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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 

ฯลฯ 
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
ตามหนังสือ บัณฑิตวิทยาลัย ท่ี ศธ 0523.29.2/2436 ลงวันท่ี 11  ตุลาคม  2561 เรื่อง  แจงมติ

ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  ตามหนังสืองานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา วิทยาลัย
บริหารศาสตร  ท่ี ศธ 0523.14.5/2169 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 ไดเสนอ “ราง” หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) เพ่ือใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณา นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี 14/2561 เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 
2561 พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบใน “ราง” หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอเพ่ือพิจารณา และผานการเห็นชอบ
จากท่ีประชุม ดัง น้ี 

1) ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งท่ี 14/2561 เม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2561  
พิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดยมีกําหนดการเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562  และให
นําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ
ตามลําดับ  

2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี 18/2561 ในวันที่ 
14 พฤศจิกายน 2561 พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
ศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) และให นํา เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ 
และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตามลาํดับ 

จึ งขอนําเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562)  ตอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา ดังมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอตอท่ีประชุมนี ้

 
มติที่ประชุม พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาบริหารศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)   โดยมีกําหนดการเปดสอนในภาคการศึกษาที่  1  ป
การศึกษา 2562 โดยใหนําเสนอตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ท้ังน้ี มี
ขอเสนอแนะใหแกไขเพ่ิมเติม ดงัน้ี  

เปาหมายของหลักสูตร คือ สรางนักวิจัย  การวิจัยมี 2 แบบ คือ ดานอุตสาหกรรม (Service 
Industries) และดาน Social environment และการเปนนักบริหารมืออาชีพ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน สังคม 
(NGO) 

ผูเขาเรียน :  ทุกสาขาวิชา  ใหเปดโอกาสใหผูเขาเรียนหลากหลายอาชีพ เชน แพทย เพ่ือใหมุง
การบริหารงาน เงนิ บูรณาการความรูดานรัฐศาสตร บริหารศาสตร เพื่อสรางคน 

เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 
1. หนา ค สรุป ขั้นตอนการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร  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 
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2. หนา ค สรุป ขั้นตอนการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร ขอ 8  สภามหาวิทยาลัย  ให
ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร  ให เ พิ่มครั้ ง ที่ของการประชุม เปน  ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 
วันท่ี 24 พฤศจิกายน  2561 

หมวดท่ี 1 ขอมูลทั่วไป 
3. หนา 1 ขอ 4 จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร เสนอแนะควรเปดเฉพาะหลักสูตรแผน 

1.1 และ 1.2  สวนแผน 2.1 และ 2.2 ไมสนองความหลากหลายของผูเรียน ความทันสมัยของเนื้อหาในรายวิชา
บรรยาย ใหสอดคลองกับการเรียนในศตวรรษท่ี 21 และแผน 1.2 กอใหเกิดรายไดม่ันคง ยั่งยืนกวา ในการเรียน
นั้นใหอาจารยผูสอนแจกหัวขอท่ีจะเรียน จากนั้นนําวิพากษ เชน ประเด็นของสิ่งแวดลอม พลังงาน 

4. หนา 2 ขอ 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ขอ  6.5 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบให นํา เสนอตอสภามหาวิทยาลัย ให เพิ่มเติมครั้ งที่ของ
การประชุม เปน ในการประชุมครั้งท่ี 18/2561 เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 

5. หนา 2 ขอ 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ขอ  6.6 
สภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบและอนุมัติห ลักสูตร ให เ พิ่ม เติมครั้ งที่ ของการประชุม เปน ใน
การประชุมครั้งท่ี 10/2561 วันท่ี 24 พฤศจิกายน  2561 

6. หนา 3 ขอ 8 อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา เชน นักวิจัย นักบริหาร ใน
ภาครัฐ และภาคเอกชน การประกอบอาชีพอิสระปรับรูปแบบการเขียนใหกระชับ และใหเปนไปตามรูปแบบท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด  

7. หนา 3 ขอ 9 ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ให
ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
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 

8. ตรวจสอบการตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ
ตรวจสอบคุณวุฒิท่ีสําเร็จการศึกษา ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558   

หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
9. หนา 6 ใหปรับแกไขหัวขอใหถูกตองจาก ขอ 1.1 ปรัชญา และขอ 1.2 ความสําคัญ เปน ขอ 

1.1 ปรัชญาและความสําคัญ และใหเขียนปรัชญาและวัตถุประสงคใหชัดเจน โดยเนนใหเปนนักวิจัยและนัก
บริหารมืออาชีพ 

10. หนา 6 ใหปรับแกไขหัวขอใหถูกตองจาก ขอ 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร เปน ขอ 1.2 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 

11. หนา 6 ขอ 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร ใหปรับปรุงวัตถุประสงคใหม ดังนี้ 1. ผลิต
นักวจิัย  2. ผลิตนักบริหารมืออาชีพ 
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12. หนา 7 ขอ 2 ใหปรับแกไขรูปแบบการเขียน ปรับปรุงเพิ่มเติมใหครอบคลุมแนวทางการ
พัฒนาอยางสอดคลองกับยุคสมัย โดยใหเนนในประเด็นของดานตาง ๆ ดังนี้ ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการ
พัฒนานักศึกษา ดานการเรียนการสอน  ดานหลักสูตร ดังนี้  

1. การพัฒนาอาจารย ใหเนนทางดานภาษา/ความรวมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน 
(Public Private Partnership, PPP) / การสงเสริมบุคลากรจากมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานรวมภาคเอกชนเพ่ือ
เพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) / และการไปพัฒนาหรือปรับปรุง (Brush up) ตนเองทุก ๆ 
5 ป 

2.  นักศึกษา เนนความหลากหลายทางอาชีพ ดานประสบการณของนักศึกษา การ
เรียนรูดวยตนเอง และการแลกเปลี่ยนระหวางนักศึกษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรูใหม กลาคิด กลาถาม 
กลาทํา เพ่ือนําความหลากหลายของวัฒนธรรมมาใชประโยชนแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน เนนการสรางทักษะ
จากการศึกษาดูงาน และมีการเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายของการบริหารของสังคมนานาชาติโดยใช
กรณศึีกษาและเปนกรณีที่ประสบความสําเร็จ 

แผน 1.1 ควรใหนักศึกษาเรียนดวยตนเองใหมาก เนนการวิจารณมี เรียนรูรวมกัน 
ดานความรูวชิาการ มีการมอบหมายงานใหอานความรูใหมๆ  

ในการประชาสัมพันธหลักสูตรใหเนนความหลากหลายทางอาชีพ เนนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เนนทักษะจากการศึกษาดงูาน และรับฟงวิทยากรภายนอก 

3. หลักสูตร ใหใชรายวิชาสัมมนาใหเกิดประโยชน การเรียนรูรวมกัน แลกเปล่ียน
ทักษะ ความคิด ขอมูลทางวิชาการ เพ่ิมเติมความรูใหม ๆ ทางทฤษฎีทดแทนการเรียนตามรายวิชา เนนการอาน 
การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนแบบ Learning by doing เนนการแลกเปล่ียนเรียนรู ทํางานรวมกันเปนทีมใน
แตละรายวิชา เนนการทํารายงานและนําเสนอ เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกัน  มีการใชกรณีศึกษาและ
วิทยากรภายนอกเสริม และจัดใหมีศึกษานอกสถานท่ี 

4. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ใหคํานึงหลักการในการพัฒนาปรับปรุง 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 ในศตวรรษ ท่ี  21  (21st Century) ของอ าจารย  ก า ร

เปล่ียนแปลงทางเทคนิค (Technical Changes) เกง ชํานาญ (Adept) พัฒนา (Evolve) ครุนคิด ใครครวญ 
(Revolve) การเปลี่ยนรูป การแปรรูป (Transformation) 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 
13. หนา 11 ขอ 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาเขามาเรียนใหมาก

ท่ีสุด 
14. หนา 12 ขอ 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา   

ปญหาของนักศึกษาที่มี “วัฒนธรรม ฟง - เช่ือ - ตาม” เปลี่ยนเปน “อยากรู-อยากเรียน-
อิสระที่จะคิด” และเปลี่ยนจาก พึ่งพา เปน แสวงหา 

ใหเพิ่มเติมประเด็น ใหแลกเปล่ียนวัฒนธรรม ใหเนนนักศึกษา มีความอยากรู การพัฒนา
หลักสูตร ใหนักศึกษามีสัญชาตญาณการเรียนรู ไมสอนใหจํา ใหเนนการเรียนรูใหมากขึ้น เชน รายวิชาสัมมนา 
และอาจารยผูสอนตองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

15. หนา 14 ขอ 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร ขอ 2) หลักสูตรแบบ 2.1 ใหปรับแกไขโครงสราง
หลักสูตร ดงัน้ี 

จากเดิม  2) หลักสูตรแบบ 2.1 
 ก. รายวิชาไมนับหนวยกิต   (9)  หนวยกิต 
 ข. วิชาบังคับ    9  หนวยกิต 
 ค. วิชาเลือก    3  หนวยกิต 
 ง. ดุษฎีนิพนธ    36  หนวยกิต 
 รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร  48 หนวยกิต 
เปน  2) หลักสูตรแบบ 2.1 
 ก. รายวิชาไมนับหนวยกิต   (9)  หนวยกิต 
 ข. วิชาเอก    12  หนวยกิต 
 ค. ดุษฎีนิพนธ    36  หนวยกิต 
 รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร  48 หนวยกิต 
 

16. หนา 16-17 ขอ 2) หลักสูตรแบบ 2.1 ขอ ข วิชาบังคับ ใหปรับแกไขหัวขอ เปน ขอ ข 
วิชาเอก  และมีรายวิชา ดังตอไปน้ี 

 บศ 711 ทฤษฎแีละแนวคิดการบริหารและองคการ 3 (2-2-5) 
 บศ 712 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการบริหารชั้นสูง 3 (2-2-5) 
 บศ 713 การวิเคราะหสงัคมเพื่อการบริหาร 3 (2-2-5) 
 บศ 821 การวิเคราะหองคการและการบริหาร 3 (2-2-5) 

 

17. หนา 34-36 หัวขอ 3.2 ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย  ขอ 3.2.1 อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร ขอ 3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร ขอ 3.2.3 อาจารยผูสอน และขอ 3.2.4 อาจารยพิเศษ 
ใหตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน และอาจารย
พิเศษ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และผลงานทางวิชาการตองเปน
ผลงานทางวิชาการ ในรอบระยะเวลา 5 ป  คือ ตั้งแตป 2557 – ป 2561 ท้ังน้ีผลงานทางวิชาการจะตองเปน
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร  
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ท้ังน้ี ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 
ขอใหตรวจสอบผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ ท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด กรณีท่ีไมมีผลงานทาง
วิชาการ ขอใหเขียนแผนการพัฒนาอาจารยท่ีชัดเจน 

18. หนา 82 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 

19. หนา 86-117 เอกสารแนบ 4 ใหตรวจสอบประวัติและผลงานการวิชาการของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 และผลงานทางวิชาการตองเปนผลงานทางวิชาการในรอบระยะเวลา 5 ป คือ ต้ังแตป 2557 – ป 2561 
ท้ังน้ี ผลงานทางวชิาการจะตองเปนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตร  

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

วิชาการ ขอใหเขียนแผนการพัฒนาอาจารยท่ีชัดเจน 
20. หนา 86-117 เอกสารแนบ 4 ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารยประจําหลักสูตร ใหตรวจสอบผลงานวิชาการท่ีไดรับการเผยแพร ที่เปน Full Paper ใหระบุเลขหนาให
ครบถวน 

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

22. 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.06) 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  



- 8 - 
 

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 


