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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 

4.3 การขอแกไขรายวิชาเคมีในโครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) มหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรต ิ

ตามหนังสือ  มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ ที่  ศธ  0523.1.9.1.2/4513 ลงวันที่ 
11  ตุลาคม 2561 เร่ือง  ขอยกเลิกหนังสือท่ี ศธ 0523.1.9.1.2/4464 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ตามหนังสือ ท่ี  
ศธ  0523.1.9.1.2/4464 ลงวันท่ี 9 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาและจํานวนหนวยกิตของ
หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)  โดยมหาวิทยาลัยแมโจ  -แพร เฉลิมพระเกียรติ 
ไดดําเนินการสงใหทางสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ไปแลว นั้น เน่ืองจาก ทางสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต 
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ ไดมีการทบทวนและแกไขขอความในหนังสือฉบับดังกลาวขางตน 
ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงขอยกเลิกการจัดสงหนังสือท่ี ศธ 0523.1.9.1.2/4464 ลงวันท่ี 9 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอ
เปล่ียนแปลงรายวิชาและจํานวนหนวยกิตของหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) 
ท้ังน้ี โดยจะดําเนินการสงหนังสือฉบับแกไขใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการในลําดับตอไป น้ัน 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ ไดสงหนังสือที่ ศธ  0523.1.9.1.2/4512ลง
วันท่ี 11  ตุลาคม 2561 เรื่อง  ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาของหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต (หลักสูตรใหม 
พ.ศ. 2561)  ตามหนังสือ  มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ ท่ี  ศธ  0523.1.9.1.2/4489 ลงวันท่ี 10  
ตุลาคม 2561 เรื่อง  ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาของหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)  
ตามที่มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ ไดเสนอขอเปดหลักสูตรใหม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) และผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2560 เปนท่ีเรียบรอยแลว และอยูในลําดับ
ขั้นตอนการนําสงขอมูลหลักสูตรผานระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE 
Curriculum Online : CHECO) เพ่ือใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบหลักสูตร น้ัน 
จากการตรวจสอบความถูกตอง โดยทางสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ และทางหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา
ประยุกต ไดตรวจพบวามีความผิดพลาดในรายวิชา คม 251 เคมีอินทรีย 1 จํานวน 3 (3-0-6) หนวยกิต และ คม 
252 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1 จํานวน 1 (0-3-1) หนวยกิต ซึ่งเปนรายวิชาบังคับของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชา
เคมี ท่ีมี มคอ.1 และทั้ง 2 รายวิชาน้ีจะมีผลสืบเน่ืองไปถึงการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาท่ีตองเรียนในรายวิชา
บังคับกอนของวิชา คม 320 ชีวเคมีเบ้ืองตน และ คม 321 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน ท่ีมีรายวิชาบังคับกอน คือ 
วิชา คม 250 เคมีอินทรีย จํานวน 3 (2-3-5) หนวยกิต ซึ่งทางอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา
ประยุกต ไดเรียนปรึกษาทางคณาจารยผูสอนในกลุมรายวิชาเคมีเปนท่ีเรียบรอยแลว วารายวิชาคม 250 เคมี
อินทรีย จํานวน 3 (2-3-5) อาจจะมีรายละเอียดเนื้อหาในรายวิชานอยกวา คม 251 และ คม 252 แตมีหัวขอของ
การเรียนท่ีครอบคลุมในเชิงกวาง ซึ่งหลักสูตรมีความเห็นสอดคลองในประเด็นท่ีวา การเรียน คม 250 ก็เพียงพอ
ตอความตองการตามโปรแกรมการเรียนรูของหลักสูตร (Program Learning Outcome : PLOs) ซึ่งถาหากไม
ปรับเปลี่ยนรายวิชานี้ในโครงสรางหลักสูตร นักศึกษาจะตองเรียนรายวิชาในกลุมวิชาเคมีเพ่ิมอีก 4 รายวิชา 
ไดแก คม 101 คม 102 คม 103 และ คม 104 เพ่ือใหสามารถลงทะเบียนเรียนตอในรายวิชาตอเน่ืองได ซึ่งไม
จําเปนตอนักศึกษาในหลักสูตรน้ี 

ดังน้ัน ทางคณะกรรมการอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จึงขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาในหลักสูตรจาก

เดิมรายวิชา คม 251 เคมีอินทรีย 1 และ คม 252 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1 รวมจํานวน 4 หนวยกิตเปลี่ยนเปน 
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รายวิชา คม 250 เคมีอินทรีย จํานวน 3 หนวยกิต แทน เพ่ือใหนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตอเน่ือง

ได และขอปรับแกไขจํานวนหนวยกิตของรายวิชา ชย 461 โครงงานวิจัย จากเดิม 2 หนวยกิต 

เปน 3 หนวยกิต แทน เพ่ือใหหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรเปน 135 หนวยกิตตามเดิม รายละเอียดตามเอกสารท่ี

แนบมาพรอมน้ี 

จึงขอบรรจุหลักสูตรตอท่ีประชุม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือ
พิจารณา และผานการเห็นชอบจากท่ีประชุม ดังน้ี 

1) ท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งท่ี 14/2561 ในวันท่ี 17 ตุลาคม 2561  
พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอเปล่ียนแปลงรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววทิยาประยุกต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) ดังน้ี 

1. การขอเปล่ียนแปลงรายวิชาในหลักสูตรจากรายวิชา คม 251 เคมีอินทรีย 1 และรายวิชา คม 
252 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1 รวมจํานวน 4 หนวยกิต เปล่ียนเปน รายวิชา คม 250 เคมีอินทรีย จํานวน 3 หนวย
กิต 

2. แกไขจํานวนหนวยกิตของรายวิชา ชย 461 โครงงานวิจัย จากเดิม 2 หนวยกิต เปน 3 หนวย
กิต 

และใหนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ใหความเห็นชอบตามลําดับ  

 
2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี 18/2561 ในวันที่ 

10 ตุลาคม 2561 พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการขอเปล่ียนแปลงรายวิชาเคมี ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) และใหนําเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ดานวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ 

จึงขอนํา เสนอการขอเปล่ียนแปลงรายวิชาเคมี ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยาประยุกต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) ตอ ที่ป ระชุม เ พื่อพิจ ารณา  ดังมีรายละเอียดตามเอกสารท่ี
นําเสนอตอท่ีประชุมน้ี 

 

ประเด็นการพิจารณา  
1. ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาในหลักสูตรจากเดิมรายวิชา คม 251 เคมีอินทรีย 1 และ คม 252 

ปฏบิัติการเคมีอินทรีย 1 รวมจํานวน 4 หนวยกิต เปลี่ยนเปน รายวิชา คม 250 เคมีอินทรีย จํานวน 3 หนวยกิต 
2. ขอแกไขจํานวนหนวยกิตของรายวิชา ชย 461 โครงงานวิจัย จากเดิม 2 หนวยกิต เปน 3 

หนวยกิต 
 

มติที่ประชุม พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาในหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) ต้ังแตปการศึกษา 2561 เปนตนไป  และ
ใหนําเสนอตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ท้ังน้ี มีขอเสนอแนะใหแกไขเพิ่มเติม 
ดังน้ี  

1. ใหความเห็นชอบการแกไขรายวิชา คม 251 เคมีอินทรีย 1 และ คม 252 ปฏิบัติการเคมี
อินทรีย 1 รวมจํานวน 4 หนวยกิต เปน รายวิชา คม 250 เคมีอินทรีย จํานวน 3 หนวยกิต  
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2. ใหความเห็นชอบการแกไขจํานวนหนวยกิตของรายวิชา ชย 461 โครงงานวิจัย จากเดิม 2 
หนวยกิต เปน 3 หนวยกิต ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะใหเพ่ิมเติมเน้ือหาของรายวิชาใหมากข้ึนดวย 

3. มีขอเสนอแนะใหเพ่ิมรายวิชาฟสิกสในหลักสูตรในสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรในรอบตอไป 
4. ตรวจสอบรูปแบบของเอกสารหลักสูตร ใหถูกตองตามแบบฟอรมรายละเอียดหลักสูตร 

(มคอ.2) กรณีท่ีหลักสูตรไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตร หากพบขอผิดพลาดนอกเหนือจากขอเสนอแนะตามมติท่ี
ประชุมขอใหดําเนินการแกไขใหถูกตองดวย 

5. ขอใหหลักสูตรดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ และจัดสงเอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยมี
รายละเอียดดังน้ี  

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

เอกสารหลักสูตรท่ีแกไขเรยีบรอยแลว และแบบรายงานขอมูลหลักสูตรตามแบบที่ สกอ. กําหนด (มคอ.02) 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 

  
 

รัชดาภรณ  ปนทะรส 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชดาภรณ  ปนทะรส) 

ผูชวยเลขานุการฯ 
ผูตรวจรายงานการประชุม 
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ภูสิต  ปุกมณี 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูสิต  ปุกมณี) 

เลขานุการฯ 
ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
 สาํเนาถกูต้อง 

 

 

(นางสาวนฤมล  คงขุนเทียน) 

นักวิชาการศึกษาชํานาญการพเิศษ 


