










 
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 ้
 

ฯลฯ 
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาอารักขาพืช (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560)  
ตามหนังสือ คณะผลิตกรรมการเกษตร ท่ี ศธ 0523.3.1/1728 ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 2561 เรื่อง 

แจงมติคณะกรรมการประจําคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งท่ี 11/2561 และไดสงเลมหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาอารักขาพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เพ่ือใหคณะกรรมการประจํา
คณะผลิตกรรมการเกษตร ไดพิจารณานั้น  คณะผลิตกรรมการเกษตร ไดนําเขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะผลิตกรรมการเกษตร คราวประชุมสมัยสามัญครั้งท่ี 10/2561 เมื่อวันท่ี 19 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบโดยใหนําไปแกไขในบางประเด็น ตอมาหลักสูตรฯ ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวและ
นําเขาแจงใหในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯคราวประชุมสมัยสามัญครั้งท่ี 11/2561 เมื ่อวันที่ 20 
สิงหาคม 2561 อีกครั้งหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอเพ่ือพิจารณา และผานการเห็นชอบจากท่ี
ประชุม ดัง น้ี 

1) ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งท่ี 12/2561 เมื่อวันท่ี 19 กันยายน 2561  
พิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวิชา
อารักขาพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  และใหนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ  
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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 น้ันคณะตองเรงปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบระยะเวลา ท่ีกําหนด 

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 

ท่ีประ ชุมพิ จารณาแล ว มีมติ เห็นชอบการขอปรับปรุ งหลัก สูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิ ต 
(เกษตรศาสตร) สาขาวิชาอารักขาพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  และให นํา เสนอคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ดานวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตามลํา ดับ 

จึงขอนําเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาอารักขาพืช  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอตอที่ประชุมน้ี 

 
มติที่ประชุม  พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอารักขาพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ท้ังน้ี ใหตัดคําวา (เกษตรศาสตร) ออก และแกไข พ.ศ. หนา 
เลมหลักสูตร เปน พ.ศ. 2561 โดยกําหนดการเปดสอนต้ังแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2561 เปนตนไป  
เน่ืองจาก การจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2561 เปนไปตามแผนการศึกษาของชั้นปท่ี 1 ในเลมหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555  และใหนําเสนอตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ทั้งน้ี มี
ขอสังเกตและขอเสนอแนะใหปรับแกไขเพิ่มเติม ในประเด็น ดังตอไปน้ี 

1) ใหมหาวิทยาลัยแมโจทบทวนหลักสูตรวาจะเนนทางดานกีฏวิทยา หรือโรคพืชวทิยา ซึ่งทั้งสอง
เปนศาสตรท่ีใหญ มีขอเสนอแนะใหแยกหลักสูตรออกมา  

2) ในรอบการปรับปรุงหลักสูตรคร้ังตอไป ใหหลักสูตรทบทวนวาจะแยกหลักสูตรเปนหลักสูตร
เฉพาะ หรือ เปนหลักสูตรสหวิทยาการ  

3) กรณีอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 มีการดําเนินการดานการเรียนการสอนที่นําหลักสูตร
เปนปรับปรุง พ.ศ.  2561 ขอใหหลักสูตรตรวจสอบแผนการศึกษาของช้ันปท่ี 1 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หากเหมือนกัน สามารถอนุมัติใหเปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  ทั้งน้ี รอง
ประธาน แนะนํา ขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการใหนักศึกษาที่เขาศึกษา ป 2560 ใชหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2555 
ในการเรียนการสอน และขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และควรหาแนวทางท่ีกระทบตอนักศึกษาและกฎหมาย
ใหนอยท่ีสดุ และปกปองสิทธินักศกึษาใหมากท่ีสุด 

4) กรณีท่ีนักศึกษาตองการสําเร็จการศึกษาดวยหลักสูตรปรับปรุงใหม จะสามารถทําไดหรือไม 
โดยสิทธินักศึกษาสามารถขอไดแบบกรณีรายบุคคล ขอใหทางเลขานุการปรึกษาฝายกฎหมายเพ่ือรักษาสิทธิของ
นักศึกษา 
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เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 
5) หนา 4 สรุปขั้นตอนการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร  ขอ 6  คณะกรรมการบริหาร

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

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

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
7) หนา 5 ขอ 1 รหัสหลักสูตรและช่ือหลักสูตร ชื ่อ ห ลัก สูต รภ า ษ า ไท ย   ให แ ก ไข ชื ่อ

หลักสูตรภาษาไทย  จาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาอารักขาพืช เปน หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอารักขาพืช  

8) หนา 5 ขอ 1 รหัสหลักสูตรและช่ือหลักสูตร ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ   ใหแกไขชื ่อ
ห ลัก ส ูต รภ า ษ า อัง ก ฤ ษ  จ า ก  Bachelor of Science Program in Agriculture (Plant Protection) เปน 
Bachelor of Science Program in Plant Protection 

9) หนา 5 ขอ 1 รหัสหลักสูตรและช่ือหลักสูตร ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ   ใหแกไขชื ่อ
ห ลัก ส ูต รภ า ษ า อัง ก ฤ ษ  จ า ก  Bachelor of Science Program in Agriculture (Plant Protection) เปน 
Bachelor of Science Program in Plant Protection 

10) หนา 5 ขอ 2 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  ใหแกไขช่ือปริญญา ดังน้ี 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ช่ือเต็ม (ภาษาไทย)  :  วทิยาศาสตรบัณฑิต (อารักขาพืช) 
 ช่ือยอ (ภาษาไทย)  :  วท.บ. (อารักขาพืช) 

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :  Bachelor of Science (Plant Protection) 
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)  :  B.S. (Plant Protection) 

11) 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 

12) 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 

13) หนา 7 ขอ 9 ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ให
ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558  ทั้งน้ีตองเปนผลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตรหรือสัมพันธกับหลักสูตร ในรอบระยะเวลา 5 
ปยอนหลัง คือ ต้ังแตป 2556 – ป 2560   

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

14) อาจารยประจําหลักสูตร ควรชํานาญและเช่ียวชาญทางดานเคมี และดานปฐพีศาสตร 



- 6 - 
 

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
15) หนา 7 หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร  ขอ 1 ปรัชญาและความสําคัญ  ใหเพ่ิม

ประเด็น การสรางจิตวญิญาณดานผูประกอบการ  
16) หนา 11 ขอ 1.1 ปรัชญา ความสําคัญ ขาดแนวคิดดานผูประกอบการ (Entrepreneur) และ

ขาดการนําเอาปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence, AI) เชน โดรน มาใชทํานายการแพรระบาดของโรคพืช 
ขาดดานฟารมอัจฉริยะ  (Smart farming)  และการพิทักษ รักษาส่ิงแวดลอม  ให เขียนเพ่ิมเติมเปนแนวคิด 

(Concept) ในปรัชญา 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 
17) หนา 21-22  วิชาแกนควรมีการบูรณาการระหวางรายวิชา เชน ไสเดือนฝอย  และขาดวิชาที่

เก่ียวของกับจุลชีววิทยา สัตววิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ ไทยแลนด 4.0 ระบบชลประทานและการใหนํ้า การ
บริหารจัดการธรุกิจ  

18) หนา 22-23 กลุมวชิาเอกเลือก มี 3 กลุมวิชา ตองเปนการบูรณาการรายวิชา มากกวาการ
แบงรายวิชาออกเปน 3 กลุม และตองสามารถท่ีจะเลือกเรียนขามกลุมได  

19) หนา 66 ใหเพ่ิมหัวขอ 3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร ใหครบถวน และใหแกไขหัวขอ 3.2.2 
อาจารยผูสอน และ หัวขอ 3.2.3 อาจารยพิเศษ เปน ขอ 3.2.3 อาจารยผูสอน และหัวขอ 3.2.4 อาจารยพิเศษ 

20) หนา 66-67 หัวขอ 3.2 ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย ขอ 3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร ขอ 3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร และขอ 3.2.3 อาจารยผูสอน  ใหตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และผลงานทางวิชาการตองเปนผลงานทางวิชาการ ในรอบระยะเวลา 5 ป  คือ ต้ังแตป 
2556 – ป 2560 ท้ังนี้ผลงานทางวิชาการจะตองเปนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร  

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

21) หนา 130-138 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 

22) หนา 130-138 เอกสารแนบ 4 ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร ใหตรวจสอบผลงานวิชาการท่ีไดรับการเผยแพร ท่ีเปน Full Paper ใหระบุเลขหนาให
ครบถวน 

23) ขอใหหลักสูตรดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ และจัดสงเอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยมี
รายละเอียดดังน้ี  
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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 ใหแลวเสร็จภายในวันที่  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 


