








 
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 
 

4.7  การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 14 หลักสูตร 
ตามหนังสือ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ที่ ศธ 0523.21.2/1323 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 

เรื่อง ขอบรรจุวาระการประชุม  ดวยสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ มีความประสงคจะขอบรรจุวาระการประชุม
ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561 ในวันท่ี 16 กันยายน 2561 จํานวน 1 วาระ คือ พิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 14 หลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
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ลําดับ

ที ่
คณะ จํานวน 

หลักสูตร 
หมายเหตุ 

1 คณะวิทยาศาสตร 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสประยุกต 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559) 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถิติ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

2 เอกสารแนบ 1 
- แบบฟอรม สมอ.08 และ

ดําเนินการจัดสง สกอ. 
- แบบฟอรม สมอ.08 และ

ดําเนินการบันทึกขอมูลเขาสู
ระบบ CHE Curriculum 
Online : CHECO 

2 คณะบริหารธุรกิจ 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

- หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559) 

2 เอกสารแนบ 2 
- แบบฟอรม สมอ.08 และ

ดําเนินการบันทึกขอมูลเขาสู
ระบบ CHE Curriculum 
Online : CHECO 

- แบบฟอรม สมอ.08 และ
ดําเนินการจัดสง สกอ. 

-  
3 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

2 เอกสารแนบ 3 
- แบบฟอรม สมอ.08 และ

ดําเนินการจัดสง สกอ. 
- แบบฟอรม สมอ.08 และ

ดําเนินการบันทึกขอมูลเขาสู
ระบบ CHE Curriculum 
Online : CHECO 
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ลําดับ
ที ่

คณะ จํานวน 
หลักสูตร 

หมายเหตุ 

4 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 
- หลักสูตรวิ ทยาศาสตร บัณฑิต  สาขาวิ ชานวั ตกรรม           

การจัดการธุรกิจประมง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560) 

1 เอกสารแนบ 4 
- แบบฟอรม สมอ.08 และ

ดําเนินการจัดสง สกอ. 

5 คณะพัฒนาการทองเที่ยว 
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ทองเที่ยว (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559) 

1 เอกสารแนบ 5 
- แบบฟอรม สมอ.08 และ

ดําเนินการจัดสง สกอ. 
6 คณะศิลปศาสตร 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสําหรับ  
ชาวตางประเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560) 

2 เอกสารแนบ 6 
- แบบฟอรม สมอ.08 และ

ดําเนินการบันทึกขอมูลเขาสู
ระบบ CHE Curriculum 
Online : CHECO 

- แบบฟอรม สมอ.08 และ
ดําเนินการจัดสง สกอ. 

7 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

1 เอกสารแนบ 7 
- แบบฟอรม สมอ.08 และ

ดําเนินการบันทึกขอมูลเขาสู
ระบบ CHE Curriculum 
Online : CHECO 

8 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

1 เอกสารแนบ 8 
- แบบฟอรม สมอ.08 และ

ดําเนินการบันทึกขอมูลเขาสู
ระบบ CHE Curriculum 
Online : CHECO 

9 มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการตลาด 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) 

1 เอกสารแนบ 9 
- แบบฟอรม สมอ.08 และ

ดําเนินการบันทึกขอมูลเขาสู
ระบบ CHE Curriculum 
Online : CHECO 

10 วิทยาลัยบริหารศาสตร 
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา 

รัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

1 เอกสารแนบ 10 
- แบบฟอรม สมอ.08 และ

ดําเนินการบันทึกขอมูลเขาสู
ระบบ CHE Curriculum 
Online : CHECO 
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ในการนี้ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 14 หลักสูตร ไดนําเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการวิชาการเรียบรอยแลว และใหนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ 

  
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 14 หลักสูตร ดังกลาวไดนําเสนอตอที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2561 ในวันที่ 12 กันยายน 2561 พิจารณาแลว มีมติใหความ
เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 14 หลักสูตร และใหนําเสนอตอคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ 

 
 

มติท่ีประชุม  พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร จํานวน 14 หลักสูตร ตามที่เสนอ และใหนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบ
ตอไป  

 
ที ่ ชื่อหลักสูตร คณะ 
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสกิสประยุกต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559) คณะวิทยาศาสตร 
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร 
3 บริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะบริหารธุรกิจ 
4 บัญชมีหาบัณฑิต สาขาวิชาการบญัชี (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559) คณะบริหารธุรกิจ 
5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
6 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
7 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจดัการธรุกิจประมง  

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560) 
คณะเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ํา 

8 ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว (หลักสตูรใหม พ.ศ. 2559) คณะพัฒนาการทองเที่ยว 
9 ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศลิปศาสตร 
10 ศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ (หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2560) คณะศลิปศาสตร 
11 ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาสตัวศาสตร (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
12 ศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 
13 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกยีรต ิ
14 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) วิทยาลัยบริหารศาสตร 

 
โดยมีรายละเอียดของแตละหลักสูตร ดังนี้ 
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1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสประยุกต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559) 

ที ่ รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
(ชุดเดิม) 

รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
(ชุดใหม) 

ตําแหนง หมายเหตุ 

1 อาจารย ดร.พิมพพร จันทรผง แซนเดอรส อาจารย ดร.กิตตคุิณ พระกระจาง ประธาน คณะกรรมการ
วิชาการ ในการ
ประชุมครั้งท่ี 
8/2561 เมื่อวันที่ 
23 มิถุนายน 
2561 

2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูพงษ  ภาคภูมิ  อาจารย ดร.สรีุยพร  สราภิรมย  รองประธาน 
3 อาจารย ดร.ธีรพล  ธุระกิจเสร ี อาจารย ดร.กีรตญิา  จันทรผง  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

4 อาจารย ดร.กนกวรรณ  กรรเชียง ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูพงษ  ภาคภูมิ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
5 อาจารย ดร.สรีุยพร  สราภิรมย อาจารย ดร.กนกวรรณ  กรรเชียง เลขานุการ 
ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2559 
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 
หมายเหตุ : รายชื่ออาจารยผูรับผดิชอบ
หลักสตูร ตรงตามรายละเอียดหลกัสูตร 
(มคอ.2) 

ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2561  
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 

ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 
2561 ถึง วันที่ 31 
กรกฎาคม 2564 

 
หมายเหตุ :  
 

1. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ฟสิกสประยุกต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559) 

2. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559 เปนตนไป 

3. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 

มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือรองรับการ

ประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2561 

 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ที ่ รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
(ชุดเดิม) 

รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
(ชุดใหม) 

ตําแหนง หมายเหตุ 

1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลคันา วัฒนะชวีะกุล ผูชวยศาสตราจารย ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร ประธาน คณะกรรมการ
วิชาการ ในการ
ประชุมครั้งท่ี 
9/2560 ในวัน 
ที ่20 ธันวาคม 
2560 

2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร ผูชวยศาสตราจารยรุงกานต ใจวงคยะ รองประธาน 
3 ผูชวยศาสตราจารยรุงกานต ใจวงคยะ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลคันา วัฒนะชวีะกุล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษณะ  ลาน้ําเท่ียง ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษณะ ลาน้ําเที่ยง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
5 อาจารยทวีศักดิ์  จันทรงาม อาจารย ดร.ชัยวัฒน  โฆษภัทรพิมพ เลขานุการ 

ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2560 
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

หมายเหตุ : รายชื่ออาจารยผูรับผดิชอบ
หลักสตูร ตรงตามรายละเอียดหลกัสูตร 
(มคอ.2) 

ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2560  
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

ทั้งน้ีเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 
2558 
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หมายเหตุ :  
 

1. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

2. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป 

3. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 

มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือรองรับการประเมิน

คุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2561 

 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ที ่ รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
(ชุดเดิม) 

รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
(ชุดใหม) 

ตําแหนง หมายเหตุ 

1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริกลุ ตลุาสมบัติ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริกลุ ตลุาสมบัติ ประธาน คณะกรรมการ
วิชาการ ในการ
ประชุมครั้งท่ี 
6/2561 เมื่อวันที่ 
30 พฤษภาคม 
2561    

2 อาจารยปกรณ อุดมธนะสารสกุล อาจารยปกรณ อุดมธนะสารสกุล รองประธาน 

3 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภัสสร  
วรรณสถิตย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภัสสร  
วรรณสถิตย 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทริกา มณีพันธ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทริกา มณีพันธ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

5 ผูชวยศาสตราจารยโสภณ  ฟองเพชร ผูชวยศาสตราจารยโสภณ  ฟองเพชร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
6 อาจารย ดร.พนมพร  เฉลิมวรรณ อาจารย ดร.พนมพร  เฉลิมวรรณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
7 อาจารย ดร.อนุชา  กันทรดุษฎี อาจารย ดร.อนุชา  กันทรดุษฎี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
8 อาจารย ดร.จิรายุ  หาญตระกลู อาจารย ดร.จิรายุ  หาญตระกลู อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
9 อาจารยจักรพงษ  สุขพันธ อาจารยอดิศร  สิทธิเวช เลขานุการ 
ทั้งน้ี ตั้งแตวันที ่1 พฤษภาคม 2560 ถึง 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
หมายเหตุ : รายชื่ออาจารยผูรับผดิชอบ
หลักสตูร ตรงตามรายละเอียดหลกัสูตร 
(มคอ.2) 

ทั้งน้ี ตั้งแตวันที ่22 กุมภาพันธ 2561 
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

ทั้งน้ีเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

 
หมายเหตุ :  
 

1. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ  

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

2. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561 เปนตนไป 

3. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 

อาจารยจักรพงษ  สุขพันธ ไดรับอนุมัติลาศึกษาตอ ณ ตางประเทศ และมหาวิทยาลัย          

ไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ

ภายใน ประจําปการศึกษา 2561 
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4. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559) 

ที ่ รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
(ชุดเดิม) 

รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
(ชุดใหม) 

ตําแหนง หมายเหตุ 

1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ 
สัมฤทธิ์สกลุ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ 
สัมฤทธิ์สกลุ 

ประธาน คณะกรรมการ
วิชาการ ในการ
ประชุมครั้งท่ี 
4/2560 เมื่อวันที่ 
16 สิงหาคม 
2560 

2 อาจารย ดร.อรณุ ี ยศบุตร  อาจารย ดร.ศฐา  วรณุกูล รองประธาน 
3 อาจารย ดร.กุลชญา  แวนแกว อาจารย ดร.กุลชญา  แวนแกว เลขานุการ 
ทั้งน้ี ตั้งแตวันที ่1 สิงหาคม 2559  
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 
หมายเหตุ : รายชื่ออาจารยผูรับผดิชอบ
หลักสตูร ตรงตามรายละเอียดหลกัสูตร 
(มคอ.2) 

ทั้งน้ี ตั้งแตวันที ่1 สิงหาคม 2560  
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 

ทั้งน้ีเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

 
หมายเหตุ :  
 

1. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การบัญชี (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559) 

2. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป 

3. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 

เนื่องจากคณะฯ มีการปรับเปลี่ยนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของคณะฯ และมหาวิทยาลัย    

ไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ

ภายใน ประจําปการศึกษา 2561 

 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

ที ่ รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
(ชุดเดิม) 

รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
(ชุดใหม) 

ตําแหนง หมายเหตุ 

1 ผูชวยศาสตราจารยดริญญา  มูลชัย อาจารย ดร.วรวรรณ  เพชรอไุร ประธาน คณะกรรมการ
วิชาการ ในการ
ประชุมครั้งท่ี 
9/2561 ในวันที่ 
18 กรกฎาคม 
2561 

2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิตินันท  รัตนพรหม ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิตินันท  รัตนพรหม รองประธาน 
3 อาจารย ดร.นภัสถ  จันทรม ี ผูชวยศาสตราจารยดริญญา  มูลชัย  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
4 อาจารย ดร.วรวรรณ  เพชรอไุร อาจารย ดร.ศิวโรฒ  บุญราศรี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
5 อาจารย ดร.พิไลวรรณ  พรประสทิธ์ิ อาจารย ดร.พิไลวรรณ  พรประสทิธ์ิ เลขานุการ 
ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2559 
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 
หมายเหตุ : รายชื่ออาจารยผูรับผดิชอบ
หลักสตูร ตรงตามรายละเอียดหลกัสูตร 
(มคอ.2) 

ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ 18 กรกฎาคม 2561  
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 
 

ทั้งน้ีเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 
2558 
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หมายเหตุ :  
 

1. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยียางและพอลิเมอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

2. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ ตั้งแตภาคการศกึษาที่ 1 ปการศึกษา 2561 เปนตนไป 

3. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 

มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อรองรับการประเมิน

คุณภาพภายใน ประจําปการศกึษา 2561 

 

6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

ที ่ รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
(ชุดเดิม) 

รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
(ชุดใหม) 

ตําแหนง หมายเหตุ 

1 รองศาสตราจารย ดร.พูนพัฒน  พนูนอย รองศาสตราจารย ดร.พูนพัฒน  พนูนอย ประธาน คณะกรรมการ
วิชาการ ใน
การประชมุ
ครั้งท่ี 9/2561 
ในวันที ่18 
กรกฎาคม 
2561 

2 อาจารย ดร.ภานาถ  แสงเจริญรัตน อาจารย ดร.ภานาถ  แสงเจริญรัตน รองประธาน 
3 ผูชวยศาสตราจารย ธีระพงษ สวางปญญางกูร อาจารย ดร.ธีระพล  เสนพันธุ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
4 อาจารยมุกริน  หนูคง  อาจารยมุกริน  หนูคง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นักรบ  นาคประสม ผูชวยศาสตราจารย ดร.นักรบ  นาคประสม เลขานุการ 

ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2559  
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
หมายเหตุ : รายชื่ออาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร 
ตรงตามรายละเอียดหลักสูตร 
(มคอ.2) 

ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2559  
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
 

ทั้งน้ีเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 
2558 

 

หมายเหตุ :  
 

1. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

2. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ ตั้งแตภาคการศกึษาที่ 1 ปการศกึษา 2559 เปนตนไป 

3. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 

มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อรองรับการประเมิน

คุณภาพภายใน ประจําปการศกึษา 2561 
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7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560) 

ที ่ รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
(ชุดเดิม) 

รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
(ชุดใหม) 

ตําแหนง หมายเหตุ 

1 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัญญัติ   
มนเทียรอาสน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัญญัติ   
มนเทียรอาสน 

ประธาน 
คณะกรรมการ
วิชาการ ในการ
ประชุมครั้งท่ี 
8/2560 เมื่อวันที่ 
15 พฤศจิกายน 
2560 

2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนกันต  จิตมนัส ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนกันต  จิตมนัส รองประธาน 

3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาตรี  วิระสิทธ์ิ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาตรี  วิระสิทธ์ิ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

4 อาจารยประภาพร  กิจดํารงธรรม อาจารยปณณวัฒน  วังอนุสรณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

5 อาจารย ดร.จอมสุดา  ดวงวงษา อาจารย ดร.จอมสุดา  ดวงวงษา เลขานุการ 

ทั้งน้ี ตั้งแตวันที ่1 มิถุนายน 2560  
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 
หมายเหตุ : รายชื่ออาจารยผูรับผดิชอบ
หลักสตูร ตรงตามรายละเอียดหลกัสูตร 
(มคอ.2) 

ทั้งน้ี ตั้งแตวันที ่7 สิงหาคม 2560  
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 

ทั้งน้ีเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 
2558 

หมายเหตุ :  
 

1. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม           

การจัดการธุรกิจประมง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560) 

2. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ ตั้งแตภาคการศกึษาที่ 1 ปการศกึษา 2560 เปนตนไป 

3. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 

อาจารยประภาพร  กิจดํารงธรรม ไดรับอนุมัติลาศึกษาภายในประเทศโดยใชเวลาปฏิงาน    

เต็มเวลาและมหาวิทยาลัย ไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือรองรับ

การประเมินคณุภาพภายใน ประจําปการศกึษา 2561 

8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559) 

ที ่ รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
(ชุดเดิม) 

รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
(ชุดใหม) 

ตําแหนง หมายเหตุ 

1 อาจารย ดร.ปานแพร  เชาวนประยูร อาจารย ดร.ปานแพร  เชาวนประยูร ประธาน คณะกรรมการ
วิชาการ ในการ
ประชุมครั้งท่ี 
2/2560 เมื่อวันที่ 
14 กุมภาพันธ 
2561 

2 อาจารยรักธดิา ศิริ  พิทักษกิจนุกูร อาจารยรักธดิา ศิริ  พิทักษกิจนุกูร รองประธาน 

3 อาจารย ดร.วินิตรา  ลีละพัฒนา อาจารยอรจนา แสนไชย  จันทรประยูร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

4 อาจารยอรณุโรจน  พวงสุวรรณ อาจารยอรณุโรจน  พวงสุวรรณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

5 อาจารย ดร.สวิชญา ศภุอุดมฤกษ  ตรีรัตน อาจารย ดร.สวิชญา ศภุอุดมฤกษ  ตรีรัตน เลขานุการ 

ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2559 
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
หมายเหตุ : รายชื่ออาจารยผูรับผดิชอบ
หลักสตูร ตรงตามรายละเอียดหลกัสูตร 
(มคอ.2) 

ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2559 
ถงึวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
 

ทั้งน้ีเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 
2558 
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หมายเหตุ :  
 

1. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ทองเที่ยว (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559) 

2. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศกึษา 2559 เปนตนไป 

3. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 

มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือรองรับการประเมิน

คุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2561 

 

9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ที ่ รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
(ชุดเดิม) 

รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
(ชุดใหม) 

ตําแหนง หมายเหตุ 

1 ผูชวยศาสตราจารยวสัพล  วงษดีไทย ผูชวยศาสตราจารยดาราณี  ชุมทอง ประธาน คณะกรรมการ
วิชาการ ในการ
ประชุมครั้งท่ี 
11/2561 เมื่อ
วันที่ 30 สิงหาคม 
2561 

2 ผูชวยศาสตราจารยดาราณี  ชุมทอง อาจารยสภุาพร  มโนวงศ รองประธาน 

3 อาจารยสุภาพร  มโนวงศ อาจารย ดร.ธาตรี  รอดชํานาญ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

4 อาจารย ดร.ธาตรี  รอดชํานาญ อาจารยอุดมศักดิ์  ศิริทะ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

5 อาจารยมารียาดาร  ธีดาอักษรสกุลส อาจารยมารียาดาร  ธีดาอักษรสกุลส เลขานุการ 

ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2560 
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
หมายเหตุ : รายชื่ออาจารยผูรับผดิชอบ
หลักสตูร ตรงตามรายละเอียดหลกัสูตร 
(มคอ.2) 

ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2561  
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

ทั้งน้ีเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

 

หมายเหตุ :  
 

1. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

2. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561 เปนตนไป 

3. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 

ผูชวยศาสตราจารยวัสพล  วงษดีไทย ไดรับอนุมัติใหออกจากราชการ และมหาวิทยาลัย      

ไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ

ภายใน ประจําปการศึกษา 2561 
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10. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560) 

ที ่ รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
(ชุดเดิม) 

รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
(ชุดใหม) 

ตําแหนง หมายเหตุ 

1 อาจารยสุวรรณ  เลยีงหิรัญถาวร อาจารยสุวรรณ  เลยีงหิรัญถาวร ประธาน คณะกรรมการ
วิชาการ ในการ
ประชุมครั้งท่ี 
11/2561 เมื่อวันที่ 
30 สิงหาคม 2561 

2 ผูชวยศาสตราจารยชยุตภัฎ  คํามลู ผูชวยศาสตราจารยชยุตภัฎ  คํามลู รองประธาน 

3 ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย  คําด ี อาจารย ดร.สุนทร  คํายอด อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

4 ผูชวยศาสตราจารยศริิพร  มณีชูเกต ุ ผูชวยศาสตราจารยศริิพร  มณีชูเกตุ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

5 อาจารยลักขณา  ชาปู อาจารยอาภาลัย  สุขสําราญ เลขานุการ 

ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2560 
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
หมายเหตุ : รายชื่ออาจารยผูรับผดิชอบ
หลักสตูร ตรงตามรายละเอียดหลกัสูตร 
(มคอ.2) 

ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2561  
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

ทั้งน้ีเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

 

หมายเหตุ :  
 

1. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

สําหรับชาวตางประเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560) 

2. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป 

3. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือรองรับการ

ประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2561 

 

11. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ที ่ รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
(ชุดเดิม) 

รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
(ชุดใหม) 

ตําแหนง หมายเหตุ 

1 รองศาสตราจารย ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ รองศาสตราจารย ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ ประธาน คณะกรรมการ
วิชาการ ในการ
ประชุมครั้งท่ี 
9/2561 ในวันที่ 
18 กรกฎาคม 
2561 

2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัวเรียม มณีวรรณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัวเรียม มณีวรรณ รองประธาน 
3 อาจารย ดร.มงคล  ยะไชย อาจารย ดร.อานนท  ปะเสระกัง เลขานุการ 
ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2560 
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
หมายเหตุ : รายชื่ออาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร 
ตรงตามรายละเอียดหลักสูตร 
(มคอ.2) 

ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ 21 มิถุนายน 2561  
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
 

ทั้งน้ีเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน
หลักสตูร พ.ศ. 2558 
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หมายเหตุ :  
 

1. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา        

สัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

2. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ ตั้งแตภาคการศกึษาที่ 1 ปการศกึษา 2561 เปนตนไป 

3. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 

มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือรองรับการประเมิน

คุณภาพภายใน ประจําปการศกึษา 2561 

 

12. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ที ่ รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
(ชุดเดิม) 

รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
(ชุดใหม) 

ตําแหนง หมายเหตุ 

1 อาจารยกริ่งกาญจน  เจรญิกุล อาจารยกริ่งกาญจน  เจรญิกุล ประธาน คณะกรรมการ
วิชาการ ในการ
ประชุมครั้งท่ี 
11/2561 เมื่อ
วันที่ 30 สิงหาคม 
2561 

2 อาจารย ดร.อุดมลักขณ  ธรรมปญญา อาจารย ดร.อุดมลักขณ  ธรรมปญญา รองประธาน 

3 อาจารยอภญิญา  ฤทธิโพธ์ิ อาจารยสุจิตรา  แกวสีนวล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

4 อาจารย ดร.สมนึก สินธุปวน อาจารย ดร.สมนกึ สินธุปวน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

5 อาจารยวิชญา โคตรฐติิธรรม อาจารยวิชญา โคตรฐติธิรรม เลขานุการ 

ทั้งน้ี ตั้งแตวันที ่6 พฤษภาคม 2561  
ถึงวันที่  5 พฤษภาคม 2566 
หมายเหตุ : รายชื่ออาจารยผูรับผดิชอบ
หลักสตูร ตรงตามรายละเอียดหลกัสูตร 
(มคอ.2) 

ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ 6 สิงหาคม 2561  
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 

ทั้งน้ีเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

 

หมายเหตุ :  
 

1. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

2. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561 เปนตนไป 

3. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 

มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือรองรับการประเมิน

คุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2561 
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13. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) 
มหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ 

ที ่ รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
(ชุดเดิม) 

รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
(ชุดใหม) 

ตําแหนง หมายเหตุ 

1 อาจารย ดร.สมบัติ กันบุตร อาจารย ดร.สมบัติ กันบุตร ประธาน คณะกรรมการ
วิชาการ ในการ
ประชุมครั้งท่ี 
9/2561 เมื่อวันที่ 
18 กรกฎาคม 
2561 

2 อาจารย ดร.น้ําฝน รักประยูร อาจารย ดร.น้ําฝน รักประยูร รองประธาน 
3 อาจารยวิลาสินี บุญธรรม อาจารยวิลาสินี บุญธรรม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

4 อาจารยแวววรรณ ละอองศรี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริพร พันธุลี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
5 อาจารย ดร.ลักขณา พันธุแสนศร ี อาจารย ดร.ลักขณา พันธุแสนศร ี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2561 
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 
หมายเหตุ : รายชื่ออาจารยผูรับผดิชอบ
หลักสตูร ตรงตามรายละเอียดหลกัสูตร 
มคอ.2 

ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ 20 มิถุนายน 2561  
ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 

ทั้งน้ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสตูร พ.ศ. 2558 

 
หมายเหตุ :  
 

1. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชา

การตลาด (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) 

2. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561 เปนตนไป 

3. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 

อาจารยแวววรรณ ละอองศรี ไดรับอนุมัติใหออกจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย และ

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือรองรับการประเมิน

คุณภาพภายใน ประจําปการศกึษา 2561 
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14. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ที ่ รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
(ชุดเดิม) 

รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
(ชุดใหม) 

ตําแหนง หมายเหตุ 

1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกพิชญ ชินะขาย อาจารย ดร.นนท นาประทานสุข ประธาน คณะกรรมการ
วิชาการ ในการ
ประชุมครั้งท่ี 
8/2561 เมื่อวันที่ 
23 มิถุนายน 
2561 

2 อาจารย ดร.เจตฑถ ดวงสงคถ อาจารย ดร.เจตฑถ ดวงสงคถ รองประธาน 
3 อาจารย ดร.ภัทร ชมภูมิ่ง อาจารย ดร.ภัทร ชมภูมิ่ง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

4 อาจารย ดร.สุชาดา สายทิ อาจารย ดร.เกรยีงไกร เจริญผล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
5 อาจารย ดร.นนท นาประทานสุข อาจารย ดร.สุชาดา สายทิ เลขานุการ 
ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2560 
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
หมายเหตุ : รายชื่ออาจารยผูรับผดิชอบ
หลักสตูร ตรงตามรายละเอียดหลกัสูตร 
(มคอ.2) 

ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2561  
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

ทั้งน้ีเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

 

หมายเหตุ :  
 

1. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

2. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561 เปนตนไป 

3. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 

มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือรองรับการประเมิน

คุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2561 

 

 
ทั้งนี้ ใหคณะ/หลักสูตร ดําเนินการแกไขจัดทําเอกสารแบบฟอรม สมอ.08 การขอเปลี่ยนแปลง

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 20 กันยายน 2561 และสงเอกสารแบบฟอรม สมอ.08 และ
ซีดีบันทึกขอมูล โดยบันทึกไฟล  word  นามสกุล xxx.doc และไฟล pdf นามสกุล xxx.pdf จํานวน 1 แผน ตอ 
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ทั้งนี้  ใหหลักสูตรดําเนินการกรอกขอมูลผานระบบพิจารณาความสอดคลองของ
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO) จากนั้นมหาวิทยาลัยจะทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนที่จะกด
ยืนยันขอมูลไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณารับทราบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรตอไป  
 

ฯลฯ 
เลิกประชุม  เวลา 14.00 น. 
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นฤมล  คงขุนเทียน 

(นางสาวนฤมล  คงขุนเทียน) 
เจาหนาที่ปฏิบัติงานประชุม 
ผูบันทึกรายงานการประชุม 

  
 

รัชดาภรณ  ปนทะรส 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชดาภรณ  ปนทะรส) 
ผูชวยเลขานุการฯ 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
  

 

ภูสติ  ปุกมณี 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูสิต  ปุกมณี) 

เลขานุการฯ 
ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
 

สาํเนาถกูต้อง 
 

 

(นางสาวนฤมล  คงขุนเทยีน) 

นักวชิาการศกึษาชํานาญการพเิศษ 


