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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 
ฯลฯ 

 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเชิงบูรณา

การ หลักสูตรนานาชาติ (สหวิทยาการ) (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) 
ตามท่ี วิทยาลัยนานาชาติ ไดเสนอ “ราง” หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การเกษตรสมัยใหม เพ่ือการจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) หลักสูตรนานาชาติ  
(สหวิทยาการ) ท่ีนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ ในการประชุม ครั้งท่ี 8/2561 
เมื่อวันท่ี  27 กันยายน  2561 เพื่อพิจารณา โดยมีมติใหถอนเรื่องการขอเปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการเกษตรสมัยใหมเพ่ือการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืน (หลักสตูรใหม พ.ศ. 2562) และใหนําเสนอ
ตอท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการในการประชุมครั้งตอไป น้ัน ในการน้ี วิทยาลัย
นานาชาติ ไดดําเนินการแกไขหลักสูตรตามขอเสนอแนะของท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดาน
วิชาการ  ในการประชุม ครั้งท่ี 8/2561 เปนท่ีเรียบรอยแลว โดยไดดําเนินการเปล่ียนแปลงช่ือสาขาวิชาเปน 
สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนเชิงบรูณาการ หลักสูตรนานาชาติ (สหวิทยาการ) (หลักสูตรใหม 
พ.ศ. 2562  ดังนั้น จึงขอนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 
9/2561 เมื่อวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือพิจารณาน้ัน 

ดังน้ัน จึงขอ นํา เสนอการขอเปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ
ทองเท่ียวอยางย่ังยืนเชิงบรูณาการ หลักสูตรนานาชาติ (สหวิทยาการ) (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) ตอที่ประชุม
เพื่อพิจารณา ดังมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอตอท่ีประชุมนี ้

 
มติที่ประชุม  พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอเปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว  (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562)  ใหแกไขชื่อสาขาวิชา และใหตัดคําวา (สห
วิทยาการ) หนาเลมหลักสูตรออก เน่ืองจากหลักสูตรน้ีเปนหลักสูตรสหวิทยาการ อยูแลว โดยมีกําหนดการเปด
สอนในภาคการศึกษาท่ี  1  ปการศึกษา 2562 โดยใหนําเสนอตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความ
เห็นชอบตอไป ทั้งน้ี มีขอเสนอแนะใหแกไขเพิ่มเติม ดังน้ี  

1. ใหแกไขช่ือหลักสูตร  ชื่อหลักสูตรควรกระชับมากกวานี้  และคําวา ยั่งยืน จําเปนตอง
ตระหนักในการพัฒนาหลักสูตร โดยใหตัดคําวา “อยางยั่งยืนเชิงบรูณาการ” ออก โดยใหใชชื่อหลักสูตร ดังนี้ 
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว  และใหแกไขในทุกแหงที่เก่ียวของ 

2. ผูแทนหลักสูตร ขอความชัดเจนเก่ียวกับการตัดคําวา “สหวิทยาการ” ออก จะมีผลกับ
หลักสูตรในประเด็นท่ีเก่ียวของกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หรือไม ซึ่งรองอธิการบดีฝายวิชาการ (รอง
ศาสตราจารย ดร.จตุรภัทร  วาฤทธิ์) ไดใหขอมูลวา หากสภามหาวิทยาลัยใหการรับรองวา หลักสูตรนี้เปน
หลักสูตรสหวิทยาการ และมหาวิทยาลัยดําเนินการแจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให
พิจารณาการรับทราบหลักสูตรสหวิทยาการของมหาวิทยาลัย สามารถดําเนินการได 

เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 
3. หนา ค สรุป ขั้นตอนการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร ขอ 6  สภามหาวิทยาลัย  ให

ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร  ให เ พิ่มครั้ ง ที่ของการประชุม เปน  ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 
วันท่ี 24 พฤศจิกายน  2561 
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หมวดท่ี 1 ขอมูลทั่วไป 
4. หนา 3 ขอ 1 ชื่อหลักสูตร ให แ กไ ข ชื ่อ ห ลัก ส ูต ร ภ า ษ า ไท ย  แ ล ะ ชื ่อ ห ลัก สูต ร

ภาษาอังกฤษ จาก 
1.  ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย         :  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
  เชิงบูรณาการ 
ภาษาอังกฤษ        :   Master of Arts Program in Integrated Sustainable  
                          Tourism   Management 
เปน 

1.  ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย         :  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการการทองเท่ียว 
ภาษาอังกฤษ        :   Master of Arts Program in Tourism   Management 
 

5. หนา 3 ขอ 2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ใหแกไขชื่อปริญญา ดงัน้ี 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเตม็ (ภาษาไทย)     :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการทองเท่ียว) 
ชื่อยอ  (ภาษาไทย)     :  ศศ.ม. (การจัดการการทองเท่ียว) 
ชื่อเตม็ (ภาษาอังกฤษ) :  Master of Arts (Tourism Management) 
ชื่อยอ  (ภาษาอังกฤษ) :  M.A. (Tourism Management) 
 

6. ภายในระยะสองป ขอใหหลักสูตรควรมีผลงานวิจัยท่ีสอดคลองกับหลักสูตรและมีความเปน
นานาชาติ รวมท้ังการบริหารองคกรและหลักสูตรใหมีความเปนนานาชาติ 

7. หนา 4 ขอ 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ขอ  6.8 
สภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบและอนุมัติห ลักสูตร ให เ พิ่ม เติมครั้ งที่ ของการประชุม เปน ใน
การประชุมครั้งท่ี 10/2561 วันท่ี 24 พฤศจิกายน  2561 

8. หนา 4 ขอ 8 อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา ปรับรูปแบบการเขียนให
กระชับ และใหเปนไปตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

9. หนา 5 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 

10. ตรวจสอบการตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ
ตรวจสอบคุณวุฒิท่ีสําเร็จการศึกษา ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558   
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หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
11. หนา 11 หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร  ขอ 1 ปรัชญาและความสําคัญ  ใหเพ่ิม

ประเด็น การสรางจิตวญิญาณดานผูประกอบการ  
12. หนา 12 ขอ 2 ใหปรับแกไขรูปแบบการเขียน โดยใหเนนในประเด็นของดาน ตาง ๆ ดังนี้ 

ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการพัฒนานักศึกษา ดานการเรียนการสอน  ดานหลักสูตร  
หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 
13. หนา 15 ขอ 2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา ใหปรับแกไขคุณสมบัติของผูเขาเรียนใหกวาง 

โดยใหมีสัดสวนนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศ  โดยใหมีสัดสวน 3:1  
14. หนา 16 ขอ 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ใหรวมตารางให

เหลือ 1 ตาราง และขอใหระบุหมายเหตุ ทายตารางแผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป โดย
ใหมีสัดสวนนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศ  โดยใหมีสัดสวน 3:1 เพ่ือใหมีความหลากหลายและมีการ
เรียนรูรวมกัน 

15. หนา 20 ขอ 3.1.3.1 รายวิชาในหลักสูตร แผน ก แบบ ก 1 ไมมีการแกไข 
16. หนา 21 ขอ 3.1.3.2 รายวิชาในหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 ใหปรับแกไขรายวิชา ดังน้ี 
  1. กลุมวิชาบังคับ  18 หนวยกิต ดังนี้ 

กท 511 การจัดการแหลงทองเท่ียวเพื่อคุณภาพชีวิต 3 (2-2-5) 
กท 512 การจัดการทองเที่ยวเชิงเกษตรขั้นสงู 3 (2-2-5) 
กท 521 การจัดการธรุกิจนานาชาติ 3 (2-2-5) 
กท 522 การดําเนินธุรกิจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 3 (2-2-5) 
กท 530 ภมูิภาคศึกษาเพ่ือการจัดการแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 3 (2-2-5) 
กท 550 การจัดการทรัพยากรมนุษยสําหรับงานบริการ 3 (2-2-5) 

2. กลุมวิชาเลือก  6 หนวยกิต ดังนี้ 
กท 540 การตลาดทองเท่ียวสีเขียว 3 (2-2-5) 
กท 551 การจัดการสมรรถนะองคกรบริการ 3 (2-2-5) 
กท 552 องคกรบริการและภาวะการเปนผูนํา 3 (2-2-5) 
กท 560 การประเมินมูลคาแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน 3 (2-2-5) 
กท 570 การจัดการนวัตกรรมองคกรบริการ 3 (2-2-5) 
กท 572 การสื่อสารดิจิทัล ขามวัฒนธรรมเพื่อการบริการ 3 (2-2-5) 
กท 520 การจัดการธุรกิจเกษตรย่ังยืนและการประยุกตใชเพ่ือการ

ทองเท่ียว 
3 (2-2-5) 

3. วิทยานิพนธ  12 หนวยกิต ดังนี้ 
กท 691 วิทยานิพนธ 1 6 (0-18-0) 
กท 692 วิทยานิพนธ 2 6 (0-18-0) 

17. หนา 24 ขอ 3.1.3.2 รายวิชาในหลักสูตร แผน ข ใหปรับแกไขรายวิชา ดังน้ี 
  1. กลุมวิชาบังคับ  18 หนวยกิต ดังนี้ 

กท 511 การจัดการแหลงทองเท่ียวเพื่อคุณภาพชีวิต 3 (2-2-5) 
กท 512 การจัดการทองเที่ยวเชิงเกษตรขั้นสงู 3 (2-2-5) 
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กท 521 การจัดการธรุกิจนานาชาติ 3 (2-2-5) 
กท 522 การดําเนินธรุกิจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 3 (2-2-5) 
กท 530 ภมูิภาคศึกษาเพ่ือการจัดการแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 3 (2-2-5) 
กท 550 การจัดการทรัพยากรมนุษยสําหรับงานบริการ 3 (2-2-5) 

2. กลุมวิชาเลือก  12 หนวยกิต ดังนี้ 
กท 540 การตลาดทองเท่ียวสีเขียว 3 (2-2-5) 
กท 551 การจัดการสมรรถนะองคกรบริการ 3 (2-2-5) 
กท 552 องคกรบริการและภาวะการเปนผูนํา 3 (2-2-5) 
กท 560 การประเมินมูลคาแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน 3 (2-2-5) 
กท 570 การจัดการนวัตกรรมองคกรบริการ 3 (2-2-5) 
กท 572 การสื่อสารดิจิทัล ขามวฒันธรรมเพื่อการบริการ 3 (2-2-5) 
กท 520 การจัดการธุรกิจเกษตรย่ังยืนและการประยุกตใชเพ่ือการ

ทองเท่ียว 
3 (2-2-5) 

3. การคนควาอิสระ 12 หนวยกิต ดังนี้ 
กท 680 การคนควาอิสระ 6 (0-18-0) 

 
18. หนา 48-52 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  

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

19. หนา 94 เอกสารแนบ 1 ใหแกไขหัวขอของเอกสารแนบใหถูกตอง เปน เอกสารแนบ 2 
ประวติัและผลงานการวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 

20. หนา 94-115 เอกสารแนบ 2 ใหตรวจสอบประวัติและผลงานการวิชาการของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 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 
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21. หนา 91-115  เอกสารแนบ 2 ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร ใหตรวจสอบผลงานวิชาการท่ีไดรับการเผยแพร ที่เปน Full Paper ใหระบุเลขหนาให
ครบถวน 

22. หนา 116-130 ใหแกไขหัวขอของเอกสารแนบใหถูกตอง  
23. ตรวจสอบรูปแบบของเอกสารหลักสูตร ใหถูกตองตามแบบฟอรมรายละเอียดหลักสูตร 

(มคอ.2) กรณีท่ีหลักสูตรไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตร หากพบขอผิดพลาดนอกเหนือจากขอเสนอแนะตามมติท่ี
ประชุมขอใหดําเนินการแกไขใหถูกตองดวย 

24. 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 ไดแนบรายละเอียดเอกสารตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี ้
 
โปรดดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ ใหแลวเสร็จภายในวันที ่30 พฤศจิกายน 2561 และสง

เอกสารหลักสูตรท่ีแกไขเรียบรอยแลว และแบบรายงานขอมูลหลักสูตรตามแบบที่ สกอ. กําหนด (มคอ.04) 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  

 
ฯลฯ 

 
เลิกประชุม  เวลา 13.30 น. 
 
 

 
 
 
 

 
นฤมล  คงขุนเทียน 

(นางสาวนฤมล  คงขุนเทียน) 
เจาหนาท่ีปฏิบัติงานประชุม 
ผูบันทึกรายงานการประชุม 
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รัชดาภรณ  ปนทะรส 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชดาภรณ  ปนทะรส) 

ผูชวยเลขานุการฯ 
ผูตรวจรายงานการประชุม 

  
 

ภูสิต  ปุกมณี 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูสิต  ปุกมณี) 

เลขานุการฯ 
ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
 สาํเนาถกูต้อง 

 

 

(นางสาวนฤมล  คงขุนเทียน) 

นักวิชาการศึกษาชํานาญการพเิศษ 


