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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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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
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนเชิงบรูณา
การ หลักสูตรนานาชาติ (สหวิทยาการ) (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562)
ตามที่ วิทยาลัยนานาชาติ ไดเสนอ “ราง” หลั กสูตรปรัชญาดุ ษฎีบัณฑิ ต สาขาวิชาการเกษตร
สมัยใหม เพื่อการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) หลักสูตรนานาชาติ (สหวิทยาการ)
ที่ นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 27
กันยายน 2561 เพื่อพิจารณา โดยมีมติใหถอนเรื่องการขอเปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเกษตร
สมั ย ใหม เพื่ อ การจั ด การการท อ งเที่ ย วอย า งยั่ งยื น (หลั ก สู ต รใหม พ.ศ. 2562) และให นํ า เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ด านวิ ชาการในการประชุ ม ครั้ งต อ ไป นั้ น ในการนี้ วิ ทยาลั ยนานาชาติ ได
ดําเนินการแกไขหลักสูตรตามขอเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ ในการ
ประชุม ครั้งที่ 8/2561 เปนที่เรียบรอยแลว โดยไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชาเปน สาขาวิชาการจัดการ
การทองเที่ยวอยางยั่งยืนเชิงบูรณาการ หลักสูตรนานาชาติ (สหวิทยาการ) (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) ดังนั้น จึ ง
ขอนํา เสนอการขอเปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนเชิงบูรณาการ
หลักสูตรนานาชาติ (สหวิทยาการ) (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) ต อ ที ่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา ดั งมีรายละเอียด
ตามเอกสารที่นําเสนอตอที่ประชุมนี้
มติที่ ประชุ ม พิ จารณาแล ว มีม ติให ความเห็ นชอบการขอเป ดหลัก สู ตรปรั ช ญาดุ ษ ฎี บัณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าการจัดการการท อ งเที่ ย ว (หลั ก สู ต รใหม พ.ศ. 2562) ให แ ก ไขชื่ อ สาขาวิ ช าและให ตัด คํ า ว า (สห
วิทยาการ) หนาเลมหลักสูตรออก เนื่องจากหลักสูตรนี้เปนหลักสูตรสหวิทยาการ อยูแลว โดยมีกําหนดการเปด
สอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562 โดยใหนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความ
เห็นชอบตอไป ทั้งนี้ มีขอเสนอแนะใหแกไขเพิ่มเติม ดังนี้
1. ใหแกไขชื่อหลัก สูตร ชื่อหลัก สูตรควรกระชับมากกวานี้ โดยใหตัดคําวา “อยางยั่งยืนเชิง
บูรณาการ” ออก โดยใหใช ชื่อหลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 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 นัก 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
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
3. หนา 1 ข อ 1 รหัสหลักสูตรและชื่อหลักสูตร ให แ ก ไ ขชื่ อ หลั ก สู ต รภาษาไทย และชื่ อ
หลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษ จาก

-41. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
เปน
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
เชิงบูรณาการ
: Doctor of Philosophy Program in Integrated Sustainable
Tourism Management
: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว
: Doctor of Philosophy Program in Tourism Management

4. หนา 1 ขอ 2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ใหแกไขชื่อปริญญา ดังนี้
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการทองเที่ยว)
ชื่อยอ (ภาษาไทย) : ปร.ด. (การจัดการการทองเที่ยว)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Tourism Management)
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Tourism Management)
5. ภายในระยะสองป ขอใหหลักสูตรควรมีผลงานวิจัยที่สอดคลองกับหลักสูตรและมีความเปน
นานาชาติ รวมทั้งการบริหารองคกรและหลักสูตรใหมีความเปนนานาชาติ
6. หนา 1 ขอ 4 จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร เสนอแนะใหเปด แบบ 1.2 เพิ่ม หรือ
เปดแบบ 1.1 และแบบ 1.2
7. หนา 1 ขอ 5.1 รูปแบบหลักสูตรระดับปริญญาเอก 5 ป
8. หนา 2 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
9. หน า 3 ข อ 8 อาชี พ ที่ สามารถประกอบได หลั งสํ าเร็จการศึก ษา ปรับรู ปแบบการเขียนให
กระชับ และใหเปนไปตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
10. หน า 3 ขอ 9 ชื่ อ ตําแหน ง และคุ ณวุฒิ การศึ กษาของอาจารย ผู รับผิ ดชอบหลักสูตร 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
11. จุดเดนในการพัฒนาอยูที่ความสมดุล ทางสังคม ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

-512. ตรวจสอบการตี พิ ม พ เผยแพร ผลงานทางวิ ชาการของอาจารย ผูรั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตรให
สอดคลองกับชื่อหลักสูตร ผลงานวิจัยตี พิม พของอาจารย วิทยานิพนธให มุงถึงความมีคุณภาพ ดังนั้นอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ ตองเกี่ยวของกับงานจริงๆ อาจตองใช ที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (Co-visitor) มาชวยในการ
ดูแ ลวิท ยานิ พ นธ ให มี คุ ณ ภาพและนํ า ไปใช ได แ ละเกิ ดประโยชน ต อ สั ง คม และตรวจสอบคุ ณ วุ ฒิ ที่ สํา เร็ จ
การศึกษา ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
13. หน า 9 หมวดที่ 2 ข อ มู ลเฉพาะของหลั ก สู ตร ข อ 1 ปรัช ญาและความสํ าคั ญ ให เพิ่ ม
ประเด็น การสรางจิตวิญญาณดานผูประกอบการ
14. หนา 9 ข อ 2 ให ปรับแก ไขรูปแบบการเขี ยน โดยให เน นในประเด็นของดาน ตาง ๆ ดังนี้
ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการพัฒนานักศึกษา ดานการเรียนการสอน ดานหลักสูตร ดังนี้
1. การพั ฒ นาอาจารย ให เน น ทางด า นภาษา/ความร ว มมื อ ภาครั ฐ -ภาคเอกชน
(Public Private Partnership, PPP) / การสงเสริม บุคลากรจากมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานรวมภาคเอกชนเพื่ อ
เพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) / และการไปพัฒนาหรือปรับปรุง (Brush up) ตนเองทุก ๆ
5 ป
2. นักศึกษาตองมีแนวทางการพัฒนา - ดานภาษา / ด านการเรียนรูจากการปฏิบัติ
และงานจริงจากสถานประกอบการ (Public Private Partnership, PPP)
3. หลักสูตรควรเพิ่มเติมในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
3.1 ให มี ทักษะ (Skill) ด านการประกอบกิจการธุรกิ จ (Entrepreneur) ดาน
จิตวิทยาสังคม (Social Psychology) และดานสื่อสังคมออนไลน (Social Media) ตาง ๆ
3.2 ควรบริหารหลักสูตรรวมกับอุตสาหกรรม/ธุรกิจ ภาคเอกชน
4. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ใหคาํ นึงหลักการในการพัฒนาปรับปรุง 3 ขอ ดังนี้
4.1 เสรี ภ าพ (Freedom) ของผู เ รี ย น การเห็ น การฟ ง การอภิ ป ราย
(Debate) ความคิดตนเอง
4.2 การทําใหเปนสากล (Internationalization)
4.3 การเรี ย นรู ใ นศตวรรษที่ 21 (21st Century) การเมื อ ง (Politics)
เศรษฐกิ จ (Economics) สั งคม (Social) การเปลี่ ย นแปลงทางเทคนิ ค (Technical Changes) เก ง ชํ า นาญ
(Adept) พัฒนา (Evolve) ครุนคิด ใครครวญ (Revolve) การเปลี่ยนรูป การแปรรูป (Transformation)
5. การพั ฒนาคณาจารย สําคัญที่สุด โดยใหคํานึงหลักการในการพั ฒนาปรับปรุง 3
ขอ ดังนี้
5.1 เสรี ภ าพ (Freedom) ของอาจารย การเห็ น การฟ ง การอภิ ป ราย
(Debate) ความคิดตนเอง
5.2 การทําใหเปนสากล (Internationalization) ของอาจารย
5.3 การเรี ย น รู ใ น ศตวรรษ ที่ 21 (21st Century) ของอ าจารย การ
เปลี่ ย นแปลงทางเทคนิ ค (Technical Changes) เก ง ชํ า นาญ (Adept) พั ฒ นา (Evolve) ครุ น คิ ด ใคร ครวญ
(Revolve) การเปลี่ยนรูป การแปรรูป (Transformation)
15. หนา 12 ขอ 2.2 คุณสมบั ติของผูเขาศึกษา ใหปรับแกไขคุณสมบัติของผูเขาเรียนใหกวาง
โดยใหมีสัดสวนนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศ โดยใหมีสัดสวน 3:1

-616. หนา 13 ขอ 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ใหรวมตารางให
เหลือ 1 ตาราง และขอใหระบุหมายเหตุ ทายตารางแผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป โดย
ให มีสัดสวนนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศ โดยใหมีสัดสวน 3:1 เพื่อใหมีความหลากหลายและมีการ
เรียนรูรวมกัน
17. หลักสูตร แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ไมมีขอเสนอแนะ
18. หลักสูตร 1.2 เหมาะสมกับยุคสมัยปจจุบันนี้ ที่เนนใหทําวิทยานิพนธอยางเดียวโจทยวิจัย
การจัดการทองเที่ยวมีมาก ซึ่งเปนขอไดเปรียบของหลักสูตรในการทําวิจัย เชน นักทองเที่ยวจีนที่หายไป ควรมี
การทําวิจัย
19. ควรมีความรวมมือใน การทําวิจัย
20. ใหหลักสูตรหาจุดแข็งและโดดเดน เชน การโจทยวิจัยเพื่อนํามาวิทยานิพนธและนําองค
ความรูไปสูการใชงานไดจริง
21. หน า 40-45 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
22. หนา 84 เอกสารแนบ 1 ให แ กไขหั วข อของเอกสารแนบให ถูก ต อง เปน เอกสารแนบ 2
ประวัติและผลงานการวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร
23. หน า 84-128 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
วิชาการ ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด กรณี ที่ไมมีผลงานทาง
วิชาการ ขอใหเขียนแผนการพัฒนาอาจารยที่ชัดเจน
24. หน า 84-128 เอกสารแนบ 2 ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร ใหตรวจสอบผลงานวิชาการที่ไดรับการเผยแพร ที่เปน Full Paper ใหระบุเลขหนาให
ครบถวน
25. หนา 129-146 ใหแกไขหัวขอของเอกสารแนบใหถูกตอง

-726. ตรวจสอบรูปแบบของเอกสารหลั กสู ตร ให ถูกต องตามแบบฟอร มรายละเอี ยดหลั กสูตร
(มคอ.2) กรณีที่หลักสูตรไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตร หากพบขอผิดพลาดนอกเหนือจากขอเสนอแนะตามมติที่
ประชุมขอใหดําเนินการแกไขใหถูกตองดวย
27. 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.06) 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
รัชดาภรณ ปนทะรส
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชดาภรณ ปนทะรส)
ผูชวยเลขานุการฯ
ผูตรวจรายงานการประชุม
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