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
ฯลฯ
4.7 การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 14 หลักสูตร
ตามหนังสือ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ที่ ศธ 0523.21.2/1323 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561
เรื่อง ขอบรรจุวาระการประชุม ดวยสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ มีความประสงคจะขอบรรจุวาระการประชุม
ตอ ที่ป ระชุ มสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561 ในวัน ที่ 16 กันยายน 2561 จํ า นวน 1 วาระ คือ พิ จ ารณาการ
เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 14 หลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้

-3ลําดับ
คณะ
จํานวน
หมายเหตุ
ที่
หลักสูตร
1 คณะวิทยาศาสตร
2
เอกสารแนบ 1
- หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าฟ สิ ก ส ป ระยุ ก ต
- แบบฟอรม สมอ.08 และ
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559)
ดําเนินการจัดสง สกอ.
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
- แบบฟอรม สมอ.08 และ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ดําเนินการบันทึกขอมูลเขาสู
ระบบ CHE Curriculum
Online : CHECO
2 คณะบริหารธุรกิจ
2
เอกสารแนบ 2
- หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ
- แบบฟอรม สมอ.08 และ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ดําเนินการบันทึกขอมูลเขาสู
ระบบ CHE Curriculum
- หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
Online : CHECO
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559)
- แบบฟอรม สมอ.08 และ
ดําเนินการจัดสง สกอ.
3 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2
เอกสารแนบ 3
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและ
- แบบฟอรม สมอ.08 และ
พอลิเมอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ดําเนินการจัดสง สกอ.
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
- แบบฟอรม สมอ.08 และ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ดําเนินการบันทึกขอมูลเขาสู
ระบบ CHE Curriculum
Online : CHECO

-4ลําดับ
คณะ
จํานวน
ที่
หลักสูตร
4 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา
1
- หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช านวั ต กรรม
การจัดการธุรกิจประมง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560)
5 คณะพัฒนาการทองเที่ยว
1
- หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ
ทองเที่ยว (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559)
6 คณะศิลปศาสตร
2
- หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
- หลัก สู ตรศิ ลปศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ชาภาษาไทยสํ า หรั บ
ชาวตางประเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560)
7

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี
- หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสั ต วศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1

8

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
- หลัก สูต รศิ ลปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิ ช าการสื่อ สารดิ จิทั ล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

1

9

มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)

1

10

วิทยาลัยบริหารศาสตร
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1

หมายเหตุ
เอกสารแนบ 4
- แบบฟอรม สมอ.08 และ
ดําเนินการจัดสง สกอ.
เอกสารแนบ 5
- แบบฟอรม สมอ.08 และ
ดําเนินการจัดสง สกอ.
เอกสารแนบ 6
- แบบฟอรม สมอ.08 และ
ดําเนินการบันทึกขอมูลเขาสู
ระบบ CHE Curriculum
Online : CHECO
- แบบฟอรม สมอ.08 และ
ดําเนินการจัดสง สกอ.
เอกสารแนบ 7
- แบบฟอรม สมอ.08 และ
ดําเนินการบันทึกขอมูลเขาสู
ระบบ CHE Curriculum
Online : CHECO
เอกสารแนบ 8
- แบบฟอรม สมอ.08 และ
ดําเนินการบันทึกขอมูลเขาสู
ระบบ CHE Curriculum
Online : CHECO
เอกสารแนบ 9
- แบบฟอรม สมอ.08 และ
ดําเนินการบันทึกขอมูลเขาสู
ระบบ CHE Curriculum
Online : CHECO
เอกสารแนบ 10
- แบบฟอรม สมอ.08 และ
ดําเนินการบันทึกขอมูลเขาสู
ระบบ CHE Curriculum
Online : CHECO

-5ในการนี้ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํ านวน 14 หลักสูตร ไดนําเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการวิชาการเรียบรอยแลว และใหนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบตามลํา ดั บ
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 14 หลักสูตร ดังกลาวไดนําเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2561 ในวันที่ 12 กันยายน 2561 พิจารณาแลว มีมติใหความ
เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 14 หลักสูตร และใหนําเสนอตอคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ และสภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบตามลํา ดั บ
มติที่ประชุม พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร จํานวน 14 หลักสูตร ตามที่เสนอ และใหนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบ
ตอไป
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสกิ สประยุกต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
บัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560)
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559)
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

โดยมีรายละเอียดของแตละหลักสูตร ดังนี้

คณะ
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ํา
คณะพัฒนาการทองเที่ยว
คณะศิลปศาสตร
คณะศิลปศาสตร
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยแมโจ -แพร เฉลิมพระเกียรติ
วิทยาลัยบริหารศาสตร

-61. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสประยุกต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559)
ที่

รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
(ชุดเดิม)
1 อาจารย ดร.พิมพพร จันทรผง แซนเดอรส
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูพงษ ภาคภูมิ
3 อาจารย ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี
4 อาจารย ดร.กนกวรรณ กรรเชียง
5 อาจารย ดร.สุรียพร สราภิรมย
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2559
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
หมายเหตุ : รายชื่ออาจารยผรู ับผิดชอบ
หลักสูตร ตรงตามรายละเอียดหลักสูตร
(มคอ.2)

รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
(ชุดใหม)
อาจารย ดร.กิตติคุณ พระกระจาง
อาจารย ดร.สุรียพร สราภิรมย
อาจารย ดร.กีรติญา จันทรผง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูพงษ ภาคภูมิ
อาจารย ดร.กนกวรรณ กรรเชียง
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2561
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ตําแหนง
ประธาน
รองประธาน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร
เลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน
2561 ถึง วันที่ 31
กรกฎาคม 2564

หมายเหตุ
คณะกรรมการ
วิชาการ ในการ
ประชุมครั้งที่
8/2561 เมื่อวันที่
23 มิถุนายน
2561

หมายเหตุ : 1. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ฟสิกสประยุกต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559)
2. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559 เปนตนไป
3. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2561
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ที่

รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
(ชุดเดิม)
1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลัคนา วัฒนะชีวะกุล
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร
3 ผูชวยศาสตราจารยรุงกานต ใจวงคยะ
4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษณะ ลาน้ําเที่ยง
5 อาจารยทวีศักดิ์ จันทรงาม
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2560
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
หมายเหตุ : รายชื่ออาจารยผรู ับผิดชอบ
หลักสูตร ตรงตามรายละเอียดหลักสูตร
(มคอ.2)

รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
(ชุดใหม)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร
ผูชวยศาสตราจารยรุงกานต ใจวงคยะ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลัคนา วัฒนะชีวะกุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษณะ ลาน้ําเที่ยง
อาจารย ดร.ชัยวัฒน โฆษภัทรพิมพ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2560
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ตําแหนง
ประธาน
รองประธาน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
เลขานุการ
ทั้งนี้เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.
2558

หมายเหตุ
คณะกรรมการ
วิชาการ ในการ
ประชุมครั้งที่
9/2560 ในวัน
ที่ 20 ธันวาคม
2560

-7หมายเหตุ : 1. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป
3. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2561
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ที่

รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
(ชุดเดิม)
1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริกลุ ตุลาสมบัติ
2 อาจารยปกรณ อุดมธนะสารสกุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภัสสร
3
วรรณสถิตย
4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทริกา มณีพันธ
5 ผูชวยศาสตราจารยโสภณ ฟองเพชร
6 อาจารย ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ
7 อาจารย ดร.อนุชา กันทรดุษฎี
8 อาจารย ดร.จิรายุ หาญตระกูล
9 อาจารยจักรพงษ สุขพันธ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
หมายเหตุ : รายชื่ออาจารยผรู ับผิดชอบ
หลักสูตร ตรงตามรายละเอียดหลักสูตร
(มคอ.2)

รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
(ชุดใหม)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริกลุ ตุลาสมบัติ
อาจารยปกรณ อุดมธนะสารสกุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภัสสร
วรรณสถิตย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทริกา มณีพันธ
ผูชวยศาสตราจารยโสภณ ฟองเพชร
อาจารย ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ
อาจารย ดร.อนุชา กันทรดุษฎี
อาจารย ดร.จิรายุ หาญตระกูล
อาจารยอดิศร สิทธิเวช
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ตําแหนง
ประธาน
รองประธาน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
เลขานุการ
ทั้งนี้เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

หมายเหตุ
คณะกรรมการ
วิชาการ ในการ
ประชุมครั้งที่
6/2561 เมื่อวันที่
30 พฤษภาคม
2561

หมายเหตุ : 1. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561 เปนตนไป
3. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
อาจารย จั ก รพงษ สุ ข พั น ธ ได รั บ อนุ มั ติ ล าศึ ก ษาต อ ณ ต า งประเทศ และมหาวิ ท ยาลั ย
ไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารย ผูรับ ผิดชอบหลั กสู ตร เพื่ อรองรั บ การประเมิน คุ ณภาพ
ภายใน ประจําปการศึกษา 2561

-84. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559)
ที่

รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
(ชุดเดิม)
1 ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ
สัมฤทธิ์สกุล
2 อาจารย ดร.อรุณี ยศบุตร
3 อาจารย ดร.กุลชญา แวนแกว
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2559
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
หมายเหตุ : รายชื่ออาจารยผรู ับผิดชอบ
หลักสูตร ตรงตามรายละเอียดหลักสูตร
(มคอ.2)

รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
(ชุดใหม)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ
สัมฤทธิ์สกุล
อาจารย ดร.ศฐา วรุณกูล
อาจารย ดร.กุลชญา แวนแกว
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2560
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ตําแหนง
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
ทั้งนี้เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

หมายเหตุ
คณะกรรมการ
วิชาการ ในการ
ประชุมครั้งที่
4/2560 เมื่อวันที่
16 สิงหาคม
2560

หมายเหตุ : 1. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบัญชี (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559)
2. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป
3. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
เนื่องจากคณะฯ มีการปรับเปลี่ยนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
ไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารย ผูรับ ผิดชอบหลั กสู ตร เพื่ อรองรั บ การประเมิน คุ ณภาพ
ภายใน ประจําปการศึกษา 2561
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ที่

รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
(ชุดเดิม)
(ชุดใหม)
1 ผูชวยศาสตราจารยดริญญา มูลชัย
อาจารย ดร.วรวรรณ เพชรอุไร
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิตินันท รัตนพรหม ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิตินันท รัตนพรหม
3 อาจารย ดร.นภัสถ จันทรมี
ผูชวยศาสตราจารยดริญญา มูลชัย
4 อาจารย ดร.วรวรรณ เพชรอุไร
อาจารย ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี
5 อาจารย ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์
อาจารย ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2559
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
หมายเหตุ : รายชื่ออาจารยผรู ับผิดชอบ
หลักสูตร ตรงตามรายละเอียดหลักสูตร
(มคอ.2)

ตําแหนง
ประธาน
รองประธาน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
เลขานุการ
ทั้งนี้เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.
2558

หมายเหตุ
คณะกรรมการ
วิชาการ ในการ
ประชุมครั้งที่
9/2561 ในวันที่
18 กรกฎาคม
2561

-9หมายเหตุ : 1. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรวิท ยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชา
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
2. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561 เปนตนไป
3. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2561
6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ที่

รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
(ชุดเดิม)
(ชุดใหม)
1 รองศาสตราจารย ดร.พูนพัฒน พูนนอย
รองศาสตราจารย ดร.พูนพัฒน พูนนอย
2 อาจารย ดร.ภานาถ แสงเจริญรัตน
อาจารย ดร.ภานาถ แสงเจริญรัตน
3 ผูชวยศาสตราจารย ธีระพงษ สวางปญญางกูร อาจารย ดร.ธีระพล เสนพันธุ
4 อาจารยมุกริน หนูคง
อาจารยมุกริน หนูคง
5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นักรบ นาคประสม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นักรบ นาคประสม
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2559
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2559
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
หมายเหตุ : รายชื่ออาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร
ตรงตามรายละเอียดหลักสูตร
(มคอ.2)

ตําแหนง
ประธาน
รองประธาน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
เลขานุการ
ทั้งนี้เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.
2558

หมายเหตุ
คณะกรรมการ
วิชาการ ใน
การประชุม
ครั้งที่ 9/2561
ในวันที่ 18
กรกฎาคม
2561

หมายเหตุ : 1. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
2. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559 เปนตนไป
3. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2561

- 10 7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560)
ที่

รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
(ชุดเดิม)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัญญัติ
1
มนเทียรอาสน
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนกันต จิตมนัส
3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาตรี วิระสิทธิ์
4 อาจารยประภาพร กิจดํารงธรรม
5 อาจารย ดร.จอมสุดา ดวงวงษา
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2560
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
หมายเหตุ : รายชื่ออาจารยผรู ับผิดชอบ
หลักสูตร ตรงตามรายละเอียดหลักสูตร
(มคอ.2)

รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
(ชุดใหม)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัญญัติ
มนเทียรอาสน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนกันต จิตมนัส
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาตรี วิระสิทธิ์
อาจารยปณ
 ณวัฒน วังอนุสรณ
อาจารย ดร.จอมสุดา ดวงวงษา
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 7 สิงหาคม 2560
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ตําแหนง

หมายเหตุ

คณะกรรมการ
วิชาการ ในการ
ประชุมครั้งที่
รองประธาน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 8/2560 เมื่อวันที่
15 พฤศจิกายน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 2560
เลขานุการ
ทั้งนี้เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.
2558
ประธาน

หมายเหตุ : 1. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับ ผิดชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช านวั ตกรรม
การจัดการธุรกิจประมง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560)
2. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป
3. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
อาจารยประภาพร กิจดํารงธรรม ไดรั บอนุมัติลาศึกษาภายในประเทศโดยใชเวลาปฏิงาน
เต็มเวลาและมหาวิทยาลัย ไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2561
8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559)
ที่

รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
(ชุดเดิม)
1 อาจารย ดร.ปานแพร เชาวนประยูร
2 อาจารยรักธิดา ศิริ พิทักษกิจนุกูร
3 อาจารย ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา
4 อาจารยอรุณโรจน พวงสุวรรณ
5 อาจารย ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ ตรีรัตน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2559
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
หมายเหตุ : รายชื่ออาจารยผรู ับผิดชอบ
หลักสูตร ตรงตามรายละเอียดหลักสูตร
(มคอ.2)

รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
(ชุดใหม)
อาจารย ดร.ปานแพร เชาวนประยูร
อาจารยรักธิดา ศิริ พิทักษกิจนุกูร
อาจารยอรจนา แสนไชย จันทรประยูร
อาจารยอรุณโรจน พวงสุวรรณ
อาจารย ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ ตรีรัตน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2559
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ตําแหนง
ประธาน
รองประธาน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
เลขานุการ
ทั้งนี้เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.
2558

หมายเหตุ
คณะกรรมการ
วิชาการ ในการ
ประชุมครั้งที่
2/2560 เมื่อวันที่
14 กุมภาพันธ
2561

- 11 หมายเหตุ : 1. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ทองเที่ยว (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559)
2. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559 เปนตนไป
3. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2561
9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ที่

รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
(ชุดเดิม)
1 ผูชวยศาสตราจารยวสั พล วงษดีไทย
2 ผูชวยศาสตราจารยดาราณี ชุมทอง
3 อาจารยสุภาพร มโนวงศ
4 อาจารย ดร.ธาตรี รอดชํานาญ
5 อาจารยมารียาดาร ธีดาอักษรสกุลส
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2560
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
หมายเหตุ : รายชื่ออาจารยผรู ับผิดชอบ
หลักสูตร ตรงตามรายละเอียดหลักสูตร
(มคอ.2)

รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
(ชุดใหม)
ผูชวยศาสตราจารยดาราณี ชุมทอง
อาจารยสภุ าพร มโนวงศ
อาจารย ดร.ธาตรี รอดชํานาญ
อาจารยอุดมศักดิ์ ศิริทะ
อาจารยมารียาดาร ธีดาอักษรสกุลส
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ตําแหนง
ประธาน
รองประธาน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
เลขานุการ
ทั้งนี้เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

หมายเหตุ
คณะกรรมการ
วิชาการ ในการ
ประชุมครั้งที่
11/2561 เมื่อ
วันที่ 30 สิงหาคม
2561

หมายเหตุ : 1. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561 เปนตนไป
3. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
ผูชว ยศาสตราจารยวัสพล วงษดีไทย ไดรับอนุมัติให ออกจากราชการ และมหาวิ ทยาลัย
ไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อรองรับการประเมิ นคุณภาพ
ภายใน ประจําปการศึกษา 2561

- 12 10. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560)
ที่ รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
(ชุดเดิม)
1 อาจารยสุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
2 ผูชวยศาสตราจารยชยุตภัฎ คํามูล
3 ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย คําดี
4 ผูชวยศาสตราจารยศริ ิพร มณีชูเกตุ
5 อาจารยลักขณา ชาปู
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2560
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
หมายเหตุ : รายชื่ออาจารยผรู ับผิดชอบ
หลักสูตร ตรงตามรายละเอียดหลักสูตร
(มคอ.2)

รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
(ชุดใหม)
อาจารยสุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
ผูชวยศาสตราจารยชยุตภัฎ คํามูล
อาจารย ดร.สุนทร คํายอด
ผูชวยศาสตราจารยศริ ิพร มณีชูเกตุ
อาจารยอาภาลัย สุขสําราญ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2561
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ตําแหนง
ประธาน
รองประธาน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
เลขานุการ
ทั้งนี้เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

หมายเหตุ
คณะกรรมการ
วิชาการ ในการ
ประชุมครั้งที่
11/2561 เมื่อวันที่
30 สิงหาคม 2561

หมายเหตุ : 1. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรั บ ผิดชอบหลั กสูตรศิ ลปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาไทย
สําหรับชาวตางประเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560)
2. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป
3. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
มหาวิ ท ยาลัย ได ดํา เนิน การเปลี่ ย นแปลงอาจารย ผู รั บ ผิ ดชอบหลั ก สู ต ร เพื่ อ รองรั บ การ
ประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2561
11. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ที่

รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
(ชุดเดิม)
(ชุดใหม)
1 รองศาสตราจารย ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองศาสตราจารย ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัวเรียม มณีวรรณ
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัวเรียม มณีวรรณ
อาจารย ดร.อานนท ปะเสระกัง
3 อาจารย ดร.มงคล ยะไชย
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2560
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 21 มิถุนายน 2561
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
หมายเหตุ : รายชื่ออาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร
ตรงตามรายละเอียดหลักสูตร
(มคอ.2)

ตําแหนง
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
ทั้งนี้เปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2558

หมายเหตุ
คณะกรรมการ
วิชาการ ในการ
ประชุมครั้งที่
9/2561 ในวันที่
18 กรกฎาคม
2561

- 13 หมายเหตุ : 1. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับ ผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรปรัช ญาดุษฎี บัณฑิต สาขาวิ ชา
สัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561 เปนตนไป
3. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2561
12. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ที่

รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
(ชุดเดิม)
1 อาจารยกริ่งกาญจน เจริญกุล
2 อาจารย ดร.อุดมลักขณ ธรรมปญญา
3 อาจารยอภิญญา ฤทธิโพธิ์
4 อาจารย ดร.สมนึก สินธุปวน
5 อาจารยวิชญา โคตรฐิติธรรม
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 6 พฤษภาคม 2561
ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2566
หมายเหตุ : รายชื่ออาจารยผรู ับผิดชอบ
หลักสูตร ตรงตามรายละเอียดหลักสูตร
(มคอ.2)

รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
(ชุดใหม)
อาจารยกริ่งกาญจน เจริญกุล
อาจารย ดร.อุดมลักขณ ธรรมปญญา
อาจารยสุจิตรา แกวสีนวล
อาจารย ดร.สมนึก สินธุปวน
อาจารยวิชญา โคตรฐิตธิ รรม
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 6 สิงหาคม 2561
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ตําแหนง
ประธาน
รองประธาน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
เลขานุการ
ทั้งนี้เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

หมายเหตุ
คณะกรรมการ
วิชาการ ในการ
ประชุมครั้งที่
11/2561 เมื่อ
วันที่ 30 สิงหาคม
2561

หมายเหตุ : 1. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
2. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561 เปนตนไป
3. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2561

- 14 13. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)
มหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ
ที่ รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
(ชุดเดิม)
1 อาจารย ดร.สมบัติ กันบุตร
2 อาจารย ดร.น้ําฝน รักประยูร
3 อาจารยวิลาสินี บุญธรรม
4 อาจารยแวววรรณ ละอองศรี
5 อาจารย ดร.ลักขณา พันธุแสนศรี
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2561
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
หมายเหตุ : รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร ตรงตามรายละเอียดหลักสูตร
มคอ.2

รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
(ชุดใหม)
อาจารย ดร.สมบัติ กันบุตร
อาจารย ดร.น้ําฝน รักประยูร
อาจารยวิลาสินี บุญธรรม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริพร พันธุลี
อาจารย ดร.ลักขณา พันธุแสนศรี
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 20 มิถุนายน 2561
ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ตําแหนง
ประธาน
รองประธาน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ทั้งนี้เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2558

หมายเหตุ
คณะกรรมการ
วิชาการ ในการ
ประชุมครั้งที่
9/2561 เมื่อวันที่
18 กรกฎาคม
2561

หมายเหตุ : 1. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)
2. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561 เปนตนไป
3. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
อาจารยแ วววรรณ ละอองศรี ได รับ อนุมัติให ออกจากการเปนพนั กงานมหาวิ ทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2561

- 15 14. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ที่

รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
(ชุดเดิม)
1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกพิชญ ชินะขาย
2 อาจารย ดร.เจตฑถ ดวงสงคถ
3 อาจารย ดร.ภัทร ชมภูมิ่ง
4 อาจารย ดร.สุชาดา สายทิ
5 อาจารย ดร.นนท นาประทานสุข
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2560
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
หมายเหตุ : รายชื่ออาจารยผรู ับผิดชอบ
หลักสูตร ตรงตามรายละเอียดหลักสูตร
(มคอ.2)

รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
(ชุดใหม)
อาจารย ดร.นนท นาประทานสุข
อาจารย ดร.เจตฑถ ดวงสงคถ
อาจารย ดร.ภัทร ชมภูมิ่ง
อาจารย ดร.เกรียงไกร เจริญผล
อาจารย ดร.สุชาดา สายทิ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2561
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ตําแหนง
ประธาน
รองประธาน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
เลขานุการ
ทั้งนี้เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

หมายเหตุ
คณะกรรมการ
วิชาการ ในการ
ประชุมครั้งที่
8/2561 เมื่อวันที่
23 มิถุนายน
2561

หมายเหตุ : 1. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561 เปนตนไป
3. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อรองรับการประเมิน
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

สําเนาถูกต้อง
(นางสาวนฤมล คงขุนเทียน)
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

