สําเนา
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ ครั้งที่ 7/2561
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมกรรมการ ชั้น 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.ณัฐวุฒิ 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.

-2เมื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 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
ตามที่ ได มีการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิท ยาลัย ดา นวิช าการ ครั้ง ที่ 6/2561 เมื่ อ
วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ไปแลวนั้น บัดนี้ ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมดังกลาวเรียบรอย
แลว จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาตามเอกสารรายงานการประชุมที่นําเสนอตอที่ประชุมนี้
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิท ยาลัยดานวิช าการ ครั้งที่
6/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-ไมม-ี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.2 พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรจํานวน 4 หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร (หลั กสูต รปรั บปรุ ง พ.ศ.
2561)
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561)
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ฯลฯ

-32) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ตามที่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ไดนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 พิจารณาแลว มีมติให
ถอนเรื่องการขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
และใหนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการในการประชุมครั้งตอไปนั้น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่
นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ และไดนําเสนอเพื่อพิจารณารายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอตอที่
ประชุม และผ า นการเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม ดั ง นี้
1) ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวั นที่ 15 ตุลาคม 2561
พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร
(หลั กสู ตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2561) และใหนํ า เสนอตอที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย แ ละสภ า
มหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบตามลํา ดั บ
2) ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุม ครั้งที่ 16/2561 ในวันที่ 12
กันยายน 2561 พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยา
การเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) และใหนําเสนอตอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ และ
สภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบตามลํา ดั บ
จึ ง ขอนํา เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร (หลักสู ตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561) ต อ ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา ดั งมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอตอที่ประชุมนี้
มติที่ประชุม พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยมีกําหนดการเป ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1
ปการศึกษา 2561 และใหนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ทั้งนี้ มีขอสังเกต
และขอเสนอแนะใหปรับแกไขเพิ่มเติม ในประเด็น ดังตอไปนี้
เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2
1) หนา 7 สรุ ป ขั้ น ตอนการเสนอขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร ข อ 5 คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิ ท ยาลั ย ให เ พิ่ ม ครั้ ง ที่ ข องการประชุ ม เป น ในการประชุ ม ครั้งที่ 16/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561
2) หนา 7 สรุ ป ขั้ น ตอนการเสนอขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร ข อ 6 สภามหาวิ ท ยาลั ย ให
ความเห็ 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 7/2561 วันที่ 16
กันยายน 2561
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
3) หนา 9 ขอ 3 วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร ใหแกไขขอความจากเดิม ความ
เชี่ยวชาญดานการเกษตรแบบบูรณาการ เปน ความเชี่ยวชาญดานการเกษตรแบบสหวิทยาการ
4) หนา 10 ขอ 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น ขอใหตรวจสอบเอกสารความรวมมือตามที่ไดระบุ
ไว ในรายละเอี ย ดหลั ก สูตร มคอ. 2 หากไมมีเอกสารความรว มมื อ ให แ ก ไขข อ ความเป น หลั กสู ตรเฉพาะของ
มหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

-45) หนา 10 ขอ 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 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 อง
การประชุ ม เป น ในการประชุ ม ครั้งที่ 16/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561
6) หนา 10 ขอ 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ข อ 6.6
สภามหาวิ 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 ในการ
ประชุ ม ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 16 กันยายน 2561
7) หนา 11 ขอ 9 ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ขอสังเกต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร มี 3 สาขาวิช า (Disciplines) ดังนี้ การผลิตเกษตร
(Agriculture Products) อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing Products) และดานบริหารธุรกิจ คือ การเงิน
(Finance) การลงทุน (Investment) การตลาด (Marketing)
8) หน า 11 ข อ 9 ชื่อ ตํ า แหนง และคุ ณ วุ ฒิก ารศึก ษาของอาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ตร ให
ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ตองเปนผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวของกับหลักสูตรหรือสัมพันธกับหลักสูตร ในรอบระยะเวลา 5 ป
ยอนหลัง คือ ตั้งแตป 2556 – ป 2560 ขอสังเกต : คุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไมตรงกับสาขาวิชา
สหวิทยาการ (Disciplines) ไดแก ดานการเกษตร ดานอุตสาหกรรมการผลิต และดานบริหารธุรกิจ และให
ตรวจสอบรูปแบบการพิมพผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตรทุกทาน ให
อยูใ นรู ป แบบของบรรณานุก รม โดยใช รู ป แบบการเขี ย นผลงานทางวิ ช าการแบบ American Psychological
Association (APA) ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการจะตองเปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตร
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร ขอให
ตรวจสอบผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ที่
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด กรณีที่ไมมีผลงานทางวิชาการ ขอใหเขียน
แผนการพัฒนาอาจารยที่ชัดเจน
9) หนา 11 ข อ 9 ชื่ อ ตํ าแหนง และคุณ วุ ฒิก ารศึก ษาของอาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร ให
เรียงลําดับรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหม และใหแกไขในสวนที่เกี่ยวของทั้งหมด ดังนี้
ที่
1
2
3

เดิม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชรินดา อริยเดช
รองศาสตราจารย ดร.มงคล ถิรบุญยานนท
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพศาล กาญจนวงศ

ใหม
รองศาสตราจารย ดร.มงคล ถิรบุญยานนท
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชรินดา อริยเดช
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพศาล กาญจนวงศ

10) หนา 12 ขอ 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ขอยอย 2 บรรทัดที่ 5 “..ระดับสูง
ที่เกี่ยวของกับดานการเกษตรแบบสหวิทยาการในระดับบั ณฑิตศึกษาโดยบูรณาการศาสตรในสาขา...” เปน “..
ระดับสูงที่เกี่ยวของกับดานการเกษตรแบบสหวิทยาการในระดับบัณฑิตศึกษา โดยหวงโซอุปทาน (Supply Chain)
ในสาขา...”
11) หนา 13 ขอ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร ขอยอย 1 ใหแกไข คําวา องครวม เปน สหวิทยาการ
จากขอความเดิม “พัฒนาหลักสูตรใหตอบสนองตอความตองการของประเทศทางดานกําลังคนและความรู ความ

-5เชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับการเกษตรและศาสตรตาง ๆ อยางเปนองครวม” เปน “พัฒนาหลักสูตรใหตอบสนองตอ
ความตองการของประเทศทางดานกําลังคนและความรู ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับการเกษตรและศาสตรตาง ๆ
อยางเปนสหวิทยาการ”
12) หนา 14-17 หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร ไมมีขอเสนอแนะ
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
13) หนา 18 ขอ 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา ใหแกไขรายละเอียดของคุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ของหลักสูตรแบบ 1.1 ขอ 1 ใหแกไขขอความจาก สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทหรือเทียบเทาสาขาวิชา
เกษตรหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของจากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน
ก.พ.) รับรอง หรือมีประสบการณดานการวิจัยหรือการทํางานที่เกี่ยวของทางดานการเกษตร มาแลวไมนอยกวา 3 ป
เปน สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทหรือเทียบเทา สาขาวิชาเกษตรหรือสาขาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของจากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) รับรอง และมี
ประสบการณดานการวิจัยหรือการทํางานที่เกี่ยวของทางดานการเกษตร มาแลวไมนอยกวา 3 ป
14) หนา 19 ขอ 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา ใหแกไขรายละเอียดของคุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ของหลักสูตรแบบ 1.2 ขอ 1 ใหแกไขขอความจาก สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีหรือเทียบเทา สาขาวิชา
เกษตร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ดวยคะแนนเกียรตินิยม จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงาน ก.พ. รับรอง หรือมี
ประสบการณดานการวิจัย หรือ การทํางานที่เกี่ยวของทางดานการเกษตร มาแลวไมนอยกวา 5 ป
เปน สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีหรือเทียบเทา สาขาวิชาเกษตร หรือสาขาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ ดวยคะแนนเกียรตินิยม จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงาน ก.พ. รับรอง และมีประสบการณดานการวิจัย
หรือ การทํางานที่เกี่ยวของทางดานการเกษตร มาแลวไมนอยกวา 5 ป
15) หนา 20 ขอ 2.5 แผนการรับนักศึกษา และผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ใหเพิ่ มจํานวนรับ
นักศึกษา ใหเพิ่มชั้นปของนัก ศึกษาใหครบ 5 ชั้ นป ขอ สังเกต เมื่อรวมจํ านวนนักศึกษาทั้ง 3 แผนการศึกษา มี
จํานวนนอยเกินไป ไมคมุ ทุนและการบริหารจัดการเปนไปดวยความลําบาก หากหลักสูตรไมมีความพรอม ไมควรจะ
เปดการเรียนการสอน โดยขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ในอนาคตของมหาวิทยาลัย สัดสวนการรับนักศึกษา
ควรเปน ปริญญาตรี : ปริญญาโท : ปริญญาเอก สัดสวน 1:2:1 (คน)
16) หนา 20-21 ขอ 2.6 งบประมาณตามแผน ใหตรวจสอบจํานวนเงิน ควรจะเปนงบประมาณ
ของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
17) หนา 25 ขอ 3.1.3.2 หลักสูตรแบบ 1.2 ใหขึ้นหนาใหม
18) หนา 27 ขอ 3.1.3.3 หลักสูตรแบบ 2.1 ใหขึ้นหนาใหม
19) หนา 28 ขอ 2 รายวิชาเอก ขอ ข วิชาเอกเลือก จํานวน 6 หนวยกิต ใหแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข
ในการเลือกรายวิชาในแตละกลุมวิชา โดยใหระบุขอความเพิ่มเติม ดังนี้ หรือใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาใดกลุม
วิชาหนึ่ง จํานวน 6 หนวยกิต
20) หนา 31 ขอ 3.1.3.3 หลักสูตรแบบ 2.2 ใหขึ้นหนาใหม
21) หนา 28 ขอ 2 รายวิชาเอก ขอ ข วิชาเอกเลือก จํานวน 18 หนวยกิต ใหปรับแกไขจํานวน
หนวยกิตในแตละกลุมวิชา ดังนี้

-6เดิม
1. กลุมวิชาเกษตร จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต แตไมเกิน 12 หนวยกิต
2. กลุมวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร จํานวนไมนอยกวา 3 หนวยกิต
3. กลุมวิชาเศรษฐศาสตร บริหารธุรกิจและสังคมศาสตร จํานวนไมนอยกวา 3 หนวยกิต
เปน
1. กลุมวิชาเกษตร
จํานวน 6 หนวยกิต
2. กลุมวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร จํานวน 6 หนวยกิต
3. กลุมวิชาเศรษฐศาสตร บริหารธุรกิจและสังคมศาสตร จํานวน 6 หนวยกิต
22) หนา 65-67 หัวขอ 3.2 ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย ขอ 3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร ขอ 3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร ขอ 3.2.3 อาจารยผูสอน และขอ 3.2.4 อาจารยพิเศษ ใหตรวจสอบ
คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน และอาจารยพิเศษ ใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และผลงานทางวิชาการตองเปนผลงานทางวิชาการ ใน
รอบระยะเวลา 5 ป คือ ตั้งแตป 2556 – ป 2560 และใหตรวจสอบรู ปแบบการพิม พผลงานทางวิ ชาการของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตรทุกทาน ใหอยูในรูปแบบของบรรณานุกรม โดยใชรูปแบบการ
เขียนผลงานทางวิชาการแบบ American Psychological Association (APA) ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการจะตองเปน
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตร
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร ขอให
ตรวจสอบผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ที่
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด กรณีที่ไมมีผลงานทางวิชาการ ขอใหเขียน
แผนการพัฒนาอาจารยที่ชัดเจน
23) หนา 65 ขอ 3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหเรียงลําดับรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรใหม และใหแกไขในสวนที่เกี่ยวของทั้งหมด ดังนี้
ที่
1
2
3

เดิม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชรินดา อริยเดช
รองศาสตราจารย ดร.มงคล ถิรบุญยานนท
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพศาล กาญจนวงศ

ใหม
รองศาสตราจารย ดร.มงคล ถิรบุญยานนท
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชรินดา อริยเดช
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพศาล กาญจนวงศ

24) หนา 65 ขอ 3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร ใหขึ้นหนาใหม
25) หนา 70-86 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล ไมมีขอเสนอแนะ
26) หนา 87-90 หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา ไมมีขอเสนอแนะ
27) หนา 91-92 หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ไมมีขอเสนอแนะ

-7หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
28) หน า 93-103 ขอ 1.1 จํานวนอาจารยผูรับ ผิดชอบหลัก สูตร ให เรียงลํา ดับรายชื่ออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรใหม และใหแกไขในสวนที่เกี่ยวของทั้งหมด ดังนี้
ที่
เดิม
ใหม
1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชรินดา อริยเดช
รองศาสตราจารย ดร.มงคล ถิรบุญยานนท
2 รองศาสตราจารย ดร.มงคล ถิรบุญยานนท
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชรินดา อริยเดช
3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพศาล กาญจนวงศ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพศาล กาญจนวงศ
29) หน า 104-105 หมวดที่ 8 การประเมิ น และปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น การของหลั ก สู ต ร ไม มี
ขอเสนอแนะ
30) หนา 121 เอกสารแนบ 3 สาระการปรับปรุงแกไข ขอ 2 สภามหาวิทยาลัยแมโจ ไดใหความ
เห็นชอบการปรับปรุงแกไข ในการประชุม ครั้งที่ .../2561 วันที่........... ใหแกไขเปน ขอ 2 สภามหาวิทยาลัย ให
ความเห็นชอบการปรับปรุงแกไข ในการประชุม ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2561
31) หนา 129-216 เอกสารแนบ 4 ใหต รวจสอบประวั ติ และผลงานการวิ ชาการของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
และผลงานทางวิชาการตองเปนผลงานทางวิชาการในรอบระยะเวลา 5 ป คือ ตั้งแต ป 2556 – ป 2560 และให
ตรวจสอบรูปแบบการพิมพผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตรทุกทาน ให
อยูในรูปแบบของบรรณานุก รม โดยใชรูปแบบการเขีย นผลงานทางวิช าการแบบ American Psychological
Association (APA) ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการจะตองเปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตร
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการของอาจารย ผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยป ระจํ าหลักสูตร ขอให
ตรวจสอบผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ที่
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด กรณีที่ไมมีผลงานทางวิชาการ ขอใหเขียน
แผนการพัฒนาอาจารยที่ชัดเจน
32) หนา 129-216 เอกสารแนบ 4 ประวั ติแ ละผลงานของอาจารยผู รับ ผิ ดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร ใหตรวจสอบผลงานวิชาการที่ไดรับการเผยแพร ที่เปน Full Paper ใหระบุเลขหนาให
ครบถวน
33) ตรวจสอบรูปแบบของเอกสารหลักสูตร ใหถูกตองตามแบบฟอรมรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.
2) กรณีที่หลักสูตรไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตร หากพบขอผิดพลาดนอกเหนือจากขอเสนอแนะตามมติที่ประชุม
ขอใหดําเนินการแกไขใหถูกตองดวย
34) ขอใหหลักสูตรดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ และจัดสงเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. เลมรายละเอียดหลักสูตรมคอ. 2 ฉบับแกไขเรียบรอยแลว
2. แบบฟอรมสรุปผลการแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดาน
วิชาการ (เอกสารแนบ 1)

-83. ซีดีบันทึกขอมูล โดยบันทึกไฟล word นามสกุล xxx.doc และไฟล pdf นามสกุล
xxx.pdf จํานวน 1 แผน
ทั้งนี้ ไดแนบรายละเอียดเอกสารตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้
โปรดดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ ใหแลว เสร็จภายในวั นที่ 20 กันยายน 2561 และสง
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