










 
รายงานการประชมุคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ  คร้ังท่ี 8/2561 

วันพฤหัสบดีท่ี 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2  มหาวิทยาลัยแมโจ   

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

1. ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.กิตติชัย  วัฒนานิกร          รองประธานกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย ดร.จตุรภัทร  วาฤทธิ์ รองประธานกรรมการ 

 รักษาการแทนรองอธิการบดี  
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐปน  ชื่นบาล กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร   
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชนาพร ขันธบุตร  กรรมการ 

 คณบดีคณะศิลปศาสตร   
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูสิต  ปุกมณี เลขานุการ 

 ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ    
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชดาภรณ  ปนทะรส ผูชวยเลขานุการ 

 รองผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  ฝายวิชาการ  
รายชื่อกรรมการผูลาประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สนิท  สิทธิ ติดราชการ 
รายชื่อผูเขารวมประชุม 

1. รองศาสตราจารย ดร.วีระพล  ทองมา  
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนกันต  จิตมนัส  
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพล  เลาหรอดพันธุ  
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ  
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประจวบ  ฉายบุ  
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณา  มังกิตะ  
7. อาจารย ดร. เจนจิรา  หมองอน  
8. อาจารย ดร.จิระชัย  ยมเกิด  
9. อาจารย ดร.นภารัศม  เวชสิทธิ์นิรภัย  

10. อาจารย ดร.ประกิตต  โกะสงูเนิน  
11. อาจารย ดร.ปยะพิศ ขอนแกน  
12. อาจารย ดร.มนสิชา  อินทจักร  
13. อาจารย ดร.ละออทิพย ไมตรี  
14. อาจารย ดร.วรพันธ  พรหมวงศ  
15. อาจารย ดร.วลัยลดา  ถาวรมงคลกิจ  

สาํเนา 
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16. อาจารย ดร.วินิตรา  ลีละพัฒนา  
17. อาจารย ดร.ศรายุทธ  ตรีรัตน  
18. อาจารย ดร.ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ  
19. อาจารย ดร.สุทธิรักษ ผลเจริญ  
20. อาจารย ดร.อนุวัฒน  จรัสรัตนไพบูลย  
21. อาจารย ดร.อัครพงศ  อ้ันทอง  
22. นางสาวกรรณิกา  หงษพงษ  

 
เจาหนาที่ปฏิบัติงานประชุม 

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

 

เร่ิมประชุมเวลา 9.30 น. 
 

เมื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการมาครบองคประชุมแลว ประธานฯ ไดกลาวเปด
ประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี  

 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

1.1 เร่ืองที่ประธานแจงเพื่อทราบ    
ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน ประธานกรรมการ และศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.กิตติชัย  

วัฒนานิกร รองประธานกรรมการ  มีขอเสนอแนะดงัน้ี 
1. ใหหลักสูตรเรงดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบ และไดบันทึก

ระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)  อยาง
เรงดวน 

2. มอบหมายใหรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.จตุรภัทร  วาฤทธิ์) จางเจาหนาท่ีลูกจาง
ชั่วคราว (ท่ีสําเร็จการศึกษาดานนิติศาสตร เน่ืองจากมีทักษะดานการอานและจับประเด็นไดดี) เพื่อเขียน
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) และใหหลักสูตรรับผิดชอบในหมวดท่ี 3 

3. การเขียนในรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ควรมีขอมูลท่ีจําเปน สิ่งใดที่ไมจําเปนใน ใหตัดออก 
เนื้อหาสาํคัญ เชน ปรัชญา โดยระมัดระวังเรื่องวรรค เพราะอาจทําใหความหมายผิดพลาดได 

4. กรณีที่หลักสูตรปรับปรุงไมเปนไปตามรอบ แตมีการปรับปรุงหลักสูตรแลวเสร็จในปปฏิทิน 
2561 ใหหลักสูตรน้ันเปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 กําหนดใหเปดสอนในปการศึกษา 2561 ยอมรับท่ีนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัย ใหเปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ได เน่ืองจากหลักสูตรปรับปรุง (เดิม) ในภาคการศึกษาที่ 1 
มีแผนการศึกษาเหมือนกับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ไมมีปญหาในการบริหารจัดการเรียนการสอน โดยท่ี
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 นี้  ไมสามารถยอนใชกับนักศึกษารหัส 2560 ได 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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1.2  เร่ืองที่เลขานุการแจงเพ่ือทราบ   
รองศาสตราจารย ดร.จตุรภัทร  วาฤทธ์ิ รักษาการรองอธิการบดี ไดแจงใหท่ีประชุม  ไดมีการ

หารือกลุมงานหลักสูตรและผูเกี่ยวของในการปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อใหตอบโจทยผลลัพธการ
เรียนรูระดับหลักสูตร (Program Learning Outcome, PLO) ใหมากที่สุด  

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ 
  ครั้งที่ 7/2561 เม่ือวันพฤหัสบดทีี่ 13 กันยายน 2561 
ตามท่ีไดมีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ  ครั้งที่ 7/2561 เม่ือวัน

พฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 ไปแลวนั้น บัดนี้ ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมดังกลาวเรียบรอยแลว 
จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาตามเอกสารรายงานการประชุมที่นําเสนอตอท่ีประชุมนี ้

 
มติ ท่ีประชุม พิจารณาแลว มีมติใหการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย ดานวิชาการ คร้ังท่ี 7/2561 เมื่อวนัพฤหัสบดีท่ี 13 กันยายน 2561 โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง     -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1  พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 6 หลักสูตร ดังนี ้

1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมและส่ือสารเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561) เดมิ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร  

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาอารักขาพืช (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560)  

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561) สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ –แพร เฉลิมพระเกียรต ิ

4) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการทองเท่ียว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561)  

5) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนาการทองเท่ียว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561)  

6) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ้า 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
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1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมและส่ือสารเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561) เดมิ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร  

ตามหนังสือ คณะผลิตกรรมการเกษตร ที่ ศธ 0523.3.5/261 ลงวันท่ี  20 มิถุนายน 2561 เรื่อง  
ขอสงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ตามท่ีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสงเสริมและนิเทศ
ศาสตรเกษตร ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมและสื่อสารเกษตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ซึ่งทําการปรับปรุงโดยอาจารยประจําหลักสูตร เปนท่ีเรียบรอยแลว จึงขอสง
หลักสูตรดังกลาวใหสาํนักบริหารและพัฒนาวชิาการตรวจสอบ เพ่ือนําเขาพิจารณาท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยตอไปน้ัน  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอเพ่ือพิจารณา และผานการเห็นชอบจาก ท่ี
ประชุม ดัง น้ี 

1) ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งท่ี 8/2561 เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2561   
พิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมและ
สื่อสารเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) และใหนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตามลาํ ดับ  

2 )  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี 18/2561 ในวันท่ี 
10 ตุลาคม 2561 มีขอเสนอแนะพอสรุปได  ดังนี้  

1. คณ บดีทุก คณะ ตอ งติด ตาม ก าร ปรับ ปรุง หลัก สูต ร ขอ งคณ ะอยา ง ใกลชิด 
เ นื่อ ง จากในอนาคต ระบบ CHE QA จะปรับ เป ลี่ยนการกรอกขอมูลจ าก
ระบบ manual มาเปนการกรอกขอมูลในระบบ เชนเ ดียวกับระบบ CHECO 
ดัง น้ันคณะตองเรงปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาที่ กําหนด 

2. เนื่อ งจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีมติ กําหนดหลักเกณฑ
ก ารจัด ทํา เลมหลักสูตรขอ งสถาบันอุดมศึกษ าไววา  ก าร ระบุปก า รศึกษ า
หนาปกหลักสูตรตองสอดคลองกับปการศึกษาที่ เปดรับนักศึกษา ทั้งนี้  สกอ. 
แจง วาจ ะไดจัดสง มติดังก ลา ว ใหสถาบันอุดม ศึกษา เ พื่อ นํา ไปถือปฏิบัติ ใน
ลําดับตอ ไป ดัง นั้นคณะที่ขอ เปดหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรตอง คํานึง
และถือปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวให เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สงเสริมและสื่อสารเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) และให นํา เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ดานวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ 

จึงขอนํา เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมและสื่อสารเกษตร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอตอที่ประชุมน้ี 

 
มติที่ประชุม  พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการสงเสริมและสื่อสารเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  กําหนดการเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษา
ท่ี 1  ปการศึกษา 2561 เปนตนไป  เน่ืองจาก การจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2561 เปนไปตามแผนการ
ศึกษาของชั้นปท่ี 1 ในเลมหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  และใหนําเสนอตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณา
ใหความเห็นชอบตอไป ท้ังน้ี มีขอสังเกตและขอเสนอแนะใหปรับแกไขเพ่ิมเติม ในประเด็น ดังตอไปนี ้

1) การเปลี่ยนชื่อหลักสูตรใหม ควรกระทําดวยความระมัดระวัง การเปล่ียนช่ือสาขาวิชา โดยชื่อ
ปริญญาไมเปลี่ยน ปรัชญาและวัตถุประสงคไมมีการเปลี่ยนแปลง จึงเปนการปรับปรุงหลักสูตร 
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2) การเปลี่ยนช่ือหลักสูตรมีแนวปฏิบัติ คือ หลังจากปรับปรุงหลักสูตร และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณารับทราบแลวใหดําเนินการแจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการ
อนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย 

เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 
3) หนา ค สรุปขั้นตอนการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร  ขอ 6  คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ใหเพิ่มครั้ ง ท่ีของการประชุม เปน ในการประชุมครั้งท่ี  18/2561 วันท่ี  10 ตุลาคม  2561 
4) หนา ค สรุป ขั้นตอนการ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตร  ขอ  7  สภามหาวิทยาลัย  ให

ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร  ให เพิ่มครั้ งที่ ของการประชุม เปน ในการประชุมครั้งท่ี 8/2561 วันที ่
27 ตุลาคม  2561 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
5) หนา 2 ขอ 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ขอ  6 .4 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบให นํา เสนอตอสภามหาวิทยาลัย  ให เพิ่ม เติมครั้งที่ของ
การประชุม เปน ในการประชุม ครั้งท่ี  18/2561 วนัที ่10 ตุลาคม 2561 

6) หนา 2 ขอ 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ขอ  6 .5 
สภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตร ให เพิ่ม เติมครั้ ง ท่ีของการประชุม เปน  ใน
การประชุมครั้งท่ี 8/2561 วันที่ 27 ตุลาคม  2561 

7) หนา 3 ขอ 9 ขอ 9 ช่ือ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ให
ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2558  ทั้งน้ีตองเปนผลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตรหรือสัมพันธกับหลักสูตร ในรอบระยะเวลา 5 
ปยอนหลัง คือ ต้ังแตป 2556 – ป 2560  (การไมมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) อาจทําใหการดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ออนเกินไปท่ีจะสนับสนุนการสอนเรื่องฟารม
อัจฉริยะ (Smart farming)  จากการสังเกตคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยมากมีความสัมพันธ กับ
คณุวฒุเิทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร (ไมผล) อาจจะไมสัมพันธกับหลักสูตร 

ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 
ขอใหตรวจสอบผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ ท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด กรณีท่ีไมมีผลงานทางวิชาการ 
ขอใหเขียนแผนการพัฒนาอาจารยท่ีชัดเจน 

8) เสนอแนะใหเพ่ิมอาจารยประจําหลักสูตรท่ีสําเร็จการศึกษาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
และใหตรวจสอบผลงานวิจัยทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) แตหลักสูตรไดนําเสนอวามีอาจารยผูรับผิดชอบ
หลกัสูตรมีคุณวุฒิท่ีตรงและสัมพันธ  

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
9) หนา 7 หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร  ขอ 1 ปรัชญาและความสําคัญ  ใหเพิ่มประเด็น 

การสรางจิตวิญญาณดานผูประกอบการ  
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 
10) หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร ควรมี 3 คํา

สําคัญ คือ เทคโนโลย ีการสงเสริม และเทคโนโลยสีารสนเทศ  
11) หนา 19-20 กลุมวิชาแกนใหเพ่ิมวิชาที่เก่ียวของกับ ชีววิทยา เคมี พันธุศาสตร การส่ือสารใน

ยุคดิจิทัล 
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12) หนา 20-22 กลุมวิชาเอกเลือก กําหนดใหเรียน 15 หนวยกิต (5 รายวิชา) แตมีรายวิชา
จํานวน 20 รายวิชา ซึ่งมีจํานวนมากเกินไป และมีการเรียนการสอนทุกวิชาหรือไม  และมีผูสอนเพียงพอหรือไม 
และนักศึกษาไดเลือกเรียนรายวิชาใดบาง แนะนําใหเปล่ียนเปนวิชาเอกบังคับ  

13) หนา 20-22 กลุมวิชาเอกเลือก ใหลดจํานวนวิชาเอกเลอืก โดยใหตัดรายวิชาออก จํานวน 4 
รายวิชา ดังน้ี 

1. สก 303 เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหมเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน 
2. สก 315 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนในงานสงเสริมการเกษตร 
3. สก 401 การประกวดและตัดสินทางการสงเสริมการเกษตร 
4. สก 461 หลักการประชาสัมพันธทางการสงเสริมการเกษตร 

14) สงเสริมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  ใหเขมแข็งเพ่ือทันตอการเติบโตของนวัตกรรม 
(Innovation) ใหมๆ  โดยใหมีรายวิชาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ทางการเกษตร เขามา ซึ่งเปนการสะทอน
ความทันสมัยของหลักสูตรและอาจารยมีผลงานวิชาการ ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ทางการเกษตร  ดวย 
เพราะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  

15) ใหเพ่ิมรายวิชาดาน การคนขอมูลเชิงขอมูล (data) และนํามาประมวลผล (Data analysis)  
16) หนา 66-69 ใหเพิ่มหัวขอ 3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร ใหครบถวน และใหแกไขหัวขอ 

3.2.2 อาจารยผูสอน และหัวขอ 3.2.3 อาจารยพิเศษ เปน ขอ 3.2.3 อาจารยผูสอน และหัวขอ 3.2.4 อาจารย
พิเศษ 

17) หนา 66-69 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
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และผลงานทางวิชาการตองเปนผลงานทางวิชาการ ใน
รอบระยะเวลา 5 ป  คือ ต้ังแตป 2556 – ป 2560 ท้ังน้ีผลงานทางวิชาการจะตองเปนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ
หลกัสูตร  

ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 
ขอใหตรวจสอบผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ ท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด กรณีท่ีไมมีผลงานทางวิชาการ 
ขอใหเขียนแผนการพัฒนาอาจารยท่ีชัดเจน 

18) หนา 156-169 เอกสารแนบ 4 ใหตรวจสอบประวัติและผลงานการวิชาการของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
และผลงานทางวิชาการตองเปนผลงานทางวิชาการในรอบระยะเวลา 5 ป คือ ต้ังแตป 2556 – ป 2560 ท้ังนี้ 
ผลงานทางวิชาการจะตองเปนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร  

ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 
ขอใหตรวจสอบผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ ท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด กรณีท่ีไมมีผลงานทางวิชาการ 
ขอใหเขียนแผนการพัฒนาอาจารยท่ีชัดเจน 

19) หนา 156-169 เอกสารแนบ 4 ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร ใหตรวจสอบผลงานวิชาการท่ีไดรับการเผยแพร ท่ีเปน Full Paper ใหระบุเลขหนาให
ครบถวน 
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20) ตรวจสอบรูปแบบของเอกสารหลักสูตร ใหถูกตองตามแบบฟอรมรายละเอียดหลักสูตร 
(มคอ.2) กรณีท่ีหลักสูตรไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตร หากพบขอผิดพลาดนอกเหนือจากขอเสนอแนะตามมติที่
ประชุมขอใหดําเนินการแกไขใหถูกตองดวย 

21) ขอใหหลักสูตรดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ และจัดสงเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยมี
รายละเอียดดังน้ี  

1. เลมรายละเอียดหลักสูตรมคอ. 2  ฉบับแกไขเรียบรอยแลว 
2. แบบฟอรมสรุปผลการแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

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

xxx.pdf จํานวน 1 แผน  
ท้ังน้ี ไดแนบรายละเอียดเอกสารตามแบบฟอรมท่ีแนบมาพรอมน้ี 
โปรดดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 และสง

เอกสารหลักสูตรท่ีแกไขเรียบรอยแลว และแบบรายงานขอมูลหลักสูตรตามแบบท่ี สกอ. กําหนด (มคอ.02) ตาม
แบบฟอรมท่ีแนบมาพรอมนี้จํานวน 1 ชุด และซีดีบันทึกขอมูล โดยบันทึกไฟล  word  นามสกุล xxx.doc และ
ไฟล pdf นามสกุล xxx.pdf จํานวน 1 แผน ตอ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ท้ังนี้ใหหลักสูตรดําเนินการกรอก
ขอมูลผานระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO) จากนั้นมหาวิทยาลัยจะทําการ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนท่ีจะกดยืนยันขอมูลไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
พิจารณาความสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรตอไป  

ฯลฯ 
 

เลิกประชุม  เวลา 13.30 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 


