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สรุปผลการจัดโครงการ
“การบันทึกขอมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
(CHE Curriculum Online : CHECO)”
กิจกรรม : วันที่ 1-2 กุมภาพันธ 2563
บทสรุปผูบริหาร
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ไดจัดโครงการ “การบันทึกขอมูลหลักสูตรในระบบพิจารณา
ความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)” จํานวน 3 ครั้ง คือ วันที่
22-23, 30-31 มกราคม และ 1-2 กุ ม ภาพั น ธ 2563 โดยกิ จ กรรมครั้ ง ที่ 1 และครั้ ง ที่ 2 วิ ท ยากร คื อ รอง
ศาสตราจารย ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ กิจ กรรมครั้งที่ 3 วิ ทยากร คือ นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ที่ปรึกษาดาน
มาตรฐานการศึกษาสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุ ดมศึกษา รองศาสตราจารย ดร.ปาริช าติ บัวเจริญ และ
นางสาวธิชชญาภาสุ เสนหา สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา รอยละหลักสูตรที่เขารวม 88, 70 และ 68
ตามลําดับ
สถานะหลักสูตรในระบบ CHECO ที่ผานการเห็นชอบจาก สกอ. (P) มีจํานวนหลักสูตร ในระบบ
จํานวน 28 หลักสูตร (ขอมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2563) หลังการจัดโครงการ สกอ. ไดเห็นชอบหลักสูตรเพิ่มเติม
จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร
สถานะหลักสูตรในระบบ CHECO ที่อยูระหวางการพิจารณาที่ สกอ. (A1-A4) มีจํานวนหลักสูตร
ในระบบ จํานวน 39 หลักสูตร (ขอมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2563) หลังการจัดโครงการ สกอ. ไดตรวจสอบ
หลักสูตร และสงกลับใหมหาวิทยาลัยแกไข จํานวน 38 หลักสูตร (ขอมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ 2563)

-2รายงานผลการจัดกิจกรรม : วันที่ 1-2 กุมภาพันธ 2563
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ไดการดําเนินการจัดโครงการ “การบันทึกข อมูลหลักสูตรใน
ระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)” กิจกรรม :
วั น ที่ 1-2 กุ มภาพั น ธ 2563 ณ ห อ ง 80-308 ห อ ง 80-309 ห อ ง 80-310 ชั้ น 3 อาคารเรี ย นรวม 80 ป
มหาวิทยาลัยแมโจ วิทยากร ประกอบดวย
1) นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ที่ปรึกษาดานมาตรฐานการศึกษา สํานักมาตรฐานและประเมินผล
อุดมศึกษา
2) รองศาสตราจารย ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ
3) นางสาวธิชชญาภาสุ เสนหา สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
ทั้งนี้ ทางวิทยากร แจงทางมหาวิทยาลัย ในวันที่ 30 มกราคม 2563 ขอเปนการใหขอเสนอแนะ
แกหลักสูตรที่มีสถานะ W เทานั้น เพื่อการเขาถึงขอมูลหลักสูตร ในระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) จึงขอใหทางหลักสูตรที่มีสถานะ W เปนหลักสูตร Case
Study ของโครงการฯ ในวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ 2563 โดยมีรายชื่อของหลักสูตร ดังตอไปนี้
สถานะหลักสูตรที่อยูในระดับมหาวิทยาลัย (สถานะ W) วันที่ 1 กุมภาพันธ 2563 เวลา 8.30 น. - 12.00 น.
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

คณะ/วิทยาลัย

หลักสูตร

พ.ศ. ของ
หลักสูตร

สถานะ
หลักสูตร

คณะผลิตกรรมการเกษตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร

2560
2560
2560
2560

W/3
W/2
W1/2
W1/3

คณะบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยบริหารศาสตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาพืชไร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

2560
2561
2561
2560

W/4
W1/1
W1/3
W/2

คณะศิลปศาสตร
คณะวิทยาศาสตร

สถานะหลักสูตรที่อยูในระดับมหาวิทยาลัย (สถานะ W) วันที่ 1 กุมภาพันธ 2563 เวลา 13.00 น. - 17.00 น.

-3ลําดับ
1

คณะ/วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแมโจ แพร เฉลิมพระเกียรติ

2
3
4

มหาวิทยาลัยแมโจ ชุมพร

5

หลักสูตร

พ.ศ. ของ
หลักสูตร

สถานะ
หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมปาไม

2562

W/3

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต

2561

W/5

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการทองเที่ยว

2561

W/3

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง

2561

W/1

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครองทองถิ่น

2562

W1/4

สถานะหลักสูตรที่อยูในระดับมหาวิทยาลัย (สถานะ W)
วันที่ 2 กุมภาพันธ 2563 เวลา 8.30 น. - 12.00 น. และเวลา 13.00 น. - 17.00 น.
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

คณะ/วิทยาลัย
คณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร
คณะผลิตกรรมการเกษตร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบ
สิ่งแวดลอม
วิทยาลัยบริหารศาสตร
คณะศิลปศาสตร

หลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม
หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมือง
และสภาพแวดลอม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณะ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจเพื่อชาวตางประเทศ

พ.ศ. ของ
หลักสูตร
2561

สถานะ
หลักสูตร
W/2

2561
2562
2562
2562
2562

W/1
W1/3
W/4
W/6
W/3

2562
2562
2563

W/2
W/1
W1/1

หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 18.30 น.
หมายเหตุ :

เพื่อการเขาถึงขอมูลหลักสูตร ในระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึ กษา
(CHE Curriculum Online : CHECO) จึงขอใหทางหลักสูตรที่มีสถานะ W เปนหลักสูตร Case
Study ของโครงการฯ ในวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ 2563

-4สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงขอรายงานผลการดําเนินการโครงการฯ กิจกรรม : วันที่ 1 – 2
กุมภาพันธ 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 สถานะหลักสูตรที่อยูในระดับมหาวิทยาลัย (สถานะ W) ที่เปนหลักสูตร Case Study ที่กําหนดไว
จํานวน 22 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรเขารวมกิจกรรม จํานวน 17 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 77.27
คณะ

จํานวนหลักสูตรที่ จํานวนหลักสูตรที่เปน
รอยละ
กําหนดเปน
หลักสูตร Case Study หลักสูตรที่เขา
หลักสูตร Case เขารวม / ไมเขารวม รวมกิจกรรม
Study
เขารวม ไมเขารวม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
6
6
0
100.00
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม
2
0
2
คณะบริหารธุรกิจ
1
1
0
100.00
คณะศิลปศาสตร
2
2
0
100.00
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1
1
0
100.00
คณะวิทยาศาสตร
2
2
0
100.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร
3
1
2
33.33
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ
3
3
0
100.00
มหาวิทยาลัยแมโจ - ชุมพร
2
1
1
50.00
รวม
22
17
5
77.27
รายชื่อหลักสูตรที่กําหนดเปนหลักสูตร Case Study ที่ไมเขารวม มีจํานวน 5 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
2. หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดลอม
3. หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร
5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณะ
ในการนี้ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ไดขอความรวมมือจากคณะวิทยาลัยที่มีหลักสูตรอยูใน
ระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) เขารวมฟง
ขอเสนอแนะจากวิทยากรดวย โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 2 ดังนี้

-5ตารางที่ 2 จํานวนหลักสูตรในระบบ CHECO จํานวน 65 หลักสูตร มีหลักสูตรที่เขารวมกิจกรรม 44 หลักสูตร
คิดเปนรอยละ 67.69
คณะ
จํานวน
จํานวนหลักสูตรที่
รอยละ
หลักสูตรที่
เขารวม / ไมเขารวม
หลักสูตรที่เขา
กําหนด
รวมกิจกรรม
เขารวม
ไมเขารวม
คณะผลิตกรรมการเกษตร
11
8
3
72.73
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี
3
3
100.00
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา
2
2
100.00
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม
5
5
0.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
2
2
0.00
คณะบริหารธุรกิจ
3
3
100.00
คณะเศรษฐศาสตร
4
4
100.00
คณะศิลปศาสตร
4
2
2
50.00
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
4
3
1
75.00
คณะวิทยาศาสตร
7
4
3
57.14
วิทยาลัยบริหารศาสตร
4
1
3
25.00
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ
12
12
100.00
มหาวิทยาลัยแมโจ - ชุมพร
4
2
2
50.00
รวม
65
44
21
67.69
สรุปรายชื่อหลักสูตรที่ไมเขารวม มีจํานวน 21 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมและสื่อสารเกษตร
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาพืชสวน
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดลอม
5. หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดลอม
6. หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม
7. หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม
8. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทศั น
9. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน
10. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน
11. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
12. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรบูรณาการ

-613. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
14. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
15. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
16. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
17. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร
18. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณะ
19. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร
20. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
21. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวเชิงบูรณาการ
สรุปจํานวนผูเขารวมกิจกรรม
- วันที่ 1 กุมภาพันธ 2563 จํานวน 67 คน
- วันที่ 2 กุมภาพันธ 2563 จํานวน 38 คน
นางสาวนุช นภา รื่นอบเชย ที่ป รึกษาดานมาตรฐานการศึก ษา สํ า นั กมาตรฐานและประเมิ น ผล
อุดมศึกษา ไดแจงปญหาเรงดวน ดังนี้
1. หลักสูตรที่ไมสามารถกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงิน
กูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) เนื่องจากการประกันคุณภาพ และสถานะหลักสูตรที่เกี่ยวของ
กับการรับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (expired) กรณีหลักสูตรใหม หลักสูตรตองได
การอนุมั ติห ลั ก สูต รก อ นเดื อ นมิถุน ายน 2563 ส ว นหลั ก สูตรปรับ ปรุ ง เป นหลั กสู ตร expired หรื อไม เช น
หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปรับปรุงไมทันป 2563 ดังนั้น มหาวิทยาลัยตองเตรียมความพรอมในการแกไขป ญหา
ดังกลาวลวงหนา กอนการเปดภาคการศึกษา ในปการศึกษา 2563
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาดานมาตรฐานการศึกษา แนะนําใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบรายชื่อหลักสูตรที่ไม
สามารถกูยืมเงินจากกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) ในปการศึกษา 2563 ไดจาก
งานกองทุนเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อขอตรวจสอบรายชื่อหลักสูตร และเพื่อนําขอมูลดังกลาวเพื่อให
ดําเนินการเรงรัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณาใหการรับทราบหลักสูตรตอไป
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ไดประสานงานเบื้องตนกับงานกองทุนเพื่อการศึกษา แลว
ไดรับขอมูลรายชื่อหลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2. หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม (หลักสูตร 5 ป)
3. หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม (หลักสูตร 5 ป)
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
2. หลักการเขียน YLO ทําอะไรได ทําอะไรเปน และวัดได

-7ขอเสนอแนะจากวิทยากร วันที่ 1 กุมภาพันธ 2563
1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
- ขอใหแนบเอกสารรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 23 กรกฎาคม
2560 ใหครบถวน คือ เนื้อหาวาระที่พิจารณาหลักสูตรนี้ จนถึงมติ
- ขอใหตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ดานวิช าการ ที่แนบตอท าย
รายงานการประชุมสภามหาวิ ทยาลัยครั้งที่ 7/2562 วันที่ 6 ตุลาคม 2562 เปนวาระการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย ที่ระบุการปรับปรุงแกไขตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 ซึ่งไม
สอดคลองกับหลักสูตรนี้ ที่ระบุกําหนดการเปดสอนคือ ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560
- ใหเ พิ่มขอมูล ขั้น ตอนการเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผู รับ ผิดชอบหลักสู ตร ในเอกสาร
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ในหนาสรุปขั้นตอนการเสนอหลักสูตร และหมวดที่ 1 ขอมูล
ทั่วไป ขอ 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ. 2560)
- หลักสูตรสอบถามประเด็นขอเสนอแนะ “ใหทบทวนการระบุผลลัพทธการเรียนรู PLO ของ
หลักสูตร และทบทวนการระบุความคาดหวังผลลัพธการเรียนรูเมื่อสิ้นปการศึกษาในแตละป
การศึ ก ษา” โดยทางวิ ทยากรชี้ แ จงรายละเอี ย ดของหั ว ข อ ดั ง กล า วแล ว หลั ก สู ต รรั บ จะ
ดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560)
- หลักสูตรแกไขตามขอเสนอแนะ และกดสงหลักสูตรในระบบ CHECO เรียบรอยแลว
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาพืชไร หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ. 2560)
- ขอให สกอ. ปลดล็อคหัวขอ: 1.6.3 ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเมื่อสิ้นปการศึกษา ใน
ระบบ CHECO
5) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
- ใหแกไข KPI 12 ขอ การใสเครื่องหมาย ถูก ใหใสตามรอบปที่ครบรอบ KPI 12 ขอ การใส
เครื่องหมาย ถูก ใหใสตามรอบปท่คี รบรอบ
6) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
- หลักสูตรสอบถามประเด็นคุณวุฒิการศึกษาและผลงานทางิชาการ ของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร (อาจารยสุชาดา สายธิ) โดยวิทยากรซักถามรายละเอียดการทํางานในหลักสูตรของ
อาจารย ดังกลาว แนะนําใหหลักสูตรเพิ่มเติมขอมูล ประวัติการทํางาน การดูแลหลักสูตร การ
สอนรายวิชาใดในหลักสูตร ความเชี่ยวชาญเฉพาะ และผลงานทางวิชาการที่ผานมาเปนงานที่
มีความเกี่ยวของสัมพันธกับหลักสูตร

-87) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ. 2560)
- เขาสภาหลังจากปการศึกษา 2562
- ตัดรายงานการประชุมสภาวิชาการ เอาเพียงรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย และทํา
Highlight ชื่อหลักสูตร
- จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพในระบบ CHECO ใหใสงานที่
วารสารวิชาการ ชื่อเจาของผลงาน
Proceedings ชื่อเจาของผลงาน ชื่อเรื่อง การประชุมวิชาการที่ไหน สถานที่ วันเดือนป เลขหนา
- PLO มีทักษะสมรรถนะอยางไรที่สูงกวาปริญญาตรี สะทอนความรู ความเขาใจมากนอยขนาด
ไหน
- แผนการศึกษา ก1 ก2 ข จึงตองสรางตาราง
8) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)
- ขอใหลบรายชื่อ และคุณวุฒิของอาจารยที่ซ้ําซอนออก
- ขอใหตรวจสอบการระบุคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหสอดคลองกันทั้งในระบบ
CHECO และเอกสารหลักสูตร (มคอ.2)
- ขอใหตรวจสอบชื่อคุณวุฒิปริญญาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหสอดคลองกันทั้งใน
ระบบ CHECO และเอกสารหลักสูตร (มคอ.2)
- ขอใหระบุผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ยอนหลัง 5 ป และเขียนให
เปนไปตามรูปแบบบรรณานุกรม
- ใหระบุคาใชจายตัวหัวตอป ที่ระบุไวในระบบ CHECO ไปไวในเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) ดวย
- ใหผูแลระบบ CHECO ในระดับมหาวิทยาลัย ทํา Clean รายชื่ออาจารยในระบบ CHECO ให
ถูกตอง (งานหลักสูตร ไดดําเนินการเรียบรอยแลว)
9) หลักสู ตรรัฐศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาการเมื องและการปกครองทองถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562) มหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร
- ใหตรวจสอบมติสภามหาวิทยาลัยใหครบถวน ตามที่นําเสนอหลักสูตร
- ขอใหตรวจสอบกําหนดการเปดสอน ใหสอดคลองกับเอกสาร (มคอ.2)
- การใสชื่อคุณวุฒิใหใสเต็ม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เชน วทม. เปน วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต
- ขอใหตรวจสอบชื่อคุณวุฒิปริญญาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหสอดคลองกันทั้งใน
ระบบ CHECO และเอกสารหลักสูตร (มคอ.2)
- ขอใหปรับแกไขขอมูลในเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) ใหถูกตองและสอดคลองกับขอมูลใน
ระบบ checo อาทิ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันสําเร็จการศึกษา ผลงานทางวิชาการของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร, ผลการพัฒนาการเรียนรูแตละ
ดาน, เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร , คาใชจายตอหัวตอป

-910) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการปาไม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)
- ขอใหตรวจสอบกําหนดการเปดสอน ใหสอดคลองกับเอกสาร (มคอ.2)
- การใสชื่อคุณวุฒิใหใสเต็ม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เชน วทม. เปน วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต
- การนํารายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มาใสในรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรดวย
- ขอใหตรวจสอบชื่อคุณวุฒิปริญญาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหสอดคลองกันทั้งใน
ระบบ CHECO และเอกสารหลักสูตร (มคอ.2)
- ขอใหระบุผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ยอนหลัง 5 ป และเขียนให
เปนไปตามรูปแบบบรรณานุกรม
- ใหระบุคาใชจายตัวหัวตอป (สูงสุด) ที่ระบุไวในระบบ CHECO ไปไวในเอกสารหลักสูตร
(มคอ.2) ดวย
- ขอใหปรับแกไขขอมูลในเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) ใหถูกตองและสอดคลองกับขอมูลใน
ระบบ checo อาทิ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันสําเร็จการศึกษา ผลงานทางวิชาการของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร, ผลการพัฒนาการเรียนรูแตละ
ดาน, เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร , คาใชจายตอหัวตอป
หลักสูตรสังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ (ลําดับที่ 11-20)
11) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
12) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรประยุกตเพื่อการพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561)
13) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
14) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
15) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการทองเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
16) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมปาไม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562)
17) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
18) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
19) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
20) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรปาไม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

- 10 ขอเสนอแนะในภาพรวม
- ขอใหลบรายชื่อ และคุณวุฒิของอาจารยที่ซ้ําซอนออก
- ใหตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยใหครบถวน ตามที่นําเสนอหลักสูตร
- ขอใหตรวจสอบกําหนดการเปดสอน ใหสอดคลองกับเอกสาร (มคอ.2)
- การใสชื่อคุณวุฒิใหใสเต็ม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เชน วทม. เปน วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต
- ขอใหตรวจสอบชื่อคุณวุฒิปริญญาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหสอดคลองกันทั้งใน
ระบบ CHECO และเอกสารหลักสูตร (มคอ.2)
- ขอใหปรับแกไขขอมูลในเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) ใหถูกตองและสอดคลองกับขอมูลใน
ระบบ checo อาทิ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันสําเร็จการศึกษา ผลงานทางวิชาการของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร, ผลการพัฒนาการเรียนรูแตละ
ดาน, เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร , คาใชจายตอหัวตอป

- 11 ขอเสนอแนะจากวิทยากร วันที่ 2 กุมภาพันธ 2563
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
- ตรวจสอบขอมูลภาคการศึกษาที่เปดรับ , มติสภามหาวิทยาลัย, ป พ.ศ. หนาเลมหลักสูตรให
สอดคลอง
- ยืนยันการเปดรับภาคการศึกษาที่ 1/2561
- ตรวจสอบรายงานการประชุม , ภาคการศึกษาที่เปดรับ
- ปรับขอมูลในขอ 1.8.3 คาใชจายตอหัวตอป (สูงสุด)
- การเพิ่มจํานวนนักศึกษา ควรทํา Contact กับบริษัทใหญๆ เพื่อใหสอดรับกับนโยบาย
S Curve สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดจากเว็บไซต www.nxtgenhe.com
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
- ประเด็นหารือเรื่องชื่อปริญญาการรับรองคุณวุฒิของ ก พ. คือ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปฐพีศาสตร
- หลั ก สู ต รยื น ยั น การรั บ ทราบในระบบชื่ อ ปริ ญ ญาเป น ปริ ญ ญาวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
(เกษตรศาสตร) สาขาวิชาปฐพีศาสตร
- การเขียนอางอิง ชื่อผลงานไมไดระบุชื่อ
- การนํารายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มาใสในรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรดวย
- เพิ่มเติมขอมูลการใหความเห็นชอบของสภาฯ ทั้ง 2 ครั้ง ในระบบใหสอดคลองกับมติสภาฯ
- ขอ 1.2.3 – 1.2.6 เอาชื่อสาขาวิชาออก
- การใสชื่อคุณวุฒิใหใ สเต็ม ทั้งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ เช น วทบ. เป น วิท ยาศาสตร
บัณฑิต
- แกไขเครื่องหมาย / ในตัวชี้วัด (ขอ 7) ใหลบเครื่องหมาย / ในปที่ 1 ออก , (ขอ 11) ใหลบ
เครื่องหมาย / ในปที่ 1-3 ออก, (ขอ 12 ) ใหลบเครื่องหมาย / ในปที่ 1-4 ออก
- ขอใหป รับแกไขขอมูลในเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) ให ถูกตองและสอดคลองกับ ข อ มูลใน
ระบบ checo อาทิ คุณวุฒิ สาขาวิ ชา สถาบันสําเร็จ การศึ กษา ผลงานทางวิ ช าการของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร, ผลการพัฒนาการเรียนรูแตละ
ดาน, เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร , คาใชจายตอหัวตอป
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
- ตัดชื่อสาขาวิชาในชื่อปริญญาออก
- โครงสราง เพิ่มเติมจํานวน รวมหนวยกิต
- การใส ชื่อ คุณ วุฒิใหใสเต็ม ทั้งภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ เช น วทม. เป น วิ ท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต

- 12 - การเขียนอางอิง ชื่อผลงานไมไดระบุคําวา “วารสาร” เชน วารสารแกนเกษตร และไมไดระบุ
ชื่ออาจารยในชื่อผลงานวิจัย
- ระบุประเภทผลงานไมสอดคลอง เชน รายงานในที่ประชุม ผลงานสรางสรรค วารสารตีพิมพ
ในระดับนานาชาติ
- ให ระบุคาใชจายตัวหัว ตอป (สูงสุด) ที่ระบุ ไวในระบบ CHECO ไปไว ในเอกสารหลั กสู ตร
(มคอ.2) ดวย
- ขอให ร ะบุ เ กณฑ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา ให ส อดคล อ งกั บ เกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2558 และปรั บ ให ส อดคล อ งกั น ทั้ ง ในระบบ CHECO และเอกสาร
หลักสูตร (มคอ.2)
- ขอใหป รับแกไขขอมูลในเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) ให ถูกตองและสอดคลองกับ ข อ มูลใน
ระบบ checo อาทิ คุณวุฒิ สาขาวิ ชา สถาบันสําเร็จ การศึ กษา ผลงานทางวิ ช าการของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร, ผลการพัฒนาการเรียนรูแตละ
ดาน, เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร , คาใชจายตอหัวตอป
4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร (สถานะหลักสูตร A3/2 30/01/2020 03:03:04)
- ขอ สกอ. แกไข ในหัวขอ 1.8.3 คาใชจายตอหัว และหัวขออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรให
หลักสูตร
5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
- ตัดชื่อสาขาวิชาในชื่อปริญญาออก
- ขอใหตรวจสอบกําหนดการเปดสอน ใหสอดคลองกับเอกสาร(มคอ.2)
- โครงสราง เพิ่มเติมจํานวน รวมหนวยกิต
- การใส ชื่อ คุณ วุฒิใหใสเต็ม ทั้งภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ เช น วทม. เป น วิ ท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต
- ขอใหตรวจสอบชื่อคุณวุฒิปริญญาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหสอดคลองกันทั้งใน
ระบบ CHECO และเอกสารหลักสูตร (มคอ.2)
- ขอใหระบุผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ยอนหลัง 5 ป และเขียนให
เปนไปตามรูปแบบบรรณานุกรม
- ใหนํารายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มาใสในรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรดวย
- การเขียนอางอิง ชื่อผลงานไมไดระบุคําวา “วารสาร” เชน วารสารแกนเกษตร และไมไดระบุ
ชื่ออาจารยในชื่อผลงานวิจัย
- ระบุประเภทผลงานไมสอดคลอง เชน รายงานในที่ประชุม ผลงานสรางสรรค วารสารตีพิมพ
ในระดับนานาชาติ

- 13 - ให ระบุคาใชจายตัวหัว ตอป (สูงสุด) ที่ระบุ ไวในระบบ CHECO ไปไว ในเอกสารหลั กสู ตร
(มคอ.2) ดวย
- ขอให ร ะบุ เ กณฑ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา ให ส อดคล อ งกั บ เกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2558 และปรั บ ให ส อดคล อ งกั น ทั้ ง ในระบบ CHECO และเอกสาร
หลักสูตร (มคอ.2)
- ขอใหป รับแกไขขอมูลในเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) ให ถูกตองและสอดคลองกับ ข อ มูลใน
ระบบ checo อาทิ คุณวุฒิ สาขาวิ ชา สถาบันสําเร็จ การศึ กษา ผลงานทางวิ ช าการของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร, ผลการพัฒนาการเรียนรูแตละ
ดาน, เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร , คาใชจายตอหัวตอป
6) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
- ตัดชื่อสาขาวิชาในชื่อปริญญาออก
- ขอใหตรวจสอบกําหนดการเปดสอน ใหสอดคลองกับเอกสาร(มคอ.2)
- โครงสราง เพิ่มเติมจํานวน รวมหนวยกิต
- การใส ชื่อ คุณ วุฒิใหใสเต็ม ทั้งภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ เช น วทม. เป น วิ ท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต
- ขอใหตรวจสอบชื่อคุณวุฒิปริญญาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหสอดคลองกันทั้งใน
ระบบ CHECO และเอกสารหลักสูตร (มคอ.2)
- ขอใหระบุผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ยอนหลัง 5 ป และเขียนให
เปนไปตามรูปแบบบรรณานุกรม
- ใหนํารายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มาใสในรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรดวย
- การเขียนอางอิง ชื่อผลงานไมไดระบุคําวา “วารสาร” เชน วารสารแกนเกษตร และไมไดระบุ
ชื่ออาจารยในชื่อผลงานวิจัย
- ระบุประเภทผลงานไมสอดคลอง เชน รายงานในที่ประชุม ผลงานสรางสรรค วารสารตีพิมพ
ในระดับนานาชาติ
- ให ระบุคาใชจายตัวหัว ตอป (สูงสุด) ที่ระบุ ไวในระบบ CHECO ไปไว ในเอกสารหลั กสู ตร
(มคอ.2) ดวย
- ขอให ร ะบุ เ กณฑ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา ให ส อดคล อ งกั บ เกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2558 และปรั บ ให ส อดคล อ งกั น ทั้ ง ในระบบ CHECO และเอกสาร
หลักสูตร (มคอ.2)
- ขอใหป รับแกไขขอมูลในเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) ให ถูกตองและสอดคลองกับ ข อ มูลใน
ระบบ checo อาทิ คุณวุฒิ สาขาวิ ชา สถาบันสําเร็จ การศึ กษา ผลงานทางวิ ช าการของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร, ผลการพัฒนาการเรียนรูแตละ
ดาน, เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร, คาใชจายตอหัวตอป

- 14 วิทยากร ใหขอเสนอแนะแกหลักสูตรที่ไมสามารถกูยืมเงินจากกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูก
กับรายไดใ นอนาคต (กรอ.) ในปการศึกษา 2563 ไดแก หลักสู ตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชา
สถาปตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) เนื่องจากหลักสูตรมีสถานะ W/6 (23/01/2020 10:47:37)
เปนกรณีพิเศษ ดังนี้
- ในระบบ CHECO สวนที่ 1 วันที่สภามหาวิ ทยาลัยให ความเห็ นชอบหลั กสู ตร วัน ที่ 20
มกราคม 2562
- ในระบบ CHECO สวนที่ 2 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ตรวจสอบชื่อหลักสูตรให
ถูกตอง จาก หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เปน หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตร
บัณฑิต
- อาจารยกิตติพงศ รื่นวงศ ผลงานทางวิชาการ ขาดเลขหนา ตั้งแตหนาใด-หนาใด
- ผูชวยศาสตราจารยพันธศักดิ์ ภักดี ลบผลงานที่ขาดเลขหนาสมบูรณ (เปนผลงานรวมกับ
อาจารยกิตติพงศ รื่นวงศ)
- ผูชวยศาสตราจารยภูวเดช วงศโสม ผลงานทางวิชาการ ขาดเลขหนา ตั้งแตหนาใด-หนาใด
ลบออก 2 เรื่อง
- อาจารยรงรอง วงษวาล ผลงานเดือน พ.ย.- ธ.ค. 62 ในระบบ CHECO
ตรวจสอบ ผลงานเดือน พ.ย.- ธ.ค. 2560 (143-158 14 (2) ในเลมหลักสูตร มคอ.2
- อาจารย ดร.วุฒิกานต ปุระพรหม
- ในระบบ CHECO สวนที่ 3 แกไขความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเมื่อสิ้นปการศึกษา
YLO ของปที่ 5 ..ไมใชการนําองคความรู...
- จํานวนนักศึกษาใหแกไขดวย ปการศึกษา 2567 รวมเปน 150
- ให ระบุคาใชจายตัวหัว ตอป (สูงสุด) ที่ระบุ ไวในระบบ CHECO ไปไว ในเอกสารหลั กสู ตร
(มคอ.2) ดวย
- ปรับแกไขขอมูลในเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) ดังนี้
- หมวดที่ 1 ขอ 1 เพิ่มชื่อหลักสูตร หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
- หมวดที่ 1 ข อ 6.1 แก ไ ขให ถู ก ตอ ง ดั ง นี้ หลั ก สูต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2562 ปรั บ ปรุ ง จาก
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาป ตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2556)
- หมวดที่ 1 ขอ 7 ใหถูกตอง ดังนี้ หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2564
- ขอใหป รับแกไขขอมูลในเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) ให ถูกตองและสอดคลองกับ ข อ มูลใน
ระบบ checo อาทิ คุณวุฒิ สาขาวิ ชา สถาบันสําเร็จ การศึ กษา ผลงานทางวิ ช าการของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร, ผลการพัฒนาการเรียนรูแตละ
ดาน, เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร, คาใชจายตอหัวตอป

- 15 หลักสูตรที่ไมสามารถกูยืมเงินจากกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.)
ในปการศึกษา 2563
เปนหลักสูตรที่ยังไมผานการพิจารณาความสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ชื่อหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ

หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรสถาปตยกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปตยกรรม (หลักสูตร
5 ป)
หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภูมิสถาปตยกรรม
(หลักสูตร 5 ป)
หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
(ปรับปรุงจาก 2555)
ปรับปรุงตามรอบ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
(ปรับปรุงจาก 2556)
*ตามรอบการปรับปรุงคือ พ.ศ
2562
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
(ปรับปรุงจาก 2554)
*ตามรอบการปรับปรุงคือ พ.ศ
2560
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
(ปรับปรุงจาก 2556)
*ตามรอบการปรับปรุงคือ พ.ศ
2560
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
(ปรับปรุงจาก 2555)
*ตามรอบการปรับปรุงคือ พ.ศ
2560
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
(ปรับปรุงจาก 2556)
ปรับปรุงตามรอบ

หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช

-

ปการศึกษา 2560
ปการศึกษา 2561
ปการศึกษา 2562
ปการศึกษา 2563

วันเดือนปที่สภา
มหาวิทยาลัย
อนุมัติ
23/07/2560

สถานะหลักสูตรใน
CHECO
วันที่ 1/2/2563
W/3
(30/01/2020
18:24:34)
W/6
(23/01/2020
10:47:37)

สถานะหลักสูตรใน
CHECO
วันที่ 3/2/2563
W/3
(30/01/2020
18:24:34)
W/6
(23/01/2020
10:47:37)

สถานะหลักสูตรใน
CHECO
วันที่ 17/2/2563
A2/7
(17/02/2020
15:29:48)
W/7
(17/02/2020
17:46:56)

23/07/2560

A1/1
(23/01/2020
15:33:35)

A2/1
(01/02/2020
23:53:59)

W/3
(10/02/2020
23:27:16)

17/06/2561

A1/1
(17/10/2019
19:07:52)

A2/1
(01/02/2020
23:46:35)

S/2
(13/02/2020
17:00:49)

30/04/2560

A1/1
(15/07/2019
10:46:44)

A2/1
(01/02/2020
23:25:28)

W/3
(10/02/2020
23:21:05)

27/10/2561

A1/1
(30/10/2019
13:48:58)

A2/1
(01/02/2020
17:53:24)

W/1
(10/02/2020
23:07:51)

20/01/2562

เปดเทอม 12 มิถุนายน 2560
เปดเทอม 25 มิถุนายน 2561
เปดเทอม 1 กรกฏาคม 2562
เปดเทอม 29 มิถุนายน 2563

