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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ  คร้ังที่ 6/2561 

วันพฤหัสบดทีี่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแมโจ   

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

1. ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.กิตติชัย  วัฒนานิกร          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. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิคม มูลเมือง ติดราชการ 

รายชื่อผูเขารวมประชุม 
1. รองศาสตราจารย ดร.ณัชวชิญ  ติกุล  
2. รองศาสตราจารย ดร.นคเรศ  รังควัต  
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กังสดาล  กนกหงษ  
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวุฒิ  ดุษฎี  
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ไชยชนะ  
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิกราน  หอมดวง  
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พุฒิสรรค  เครือคํา  
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รมยชลีรดา  ดานวันดี  
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายสกุล  ฟองมูล  

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสริมสุข  บัวเจริญ  
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.แทนวุธธา  ไทยสันทัด  
12. อาจารย ดร.พันธุระวี กองบุญเทียม  
13. อาจารย ดร. ภคมน ปนตานา  
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14. อาจารยฉันทวรรณ  เองฉวน  
15. อาจารยพิทักษพงศ แบงทิศ  

 
เจาหนาที่ปฏิบัติงานประชุม 

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

 

เร่ิมประชุมเวลา 9.30 น. 
 

เมื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ มาครบองคประชุมแลว ประธานฯ ได
กลาวเปดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี  

 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

1.1 เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ 
1. ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน ประธานกรรมการ ขอใหมหาวิทยาลัย ทบทวน

ทิศทางของมหาวิทยาลัย จะมีทิศทางทางดานวิชาการของมหาวิทยาลัย ไปในทิศทางใด และเนนหนักใน
ดานใด ในมุมมองมหาวิทยาลัยแม โจ  ตองเปน สถาบันอุดมศึกษาที่สรางความรู  (University of 
Knowledge) และศาสตรทางดานการเกษตร (Agriculture Science) มหาวิทยาลัย ควรทบทวนการรับ
ผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เทคนิค (ปวท.) เน่ืองดวยการเปดหลักสูตรตอเน่ืองจะมีผลเก่ียวพันกับโครงสราง และมีผลกระทบในระยะ
ยาว และควรใหเปนหนาท่ีของมหาวทิยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เปนผูดําเนินการรับ
นักศึกษาที่สํ าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ข้ันสูง (ปวส.) หรือ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  ที่เปนหลักสูตรตอเน่ือง และใหเปนหนาท่ีของ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคล เปนผูดําเนินการเปดหลักสูตรตอเน่ือง  

 
จึงขอแจงใหท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

1.2  เรื่องที่เลขานุการแจงเพื่อทราบ  -ไมม-ี 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ 
  ครั้งที่ 5/2561 เม่ือวันพฤหัสบดทีี่ 14 มิถุนายน 2561 
ตามท่ีไดมีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ ครั้งท่ี 5/2561 เมื่อ

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561  ไปแลวน้ัน บัดน้ี ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมดังกลาว
เรียบรอยแลว จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาตามเอกสารรายงานการประชุมท่ีนําเสนอตอที่ประชุมนี ้
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มติทีป่ระชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ ครั้ง

ท่ี 5/2561 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 14 มิถุนายน 2561  โดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง    -ไมมี- 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1  พิจารณาการเปดหลักสูตรใหม จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี ้
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสําหรับผูประกอบการ (หลักสูตร

ใหม พ.ศ. 2561)  สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร  
ตามหนังสือ มหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร ท่ี ศธ 0523.1.10.5/215 ลงวันท่ี 10 เมษายน 

2561  เรื่อง สงเลม (ราง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสําหรับผูประกอบการ 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)  ตามท่ี สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร ไดดําเนินการจัดทํา
หลักสูตรใหม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสําหรับผูประกอบการ ในการน้ี จึงขอสง
รายงานเลม (ราง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสําหรับผูประกอบการ ซึ่งไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2561 มายัง
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพ่ือนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารท่ีนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 4/2561 ในวันท่ี 25 เมษายน 
2561 แลวนั้น ในการนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสําหรับผูประกอบการ 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ –ชุมพร ไดดําเนินการแกไขตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการวิชาการเรียบรอยแลว และไดนําเสนอเพ่ือพิจารณารายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอตอที่
ประชุม และผานการเห็นชอบจากท่ีประชุม ดังน้ี 

1) ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งท่ี 7/2561 เมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 
2561  พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอเปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
สําหรับผูประกอบการ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพรและใหนําเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แ ละสภาม หาวิทยาลัยพิจ า รณา ใหค ว าม เห็นชอ บ
ตามลําดับ  

2)  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ในการประชุม ครั้งที่ 11/2561 
ในวันท่ี 25 กรกฎาคม 2561 พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอเปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการสําหรับผูประกอบการ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร
และใหนําเสนอตอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให
ความเห็นชอบตามลําดับ 

จึงขอนําเสนอหลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสําหรับผูประกอบการ 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร ตอ ที ่ป ร ะชุม เ พื ่อ พิจ า รณ า  ดังมี
รายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอตอท่ีประชุมน้ี 
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มติที่ประชุม พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอเปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสําหรับผูประกอบการ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)  สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร 
โดยใหปรับแกไข พ.ศ. ของหลักสูตร เปน หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 และใหนําเสนอตอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ท้ังน้ี มีขอสังเกตและขอเสนอแนะใหปรับแกไขเพ่ิมเติม ใน
ประเด็น ดังตอไปนี ้

1. ใหหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนท่ีใหนักศึกษาไดเรียนรูจากการปฏิบัติเปน
ผูประกอบการ โดยใหนักศึกษาฝกงาน/ปฏิบัติงานกับผูประกอบการท่ีประสบความสําเร็จ 

2. หลักสูตรตองมีการเรียนการสอนท่ีโดดเดนและแตกตางจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

3. ปรับแกไขเลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 ดังรายละเอียด ตอไปน้ี 
1)  ใหปรับแกไข พ.ศ . ของหลักสูตร จาก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการสําหรับผูประกอบการ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)  เปน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการสาํหรับผูประกอบการ (หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2562)  และใหแกไขในทุกแหงท่ีเก่ียวของ 

2) หน า  ค  ส ร ุป ขั ้น ต อ น ก า ร เ ส น อ ข อ ป ร ับ ป ร ุง ห ล ัก ส ูต ร  ข อ  4 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ให เ พิ่มค รั้ง ที่ของการประชุม  เปน  ในการประชุมครั้งท่ี  
11/2561 วนัท่ี  25 กรกฎาคม 2561 

3) หนา ค ส รุป ขั ้น ตอน กา ร เส น อข อ ปรับป รุงห ลัก สูต ร  ขอ  7  สภ า
มหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร  ให เพิ่มครั้ ง ที่ของการประชุม  เปน  ในการ
ประชุมครั้งท่ี 6/2561 วนัที ่5 สิงหาคม 2561 

4) หนา 21 หมวดท่ี 1 ขอมูลทั่วไป ขอ 4 จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
ใหแกไขจาก 123 หนวยกิต เปน 126 หนวยกิต 

5) หนา 2 หมวดท่ี 1 ขอมูลทั่วไป ขอ 6 สถานภาพของหลักสูตรและการ
พิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ขอ  6 .5 คณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัย  เห็นชอบให
นํา เสนอตอสภามหาวิทยาลัย  ให เ พิ ่ม เติมครั้ ง ที่ของการประชุม  เปน  ในการประชุม  ครั้งที ่ 
11/2561 วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2561 

6) หนา 2 หมวดท่ี 1 ขอมูลทั่วไป ขอ 6 สถานภาพของหลักสูตรและการ
พิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ขอ  6 .6  สภาม ห าวิทยาลัย  ใหค ว าม เห็นชอ บและอนุม ัติ
หลักสูตร  ให เพิ่ม เติมครั้ ง ที่ของการประชุม  เปน ในการประชุมครั้งท่ี 6/2561 วันท่ี 5 สิงหาคม 
2561 

7) หนา 3 ขอ 9 ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร ระบุอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในแตละวิชาเอกใหชัดเจน และใหตรวจสอบคุณสมบัติของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  ทั้งนี้
ตองเปนผลงานทางวิชาการท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรหรือสัมพันธกับหลักสูตร ในรอบระยะเวลา 5 ป
ยอนหลัง คือ ตั้งแตป 2557 – ป 2561 

ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจํา
หลักสูตร ขอใหตรวจสอบผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลให
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ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด กรณี
ท่ีไมมีผลงานทางวิชาการ ขอใหเขียนแผนการพัฒนาอาจารยท่ีชัดเจน 

8) หนา 20-21 หมวดที่  3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และ
โครงสรางของหลักสูตร หนา 18-19 ขอ 2 หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาแกน กลุมวิชาเอกบังคับ ขาดรายวิชา
ท่ีเก่ียวกับ เงิน (Money) การเงิน (Finance) การลงทุน (Investment) และความรูพื้นฐานในการลงทุน 
(Venture Capital) ใหเพ่ิมเติมรายวิชาดังกลาว 

9) หนา 20-21 หมวดที่  3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และ
โครงสรางของหลักสูตร  ขอ 2 หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเอกเลือก มีจํานวนรายวิชามากเกินไป ใหปรับลด
รายวิชาใหเหลือ จํานวน 10 รายวชิา ดังนี้   

1. รายวิชา กก 322 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 
2. รายวิชา กก 324 การวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจ 
3. รายวิชา กก 333 การวิเคราะหและทําแผนธุรกิจสําหรับผูประกอบการ 
4. รายวิชา กก 431 การจัดการกลยุทธการตลาดสําหรับผูประกอบการ 
5. รายวิชา กก 432 การจัดการผลิตภัณฑและตราสินคา 
6. รายวิชา กก 341 กระบวนการการจัดการธุรกิจการเกษตร 
7. รายวิชา กก 342 การจัดการระบบสารสนเทศสําหรับธุรกิจการเกษตร 
8. รายวิชา กก 343 การตลาดธรุกิจการเกษตร 
9. รายวิชา กก 344 การลงทุนโครงการธุรกิจการเกษตร 
10. รายวิชา กก 441 กลยุทธทางการจัดการธุรกิจการเกษตร 

 

10) หนา 27-63  ขอ 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา ใหแกไขคําอธิบายรายวิชาให
สอดคลองกับรายวิชาในโครงสรางหลักสูตร กลุมวิชาเอกเลือกที่ปรับลด และใหแกไขในทุกแหงที่เก่ียวของ 

11) หนา 64-65 หัวขอ 3.2 ช่ือ ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย ขอ 3.2.1 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ขอ 3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร และขอ 3.2.3 อาจารยพิเศษ ให
ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยพิเศษ ให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และผลงานทางวิชาการตองเปนผลงาน
ทางวิชาการ ในรอบระยะเวลา 5 ป  คือ ต้ังแตป 2557 – ป 2561 ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการจะตองเปน
งานวิจัยที่เก่ียวของกับหลักสูตร  

ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจํา
หลักสูตร ขอใหตรวจสอบผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลให
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด กรณี
ท่ีไมมีผลงานทางวิชาการ ขอใหเขียนแผนการพัฒนาอาจารยท่ีชัดเจน 

12) หนา 69-84 หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
ขอ 3 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  
ใหแกไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา ใหสอดคลองกับรายวิชา
ในโครงสรางหลักสูตร กลุมวิชาเอกเลือกที่ปรับลด และใหแกไขในทุกแหงท่ีเก่ียวของ 
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13) หนา 84-85 หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ ในการประเมินผลนักศึกษา ไมมี
ขอเสนอแนะ 

14) หนา 90 หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย ไมมีขอเสนอแนะ 
15) หนา 91-104 หมวดที่ 7 การประกันคณุภาพหลักสูตร ไมมีขอเสนอแนะ 
16) หนา 105 หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

ไมมีขอเสนอแนะ 
17) หนา 109-120 เอกสารแนบ 2 ใหตรวจสอบประวัติและผลงานการวิชาการ

ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และผลงานทางวิชาการตองเปนผลงานทางวิชาการในรอบระยะเวลา 5 ป คือ 
ต้ังแตป 2557 – ป 2561 ทั้งน้ี ผลงานทางวชิาการจะตองเปนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตร  

ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจํา
หลักสูตร ขอใหตรวจสอบผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลให
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด กรณี
ท่ีไมมีผลงานทางวิชาการ ขอใหเขียนแผนการพัฒนาอาจารยท่ีชัดเจน 

18) หนา 109-120 เอกสารแนบ 2 ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ใหตรวจสอบผลงานวิชาการท่ีไดรับการเผยแพร ท่ีเปน Full Paper 
ใหระบุเลขหนาใหครบถวน 

19) ตรวจสอบรูปแบบของเอกสารหลัก สูตร ใหถูกตองตามแบบฟอรม
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) กรณีท่ีหลักสูตรไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตร หากพบขอผิดพลาด
นอกเหนือจากขอเสนอแนะตามมติที่ประชุมขอใหดําเนินการแกไขใหถูกตองดวย 

20) ขอใหหลักสูตรดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ และจัดสงเอกสารตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. เลมรายละเอียดหลักสูตรมคอ. 2 ฉบับแกไขเรียบรอยแลว 
2. แบบฟอรมสรุปผลการแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภา

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

นามสกุล xxx.pdf  จํานวน 1 แผน  
ท้ังน้ี ไดแนบรายละเอียดเอกสารตามแบบฟอรมท่ีแนบมาพรอมน้ี 
 
โปรดดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 14  สิงหาคม 2561 และ

สงเอกสารหลักสูตรท่ีแกไขเรียบรอยแลว และแบบรายงานขอมูลหลักสูตรตามแบบท่ี สกอ. กําหนด (มคอ.
02) ตามแบบฟอรมท่ีแนบมาพรอมน้ี จํานวน 1 ชุด และซีดีบันทึกขอมูล โดยบันทึกไฟล  word  นามสกุล 
xxx.doc และไฟล pdf นามสกุล xxx.pdf จํานวน 1 แผน ตอ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพ่ือ
นําเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือรับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร
ตอไป 
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ฯลฯ 
 

เลิกประชุม  เวลา 12.00 น. 
 
 
 
 

 
นฤมล  คงขุนเทียน 

(นางสาวนฤมล  คงขุนเทียน) 
เจาหนาท่ีปฏิบัติงานประชุม 
ผูบันทึกรายงานการประชุม 

  
 
 

รชัดาภรณ  ปนทะรส 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชดาภรณ  ปนทะรส) 
ผูชวยเลขานุการฯ 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
  

 
 

ภสิูต  ปุกมณี 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูสิต  ปุกมณี) 

เลขานุการฯ 
ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
 

สาํเนาถกูต้อง 

 
(นางสาวนฤมล  คงขุนเทียน) 

นักวชิาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 


