุฒิ ในสาขาทียั่งไม่ได้ประกาศใช้มาตรฐานคุณวุฒิ  

 
 
 
 
 




