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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ  ครั้งที่ 9/2561 

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน  2561 เวลา 09.30 น. 
ณ หองมหาวิทยาลัย ชั้น 5  มหาวิทยาลัยแมโจ   

--------------------------------- 
รายชื่อกรรมการผูมาประชมุ 

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

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐปน  ช่ืนบาล กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร   

5. ผูชวยศาสตราจารยหทยา อนันตสุชาติกุล กรรมการ 
 แทน คณบดีคณะศิลปศาสตร   

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สนิท  สิทธ ิ กรรมการ 

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูสิต  ปุกมณี เลขานุการ 
 ผูอํานวยการสาํนักบริหารและพัฒนาวิชาการ    

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชดาภรณ  ปนทะรส ผูชวยเลขานุการ 
 รองผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  ฝายวชิาการ  

รายชื่อผูเขารวมประชุม 
1. รองศาสตราจารย ดร.วรีะพล ทองมา  
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.แหลมไทย  อาษานอก  
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพวรรณ บุญธรรม  
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ  
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สถาพร แสงสุโพธ์ิ  
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุริยะจรัส เตชะตันมีนสกุล  
7. อาจารย ดร.กฤษดา  พงษการีณยภาส  
8. อาจารย ดร.ขวัญจรัส  เชิงปญญา  
9. อาจารย ดร.จิระชัย  ยมเกิด  

10. อาจารย ดร.ชมชวน  บุญระหงษ  
11. อาจารย ดร.ณภัทร  เรืองนภากุล  
12. อาจารย ดร.ตอลาภ  คําโย  
13. อาจารย ดร.ถมรัตน  ชัชวาล  

สาํเนา 
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14. อาจารย ดร.ประเจต  อํานาจ  
15. อาจารย ดร.มณฑล  นอแสงศรี  
16. อาจารย ดร.วินิตรา  ลีละวัฒนา  
17. อาจารย ดร.สุดเขต สกุลทอง  
18. อาจารยนารีวรรณ กลิ่นรัตน  
19. อาจารยสิริโสภา สันติทฤษฎีกร  
20. อาจารยสุมัย  หมายหมั้น  
21. อาจารยอิสรีย ฮาวปนใจ  
22. นางภัทธนาวรรณ ฉันทรัตนโยธิน  
23. นางสาวกรรณิกา  หงษพงษ  
24. นางสาวณัจฉรียา ชัยประภา  

   
เจาหนาท่ีปฏิบัติงานประชุม 

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

 

เร่ิมประชุมเวลา 9.30 น. 
 

เมื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการมาครบองคประชุมแลว ประธานฯ ไดกลาว
เปดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี  

 
ระเบยีบวาระท่ี 1  เร่ืองแจงเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองที่ประธานแจงเพื่อทราบ   -ไมมี- 
 

1.2  เรื่องที่เลขานุการแจงเพื่อทราบ  -ไมมี- 
 
ระเบยีบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ 

  คร้ังที่ 8/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561   
ตามท่ีไดมีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ ครั้งท่ี  8/2561 เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม  2561  ไปแลวน้ัน บัดน้ี ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมดังกลาวเรียบรอย
แลว จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาตามเอกสารรายงานการประชุมท่ีนําเสนอตอท่ีประชุมนี ้

 
 มตทิี่ประชมุ  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง   -ไมมี- 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
4.1  พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 4  หลักสูตร ดงันี้ 

1) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณะ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561)  

2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
3) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรปาไม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
 

ฯลฯ 
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรปาไม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  

ตามหนังสือ มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ  ที่ ศธ 0523.9.1/3235 ลงวันท่ี 11  
ตุลาคม  2561 ไดสงเลมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรปาไม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)     
เพ่ือใหคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา โดยหลักสูตรดังกลาวผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ  ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 เปนที่เรียบรอยแลวน้ัน 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอเพ่ือพิจารณา และผานการเห็นชอบจากท่ีประชุม ดังนี้  

1) ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งท่ี 14/2561 เม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2561  
พิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตร                  
ปาไม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดยมีกําหนดการเปดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2562  และให
นําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ
ตามลําดับ  

2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี 18/2561 ในวันที่ 
14 พฤศจิกายน 2561 พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตร
ปาไม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) และให นํา เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ดานวิชาการ 
และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตามลาํดับ 

จึงขอนํา เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรปาไม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562)  ตอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา ดังมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอตอท่ีประชุมนี ้

 
มติที่ประชุม พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเกษตรปาไม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ท้ังนี้ ใหแกไข พ.ศ. หนา เลมหลักสูตร เปน พ.ศ. 2562 
โดยมีกําหนดการเปดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1  ปการศึกษา 2562 โดยใหนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ท้ังน้ี มีขอเสนอแนะใหแกไขเพ่ิมเติม ดังน้ี  

1. หลักสูตร ควรเนนเรื่อง ทําอยางไรจะทําใหเกิดการอนุรักษดิน น้ํา และทําอยางไรเก่ียวกับ
ประเด็นของผูบุกรุกปา สามารถทําใหคนมีอาชีพ สามารถทําใหคนอยูกับปาใหได  

2. หลักสูตรควรมีจุดเดน เน่ืองจากเปนหลักสูตรท่ีนาเรียน แตจุดออนของหลักสูตร คือ อาชีพ
การงานสําเร็จการศึกษาแลวสามารถทําอะไร และอาชีพน้ีสําคัญอยางไรในทางดานเศรษฐกิจ โดยมีขอเสนอแนะ
เก่ียวกับอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา ดังน้ี นักฟนฟูปาจากการทําลาย การทําเกษตรแบบผสมผสาน การอนุรักษ
ดิน นํ้า ปา และนักศึกษาตองมีความรูท้ังคนและปา โดยคนตองสามารถอยูรวมกับปาใหได  
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3. ใหเพ่ิมเติมนักศึกษาตางชาติเขามาเรียน 
เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 
4. หนา 4 สรุปขั้นตอนการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร  ขอ  7 คณะกรรมการบริหาร

ม ห า วิท ย าลัย  ให เ พิ ่ม ค รั ้ ง ที ่ข อ งก า ร ป ร ะชุม  เป น  ใน ก า ร ป ร ะ ชุม ครั้งที่ 18/2561 เมื่อวันท่ี 14 
พฤศจิกายน 2561 

5. หนา 4 สรุปขั้นตอนการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร ขอ  8  สภามหาวิทยาลัย  ให
ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร  ให เ พิ่มครั้ ง ที่ของการประชุม เปน  ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 
วันท่ี 24 พฤศจิกายน  2561 

หมวดท่ี 1 ขอมูลทั่วไป 
6. หนา 5 ขอ 5.2 ภาษาที่ใช ใหแกไขขอความจาก หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย เปน 

หลกัสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและ/หรือ ภาษาอังกฤษ 
7. หนา 6 ขอ 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ขอ  6.4 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบให นํา เสนอตอสภามหาวิทยาลัย ให เพิ่มเติมครั้ งที่ของ
การประชุม เปน ในการประชุมครั้งท่ี 18/2561 เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 

8. หนา 6 ขอ 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ขอ  6.5 
สภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบและอนุมัติห ลักสูตร ให เ พิ่ม เติมครั้ งที่ ของการประชุม เปน ใน
การประชุมครั้งท่ี 10/2561 วันท่ี 24 พฤศจิกายน  2561 

9. หนา 6 ขอ 8 อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา ปรับรูปแบบการเขียนให
กระชับ และใหเปนไปตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด  และใหนําขอเสนอแนะในขอ 2 มาใสเพ่ิม 

10. หนา 7 ขอ 9 ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ให
ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558  ท้ังน้ีตองเปนผลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตรหรือสัมพันธกับหลักสูตร ในรอบระยะเวลา 5 
ปยอนหลัง คือ ต้ังแตป 2557 – ป 2561   

ท้ังน้ี ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 
ขอใหตรวจสอบผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ ท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด กรณีท่ีไมมีผลงานทาง
วิชาการ ขอใหเขียนแผนการพัฒนาอาจารยท่ีชัดเจน 

11. ตรวจสอบการตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ
ตรวจสอบคุณวุฒิท่ีสําเร็จการศึกษา ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558   

12. หนา 8 ขอ 11 ใหเขียนกระชับกวานี้ หากเขียนมากอาจทําใหหลงประเด็น เปาหมายไมชัด 
หลักสูตรจะชวยอะไรไดเก่ียวกับสถานการณที่เกิดข้ึน  

หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
13. หนา 12 หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร  ขอ 1 ปรัชญาและความสําคัญ ใหเขียนให

กระชับและตรงเปาหมาย ในการสรางคน และการพัฒนาพื้นท่ีเชิงอนุรักษ   
14. หนา 14 ขอ 2 ใหปรับแกไขรูปแบบการเขียน ปรับปรุงเพ่ิมเติมใหครอบคลุมแนวทางการ

พัฒนาอยางสอดคลองกับยุคสมัย โดยใหเนนในประเด็นของดานตาง ๆ ดังนี้ ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการ
พัฒนานักศึกษา ดานการเรียนการสอน  ดานหลักสูตร ดังนี้  
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1. การพัฒนาอาจารย ใหเนนทางดานภาษา/ความรวมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน 
(Public Private Partnership, PPP) / การสงเสริมบุคลากรจากมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานรวมภาคเอกชนเพ่ือ
เพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) / และการไปพัฒนาหรือปรับปรุง (Brush up) ตนเองทุก ๆ 
5 ป 

2. นักศึกษาตองมีแนวทางการพัฒนา - ดานภาษา / ดานการเรียนรูจากการปฏิบัติ
และงานจริงจากสถานประกอบการ (Public Private Partnership, PPP) 

3. หลักสูตรควรเพ่ิมเติมในประเด็นตาง ๆ ดังนี ้
3.1 ใหมีทักษะ (Skill) ดานการประกอบกิจการธุรกิจ (Entrepreneur) ดาน

จิตวิทยาสังคม (Social Psychology) และดานสื่อสงัคมออนไลน (Social Media) ตาง ๆ  
3.2 ควรบริหารหลักสูตรรวมกับอุตสาหกรรม/ธรุกิจ ภาคเอกชน 

4. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ใหคาํนึงหลักการในการพัฒนาปรับปรุง 3 ขอ ดังน้ี  
4.1 เสรีภาพ (Freedom) ของผู เรียน การเห็น  การฟ ง การอภิปราย 

(Debate) ความคิดตนเอง 
4.2 การทําใหเปนสากล (Internationalization)  
4 .3  การเรียนรู ในศตวรรษ ท่ี  21  (21st Century) การเมื อ ง  (Politics) 

เศรษฐกิจ (Economics) สังคม (Social) การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค (Technical Changes) เกง ชํานาญ 
(Adept) พัฒนา (Evolve) ครุนคิด ใครครวญ (Revolve) การเปล่ียนรูป การแปรรูป (Transformation) 

5. การพัฒนาคณาจารย สําคัญท่ีสุด โดยใหคํานึงหลักการในการพัฒนาปรับปรุง 3 
ขอ ดังน้ี  

5.1 เสรีภาพ (Freedom) ของอาจารย  การเห็น การฟ ง การอภิปราย 
(Debate) ความคิดตนเอง 

5.2 การทําใหเปนสากล (Internationalization) ของอาจารย 
5 .3  การเรี ยน รู ในศตวรรษที่  21  (21st Century) ของอ าจารย  ก า ร

เปล่ียนแปลงทางเทคนิค (Technical Changes) เกง ชํานาญ (Adept) พัฒนา (Evolve) ครุนคิด ใครครวญ 
(Revolve) การเปลี่ยนรูป การแปรรูป (Transformation) 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 
15. หนา 19 ขอ 2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา ใหปรับแกไขคุณสมบัติของผูเขาเรียนใหกวาง

ในการรับนัก ศึกษา เชน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันสูง 
(ปวส.)  การศึกษานอกโรงเรียน วิทยาลัยสงฆ  และควรเพ่ิมการรับนักศึกษาตางประเทศ เขาศึกษา เพื่อเปนการ
เปดโอกาสในการศึกษา  

16. หนา 20 ขอ 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ใหทบทวน
จํานวนนักศึกษา ท้ังน้ี ขอใหเปนไปตามความเหมาะสมของหลักสูตร และการจางงานในตลาดแรงงาน  

หลักสูตรไดตอบขอซักถามของท่ีประชุม ดังนี้ หลักสูตรน้ี นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา
ไปแลว มีโอกาสงานทําสูง เชน อาชีพดานนักวชิาการปาไม รับราชการเปนนักวิชาการเกษตร การทําฟารมเกษตร 
โดยมากทํางานใน องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)  อุทยานแหงชาติ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุ
พืช กรมปาไม 
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17. หนา 25 กลุมวิชาแกน ขาดความรูดานชลศาสตรประยุกต ขาดรายวชิาท่ีเก่ียวของกับน้ํา  
วิทยาศาสตรประยุกตท่ีเก่ียวของกับน้ํา ขอใหหลักสูตรทบทวนเนื้อหาเรื่องน้ํา หรือ ชลศาสตรประยุกต เพ่ือให
ครอบคลุม หลักสูตรไดเสนอแนะรายวิชา โดยจะเพ่ิมรายวิชาอุทกวิทยา ในหลักสูตร 

18. หนา 26 กลุมวิชาเอกบังคับ ขาดเน้ือหาดานเทคโนโลยกีารเกษตร และธุรกิจเกษตร ควร
ตองแกไข  

19. หนา 27 กลุมวิชาเอกเลือก กําหนดใหเรียน 12 หนวยกิต (จํานวน 4 รายวิชา) แตมี
รายวชิามากเกินไป  ใหคงเหลือรายวิชา ดังน้ี 

 กป 362 นวัตกรรมสําหรับเกษตรและปาไม 3 (2-3-5) 
 กป 371 การพัฒนาระบบเกษตรปาไมเพ่ือการทองเท่ียว 3 (2-3-5) 
 กป 441 การจัดการปศสัุตวและสัตวน้ําในระบบเกษตรปาไม 3 (2-3-5) 
 กป 425 การจัดการไมอเนกประสงค 3 (2-3-5) 
 กป 374 การจัดการเกษตรพ้ืนท่ีสูง 3 (2-3-5) 
 ทพ 306 เทคโนโลยีการผลิตไมผลอุตสาหกรรม 3 (2-3-5) 
 ทพ 333 ธุรกิจการเกษตร 3 (2-3-5) 
 ทพ 410 เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเน้ือพืช   3 (2-3-5) 
 ทพ 374 การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอม 3 (2-3-5) 
   

20. หลักสูตรไดขอเพิ่มรายวิชา กป 492 การฝกงาน ในกลุมวิชาเอกเลือก อีก 1 รายวิชา   
21. ที่ประชุมมีประเด็นสอบถามหลักสูตรเกี่ยวกับ กรณขีองนักศึกษาของหลักสูตรไดมีการ ไป

ทํางานเก่ียวกับฟนฟูปา เชน ภูเขาหัวโลน หรือไม เพ่ือใหนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาสามารถเขาไปอยูในชุมชน
เพื่อใหเกิดการอนุรักษปาอยางย่ังยืน หรือเขาไปทํางานในภาครัฐท่ีสงเสริมใหคนรักปา  

หลักสูตรไดตอบขอซักถามของท่ีประชุม ดังน้ี มีนักศึกษาไดเขาไปทํางานกับหนวยงาน
เอกชน เชน การปลูกปา (Forest farm) การปลูกปาเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคลองกับรายวิชาในหลักสูตรท่ีกําหนดให
เรียนรายวิชาเก่ียวกับปาไม 

22. หลักสูตร ควรหาแหลงทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยในการเรียน 
(นักศึกษาท่ีเปนชาวเขา) จากหนวยงานเอกชน  เชน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือ บริษัทเครือเจริญโภค
ภัณฑ 

23. ที่ประชุมมีประเด็นสอบถามหลักสูตรเก่ียวกับ หลักสูตรเกษตรปาไม มีการเรียนการสอน
เหมือนกับการเรียนการสอนในสาขาวิชาวนศาสตร หรือไม 

หลักสูตรไดตอบขอซักถามของที่ประชุม ดังนี้  การเรียนการสอนไมเหมือนกันกับ
สาขาวิชาวนศาสตร เน่ืองจากหลักสูตรเกษตรปาไม เปนหลักสูตรท่ีมีวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีเปลี่ยนไป และ
ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป 

24. หนา 82-83 หัวขอ 3.2 ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย ขอ 3.2.1 อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร ขอ 3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร ขอ 3.2.3 อาจารยผูสอน ใหตรวจสอบคุณสมบัติของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และผลงานทางวิชาการตองเปนผลงานทางวิชาการ ในรอบระยะเวลา 5 ป  
คือ ต้ังแตป 2557 – ป 2561 ทั้งน้ีผลงานทางวชิาการจะตองเปนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตร  
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ท้ังน้ี ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 
ขอใหตรวจสอบผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ ท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด กรณีท่ีไมมีผลงานทาง
วิชาการ ขอใหเขียนแผนการพัฒนาอาจารยท่ีชัดเจน 

25. หนา 154 เอกสารแนบ 3 ขอ 2  สภามหาวิทยาลัย ไดอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร
ครั ้ ง นี้แ ลว ในก ารปร ะชุม ครั ้ ง ที ่ . . .  ให เ พิ ่ม เติมค รั ้ ง ที่ข อ งก า รป ระชุม เปน  ในก ารประชุม  ครั้งที่ 
10/2561 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561และใหปรับแกไขใหถูกตองตามแบบฟอรมของเอกสารแนบ 3 

26. หนา 155-213 เอกสารแนบ 4 ใหตรวจสอบประวัติและผลงานการวิชาการของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 และผลงานทางวิชาการตองเปนผลงานทางวิชาการในรอบระยะเวลา 5 ป คือ ต้ังแตป 2557 – ป 2561 
ท้ังน้ี ผลงานทางวชิาการจะตองเปนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตร  

ท้ังน้ี ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 
ขอใหตรวจสอบผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ ท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด กรณีท่ีไมมีผลงานทาง
วิชาการ ขอใหเขียนแผนการพัฒนาอาจารยท่ีชัดเจน 

27. หนา 155-213 เอกสารแนบ 4 ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร ใหตรวจสอบผลงานวิชาการท่ีไดรับการเผยแพร ที่เปน Full Paper ใหระบุเลขหนาให
ครบถวน 

28. ตรวจสอบรูปแบบของเอกสารหลักสูตร ใหถูกตองตามแบบฟอรมรายละเอียดหลักสูตร 
(มคอ.2) กรณีท่ีหลักสูตรไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตร หากพบขอผิดพลาดนอกเหนือจากขอเสนอแนะตามมติท่ี
ประชุมขอใหดําเนินการแกไขใหถูกตองดวย 

29. ขอใหหลักสูตรดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ และจัดสงเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของ โดย
มีรายละเอียดดังนี้  

1. เลมรายละเอียดหลักสูตรมคอ. 2  ฉบับแกไขเรียบรอยแลว 
2. แบบฟอรมสรุปผลการแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

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

xxx.pdf จํานวน 1 แผน  
ท้ังน้ี ไดแนบรายละเอียดเอกสารตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 
 
โปรดดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ ใหแลวเสร็จภายในวันที ่29 พฤศจิกายน 2561 และสง

เอกสารหลักสูตรท่ีแกไขเรียบรอยแลว และแบบรายงานขอมูลหลักสูตรตามแบบที่ สกอ. กําหนด (มคอ.02) ตาม
แบบฟอรมท่ีแนบมาพรอมน้ีจํานวน 1 ชุด และซีดีบันทึกขอมูล โดยบันทึกไฟล  word  นามสกุล xxx.doc และ
ไฟล pdf นามสกุล xxx.pdf จํานวน 1 แผน ตอ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ท้ังน้ีใหหลักสูตรดําเนินการ
กรอกขอมูลผานระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO) จากน้ันมหาวิทยาลัยจะ
ทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนที่จะกดยืนยันขอมูลไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) พิจารณาความสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรตอไป  
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ฯลฯ 
เลิกประชุม  เวลา 13.30 น. 
 
 

 
 
 
 

 
นฤมล  คงขุนเทียน 

(นางสาวนฤมล  คงขุนเทียน) 
เจาหนาท่ีปฏิบัติงานประชุม 
ผูบันทึกรายงานการประชุม 

  
 

รัชดาภรณ  ปนทะรส 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชดาภรณ  ปนทะรส) 

ผูชวยเลขานุการฯ 
ผูตรวจรายงานการประชุม 

  
 

ภูสิต  ปุกมณี 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูสิต  ปุกมณี) 

เลขานุการฯ 
ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
 สาํเนาถกูต้อง 

 

 

(นางสาวนฤมล  คงขุนเทียน) 

นักวิชาการศึกษาชํานาญการพเิศษ 


