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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ ครั้งที่ 9/2561
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.
ณ หองมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแมโจ
--------------------------------รายชื่อกรรมการผูมาประชุม
1. ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน
ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร
รองประธานกรรมการ
3. รองศาสตราจารย ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์
รองประธานกรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐปน ชื่นบาล
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
5. ผูชวยศาสตราจารยหทยา อนันตสุชาติกุล
กรรมการ
แทน คณบดีคณะศิลปศาสตร
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สนิท สิทธิ
กรรมการ
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูสิต ปุกมณี
เลขานุการ
ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชดาภรณ ปนทะรส
ผูชวยเลขานุการ
รองผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝายวิชาการ
รายชื่อผูเขารวมประชุม
1. รองศาสตราจารย ดร.วีระพล ทองมา
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.แหลมไทย อาษานอก
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพวรรณ บุญธรรม
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์
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
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

อาจารย ดร.ประเจต อํานาจ
อาจารย ดร.มณฑล นอแสงศรี
อาจารย ดร.วินิตรา ลีละวัฒนา
อาจารย ดร.สุดเขต สกุลทอง
อาจารยนารีวรรณ กลิ่นรัตน
อาจารยสิริโสภา สันติทฤษฎีกร
อาจารยสุมัย หมายหมั้น
อาจารยอิสรีย ฮาวปนใจ
นางภัทธนาวรรณ ฉันทรัตนโยธิน
นางสาวกรรณิกา หงษพงษ
นางสาวณัจฉรียา ชัยประภา

เจาหนาที่ปฏิบัติงานประชุม
1. นางสาวนฤมล คงขุนเทียน
2. นางสาวรักษพิกุล วงศจักร
3. นางสาวอาทิตยา ธรรมตา
เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.
เมื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการมาครบองค ประชุมแลว ประธานฯ ไดกลาว
เปดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ

-ไมมี-

1.2 เรื่องที่เลขานุการแจงเพื่อทราบ

-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ
ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561
ตามที่ไดมี การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด านวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ไปแลวนั้น บัดนี้ ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมดังกลาวเรียบรอย
แลว จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาตามเอกสารรายงานการประชุมที่นําเสนอตอที่ประชุมนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

-ไมมี-

-3ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
ฯลฯ
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการการท องเที่ ยวอยางยั่ งยืนเชิงบู รณา
การ หลักสูตรนานาชาติ (สหวิทยาการ) (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562)
ตามที่ วิ ท ยาลั ย นานาชาติ ได เสนอ “ร า ง” หลั ก สู ตรศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การเกษตรสมัยใหม เพื่อการจัดการการท องเที่ ยวอย างยั่งยืน (หลั กสูตรใหม พ.ศ. 2562) หลักสู ตรนานาชาติ
(สหวิทยาการ) ที่นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 8/2561
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 เพื่ อพิ จารณา โดยมีมติให ถอนเรื่องการขอเปดหลักสูตรศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเกษตรสมัยใหมเพื่อการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) และใหนําเสนอ
ตอ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ยด านวิ ช าการในการประชุ ม ครั้ งต อ ไป นั้ น ในการนี้ วิ ทยาลั ย
นานาชาติ ไดดําเนิน การแก ไขหลั ก สู ตรตามข อ เสนอแนะของที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยด าน
วิชาการ ในการประชุ ม ครั้งที่ 8/2561 เปนที่ เรี ยบร อยแลว โดยไดดํ าเนิน การเปลี่ยนแปลงชื่ อสาขาวิชาเป น
สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน เชิงบรูณาการ หลักสูตรนานาชาติ (สหวิทยาการ) (หลั กสูตรใหม
พ.ศ. 2562 ดังนั้น จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่
9/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เพื่อพิจารณานั้น
ดังนั้น จึ ง ขอนํา เสนอการขอเป ดหลักสูตรศิ ลปศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิชาการจั ดการการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืนเชิงบรูณาการ หลักสูตรนานาชาติ (สหวิทยาการ) (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) ต อ ที่ ป ระชุ ม
เพื่ อ พิ จ ารณา ดั งมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอตอที่ประชุมนี้
มติที่ประชุม พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอเปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิ ชาการจัดการการท องเที่ ยว (หลั กสู ตรใหม พ.ศ. 2562) ให แ ก ไขชื่ อสาขาวิช า และให ตั ดคํ า วา (สห
วิทยาการ) หนาเลมหลักสูตรออก เนื่องจากหลักสูตรนี้เปนหลักสูตรสหวิทยาการ อยูแลว โดยมีกําหนดการเปด
สอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562 โดยใหนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิ จารณาใหความ
เห็นชอบตอไป ทั้งนี้ มีขอเสนอแนะใหแกไขเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให แ ก ไขชื่ อ หลั ก สู ต ร ชื่ อ หลั ก สู ต รควรกระชับ มากกวา นี้ และคํ า ว า ยั่ ง ยื น จํ า เป น ตอ ง
ตระหนักในการพั ฒนาหลักสูตร โดยใหตัดคําวา “อยางยั่งยืนเชิงบรูณาการ” ออก โดยใหใชชื่อหลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว และใหแกไขในทุกแหงที่เกี่ยวของ
2. ผู แ ทนหลั ก สู ตร ขอความชั ดเจนเกี่ ยวกั บ การตั ดคํ า ว า “สหวิ ทยาการ” ออก จะมี ผลกั บ
หลั กสู ตรในประเด็น ที่เกี่ยวข องกั บ อาจารย ผูรั บผิ ดชอบหลั กสู ตร หรือไม ซึ่ งรองอธิการบดี ฝายวิชาการ (รอง
ศาสตราจารย ดร.จตุรภัท ร วาฤทธิ์) ไดให ขอ มูลวา หากสภามหาวิทยาลัยให การรับรองวา หลัก สูต รนี้ เป น
หลั กสู ต รสหวิ ทยาการ และมหาวิท ยาลั ยดํ าเนิ น การแจ งสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา (สกอ.) ให
พิจารณาการรับทราบหลักสูตรสหวิทยาการของมหาวิทยาลัย สามารถดําเนินการได
เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2
3. หนา ค สรุ ป ขั้ น ตอนการเสนอขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร ข อ 6 สภามหาวิ ท ยาลั ย ให
ความเห็ น ชอบ/อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต ร ให เ พิ่ ม ครั้ ง ที่ ข องการประชุ ม เป น ในการประชุ ม ครั้งที่ 10/2561
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561

-4หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
4. หน า 3 ข อ 1 ชื่ อ หลั ก สู ต ร ให แ ก ไ ข ชื ่ อ ห ลั ก สู ต ร ภ า ษ า ไท ย แ ล ะ ชื ่ อ ห ลั ก สู ต ร
ภาษาอั ง กฤษ จาก
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
เชิงบูรณาการ
ภาษาอังกฤษ
: Master of Arts Program in Integrated Sustainable
Tourism Management
เปน
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการการทองเที่ยว
ภาษาอังกฤษ
: Master of Arts Program in Tourism Management
5. หนา 3 ขอ 2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ใหแกไขชื่อปริญญา ดังนี้
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการทองเที่ยว)
ชื่อยอ (ภาษาไทย) : ศศ.ม. (การจัดการการทองเที่ยว)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Arts (Tourism Management)
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) : M.A. (Tourism Management)
6. ภายในระยะสองป ขอใหหลักสูตรควรมีผลงานวิจัยที่สอดคลองกับหลักสูตรและมีความเปน
นานาชาติ รวมทั้งการบริหารองคกรและหลักสูตรใหมีความเปนนานาชาติ
7. หนา 4 ขอ 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ข อ 6.8
สภามหาวิ ท ยาลั ย ให ค วามเห็ น ชอบและอนุ มั ติ ห ลั ก สู ต ร ให เ พิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ ข องการประชุ ม เป น ใน
การประชุ ม ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
8. หน า 4 ข อ 8 อาชี พ ที่ สามารถประกอบไดห ลั งสํ าเร็ จการศึ ก ษา ปรั บรูป แบบการเขียนให
กระชับ และใหเปนไปตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
9. หน า 5 ข อ 9 ชื่ อ ตํ าแหน ง และคุ ณ วุ ฒิ การศึ ก ษาของอาจารย ผูรั บ ผิ ดชอบหลั ก สู ตร ให
ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ตองเปนผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวของกับหลักสูตรหรือสัมพันธกับหลักสูตร ในรอบระยะเวลา 5
ปยอนหลัง คือ ตั้งแตป 2557 – ป 2561
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร
ขอใหตรวจสอบผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทาง
วิช าการ ที่ คณะกรรมการข าราชการพลเรื อนในสถาบั น อุ ดมศึ กษา (ก.พ.อ.) กํ าหนด กรณี ที่ ไม มี ผลงานทาง
วิชาการ ขอใหเขียนแผนการพัฒนาอาจารยที่ชัดเจน
10. ตรวจสอบการตีพิ มพ เผยแพร ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลั กสูตร และ
ตรวจสอบคุณวุฒิที่สําเร็จการศึกษา ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

-5หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
11. หนา 11 หมวดที่ 2 ข อมู ลเฉพาะของหลักสู ตร ขอ 1 ปรัชญาและความสําคั ญ ใหเพิ่ ม
ประเด็น การสรางจิตวิญญาณดานผูประกอบการ
12. หน า 12 ข อ 2 ให ปรับแก ไขรูปแบบการเขียน โดยใหเนนในประเด็นของดาน ต าง ๆ ดังนี้
ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการพัฒนานักศึกษา ดานการเรียนการสอน ดานหลักสูตร
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
13. หนา 15 ขอ 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา ใหปรับแก ไขคุณสมบัติของผูเขาเรียนใหกวาง
โดยใหมีสัดสวนนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศ โดยใหมีสัดสวน 3:1
14. หนา 16 ขอ 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ใหรวมตารางให
เหลือ 1 ตาราง และขอใหระบุหมายเหตุ ทายตารางแผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป โดย
ให มีสัดสวนนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศ โดยใหมีสัดสวน 3:1 เพื่อใหมีความหลากหลายและมีการ
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 ดังนี้
1. กลุมวิชาบังคับ 18 หนวยกิต ดังนี้
กท 511 การจัดการแหลงทองเที่ยวเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
กท 512 การจัดการทองเที่ยวเชิงเกษตรขั้นสูง
3 (2-2-5)
กท 521 การจัดการธุรกิจนานาชาติ
3 (2-2-5)
กท 522 การดําเนินธุรกิจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
กท 530 ภูมิภาคศึกษาเพื่อการจัดการแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน
3 (2-2-5)
กท 550 การจัดการทรัพยากรมนุษยสําหรับงานบริการ
3 (2-2-5)
2. กลุมวิชาเลือก 6 หนวยกิต ดังนี้
กท 540 การตลาดทองเที่ยวสีเขียว
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 การจัดการธุรกิจเกษตรยั่งยืนและการประยุกตใชเพื่อการ 3 (2-2-5)
ทองเที่ยว
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 ดังนี้
1. กลุมวิชาบังคับ 18 หนวยกิต ดังนี้
กท 511 การจัดการแหลงทองเที่ยวเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
กท 512 การจัดการทองเที่ยวเชิงเกษตรขั้นสูง
3 (2-2-5)

-6กท 521 การจัดการธุรกิจนานาชาติ
3 (2-2-5)
กท 522 การดําเนินธุรกิจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
กท 530 ภูมิภาคศึกษาเพื่อการจัดการแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน
3 (2-2-5)
กท 550 การจัดการทรัพยากรมนุษยสําหรับงานบริการ
3 (2-2-5)
2. กลุมวิชาเลือก 12 หนวยกิต ดังนี้
กท 540 การตลาดทองเที่ยวสีเขียว
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 การจัดการธุรกิจเกษตรยั่งยืนและการประยุกตใชเพื่อการ 3 (2-2-5)
ทองเที่ยว
3. การคนควาอิสระ 12 หนวยกิต ดังนี้
กท 680 การคนควาอิสระ
6 (0-18-0)
18. หน า 48-52 หั ว ข อ 3.2 ชื่ อ ตํ า แหน ง และคุ ณ วุ ฒิ ข องอาจารย ข อ 3.2.1 อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร ขอ 3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร ขอ 3.2.3 อาจารยผูสอน และขอ 3.2.4 อาจารยพิเศษ
ใหตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลั กสูตร อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน และอาจารย
พิเศษ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลั กสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และผลงานทางวิชาการตองเปน
ผลงานทางวิชาการ ในรอบระยะเวลา 5 ป คือ ตั้งแตป 2557 – ป 2561 ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการจะตองเป น
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตร
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร
ขอใหตรวจสอบผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทาง
วิช าการ ที่ คณะกรรมการข าราชการพลเรื อนในสถาบั น อุ ดมศึ กษา (ก.พ.อ.) กํ าหนด กรณี ที่ ไม มี ผลงานทาง
วิชาการ ขอใหเขียนแผนการพัฒนาอาจารยที่ชัดเจน
19. หนา 94 เอกสารแนบ 1 ให แ กไขหั วข อของเอกสารแนบให ถูก ต อง เปน เอกสารแนบ 2
ประวัติและผลงานการวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร
20. หน า 94-115 เอกสารแนบ 2 ให ตรวจสอบประวัติแ ละผลงานการวิช าการของอาจารย
ผูรับผิ ดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2558 และผลงานทางวิชาการตองเปนผลงานทางวิชาการในรอบระยะเวลา 5 ป คือ ตั้งแตป 2557 – ป 2561
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการจะตองเปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตร
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร
ขอใหตรวจสอบผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทาง
วิช าการ ที่ คณะกรรมการข าราชการพลเรื อนในสถาบั น อุ ดมศึ กษา (ก.พ.อ.) กํ าหนด กรณี ที่ ไม มี ผลงานทาง
วิชาการ ขอใหเขียนแผนการพัฒนาอาจารยที่ชัดเจน

-721. หน า 91-115 เอกสารแนบ 2 ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร ใหตรวจสอบผลงานวิชาการที่ไดรับการเผยแพร ที่เปน Full Paper ใหระบุเลขหนาให
ครบถวน
22. หนา 116-130 ใหแกไขหัวขอของเอกสารแนบใหถูกตอง
23. ตรวจสอบรูปแบบของเอกสารหลั กสู ตร ให ถูกต องตามแบบฟอร มรายละเอี ยดหลั กสูตร
(มคอ.2) กรณีที่หลักสูตรไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตร หากพบขอผิดพลาดนอกเหนือจากขอเสนอแนะตามมติที่
ประชุมขอใหดําเนินการแกไขใหถูกตองดวย
24. ขอใหหลักสูตรดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ และจัดสงเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 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
ทั้งนี้ ไดแนบรายละเอียดเอกสารตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้
โปรดดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และสง
เอกสารหลักสูตรที่แกไขเรียบรอยแลว และแบบรายงานขอมูลหลักสูตรตามแบบที่ สกอ. กําหนด (มคอ.04) ตาม
แบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้จํานวน 1 ชุด และซีดีบันทึกขอมูล โดยบันทึกไฟล word นามสกุล xxx.doc และ
ไฟล pdf นามสกุล xxx.pdf จํานวน 1 แผน ตอ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ทั้งนี้ ให หลั กสูตรดําเนินการ
กรอกขอมูลผานระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO) จากนั้นมหาวิทยาลัยจะ
ทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนที่จะกดยืนยันขอมู ลไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) พิจารณาความสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรตอไป
ฯลฯ
เลิกประชุม เวลา 13.30 น.

นฤมล คงขุนเทียน
(นางสาวนฤมล คงขุนเทียน)
เจาหนาที่ปฏิบัติงานประชุม
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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ผูชวยเลขานุการฯ
ผูตรวจรายงานการประชุม
ภูสิต ปุกมณี
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูสิต ปุกมณี)
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สําเนาถูกต้อง

(นางสาวนฤมล คงขุนเทียน)
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

