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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
4.3 การขอแกไขรายวิชาเคมีในโครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) มหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ
ตามหนังสื อ มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ ที่ ศธ 0523.1.9.1.2/4513 ลงวันที่
11 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอยกเลิกหนังสือที่ ศธ 0523.1.9.1.2/4464 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ตามหนังสือ ที่
ศธ 0523.1.9.1.2/4464 ลงวันที่ 9 ตุล าคม 2561 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายวิช าและจํานวนหนวยกิ ตของ
หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) โดยมหาวิทยาลัยแมโจ -แพร เฉลิมพระเกียรติ
ไดดําเนินการส งใหทางสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ไปแล ว นั้น เนื่ องจาก ทางสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิ มพระเกี ยรติ ได มี การทบทวนและแกไขข อความในหนั งสื อฉบั บ ดั งกล าวข างตน
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอยกเลิกการจัดสงหนังสือที่ ศธ 0523.1.9.1.2/4464 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอ
เปลี่ยนแปลงรายวิชาและจํานวนหน วยกิตของหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)
ทั้งนี้ โดยจะดําเนินการสงหนังสือฉบับแกไขใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการในลําดับตอไป นั้น
ในการนี้ มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ ไดสงหนังสือที่ ศธ 0523.1.9.1.2/4512ลง
วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาของหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต (หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2561) ตามหนังสือ มหาวิทยาลัยแม โจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ ที่ ศธ 0523.1.9.1.2/4489 ลงวันที่ 10
ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาของหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)
ตามที ่ม หาวิท ยาลัยแมโจ-แพร เฉลิม พระเกีย รติ ไดเสนอขอเปด หลัก สูตรใหม หลัก สูต รวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยาประยุ ก ต (หลั ก สู ตรใหม พ.ศ. 2561) และผ า นการพิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เปนที่เรียบรอยแลว และอยูในลําดับ
ขั้ น ตอนการนํ า ส งข อ มู ล หลั ก สู ต รผ า นระบบพิ จ ารณาความสอดคล อ งของหลั กสู ตรระดั บอุ ดมศึ ก ษา (CHE
Curriculum Online : CHECO) เพื่ อให สํานั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา (สกอ.) รับ ทราบหลั กสู ตร นั้ น
จากการตรวจสอบความถูกต อง โดยทางสํานั กบริหารและพั ฒนาวิชาการ และทางหลั กสูตรสาขาวิ ชาชี ววิทยา
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 ที่มี มคอ.1 และทั้ง 2 รายวิชานี้จะมีผลสืบเนื่องไปถึงการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่ตองเรียนในรายวิชา
บังคับกอนของวิชา คม 320 ชีวเคมีเบื้องตน และ คม 321 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน ที่มีรายวิชาบังคับกอน คือ
วิช า คม 250 เคมีอินทรีย จํานวน 3 (2-3-5) หน วยกิต ซึ่งทางอาจารยผูรับผิ ดชอบหลั กสูตรสาขาวิชาชีววิทยา
ประยุกต ไดเรียนปรึกษาทางคณาจารยผูสอนในกลุม รายวิชาเคมีเป นที่ เรียบรอยแลว วารายวิชาคม 250 เคมี
อินทรีย จํานวน 3 (2-3-5) อาจจะมีรายละเอียดเนื้อหาในรายวิชานอยกวา คม 251 และ คม 252 แตมีหัวขอของ
การเรียนที่ครอบคลุมในเชิงกวาง ซึ่งหลักสูตรมีความเห็นสอดคลองในประเด็นที่วา การเรียน คม 250 ก็เพียงพอ
ตอความตองการตามโปรแกรมการเรี ยนรูของหลักสูตร (Program Learning Outcome : PLOs) ซึ่งถาหากไม
ปรับเปลี่ ยนรายวิช านี้ในโครงสรางหลั กสู ตร นั กศึ กษาจะต องเรียนรายวิช าในกลุม วิชาเคมี เพิ่ มอี ก 4 รายวิชา
ไดแก คม 101 คม 102 คม 103 และ คม 104 เพื่อใหสามารถลงทะเบียนเรียนตอในรายวิชาตอเนื่องได ซึ่งไม
จําเปนตอนักศึกษาในหลักสูตรนี้
ดังนั้น ทางคณะกรรมการอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จึงขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาในหลักสูตรจาก
เดิมรายวิชา คม 251 เคมี อินทรีย 1 และ คม 252 ปฏิบั ติการเคมี อินทรีย 1 รวมจํานวน 4 หน วยกิตเปลี่ยนเป น

-4รายวิชา คม 250 เคมีอินทรีย จํานวน 3 หนวยกิต แทน เพื่อใหนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตอเนื่อง
ได และขอปรับแกไขจํานวนหนวยกิตของรายวิชา ชย 461 โครงงานวิจัย จากเดิม 2 หนวยกิต
เปน 3 หนวยกิต แทน เพื่อใหหนวยกิ ตรวมตลอดหลักสูตรเปน 135 หนวยกิตตามเดิม รายละเอียดตามเอกสารที่
แนบมาพรอมนี้
จึงขอบรรจุ ห ลั ก สู ตรต อ ที่ ป ระชุ ม โดยมี ร ายละเอี ยดตามเอกสารที่ นําเสนอต อ ที่ ประชุ ม เพื่ อ
พิจารณา และผ า นการเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม ดั ง นี้
1) ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 14/2561 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561
พิ จารณาแลว มีมติ ใหค วามเห็ น ชอบการขอเปลี่ ยนแปลงรายวิ ชาในหลั กสู ตรวิทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
ชีววิทยาประยุกต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) ดังนี้
1. การขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาในหลักสูตรจากรายวิชา คม 251 เคมีอินทรีย 1 และรายวิชา คม
252 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1 รวมจํานวน 4 หนวยกิต เปลี่ยนเปน รายวิชา คม 250 เคมีอินทรีย จํานวน 3 หน วย
กิต
2. แกไขจํานวนหนวยกิตของรายวิชา ชย 461 โครงงานวิจัย จากเดิม 2 หนวยกิต เปน 3 หนวย
กิต
และใหนําเสนอต อที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ใหความเห็นชอบตามลําดับ
2) ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุม ครั้งที่ 18/2561 ในวันที่
10 ตุลาคม 2561 พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาเคมี ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) และให นํา เสนอคณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ด า นวิ ช าการ และสภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบตามลํา ดั บ
จึ ง ขอนํา เสนอการขอเปลี่ ยนแปลงรายวิชาเคมี ในหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชา
ชีววิ ทยาประยุกต (หลัก สู ตรใหม พ.ศ. 2561) ต อ ที ่ ป ระชุ ม เพื ่ อ พิ จ ารณา ดั งมี รายละเอี ยดตามเอกสารที่
นําเสนอตอที่ประชุมนี้

ประเด็นการพิจารณา
1. ขอเปลี่ ยนแปลงรายวิ ชาในหลั กสู ตรจากเดิ มรายวิ ชา คม 251 เคมี อิ นทรีย 1 และ คม 252
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1 รวมจํานวน 4 หนวยกิต เปลี่ยนเปน รายวิชา คม 250 เคมีอินทรีย จํานวน 3 หนวยกิต
2. ขอแก ไขจํ านวนหน วยกิ ตของรายวิ ชา ชย 461 โครงงานวิจั ย จากเดิ ม 2 หน วยกิ ต เป น 3
หนวยกิต
มติที่ประชุม พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาในหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) ตั้งแตปการศึกษา 2561 เปนตนไป และ
ใหนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ทั้ งนี้ มีขอเสนอแนะใหแกไขเพิ่มเติม
ดังนี้
1. ให ความเห็ น ชอบการแก ไขรายวิ ชา คม 251 เคมี อิ นทรี ย 1 และ คม 252 ปฏิ บั ติการเคมี
อินทรีย 1 รวมจํานวน 4 หนวยกิต เปน รายวิชา คม 250 เคมีอินทรีย จํานวน 3 หนวยกิต

-52. ให ความเห็ นชอบการแก ไขจํ านวนหน วยกิ ตของรายวิ ชา ชย 461 โครงงานวิ จั ย จากเดิ ม 2
หนวยกิต เปน 3 หนวยกิต ที่ประชุมมีขอเสนอแนะใหเพิ่มเติมเนื้อหาของรายวิชาใหมากขึ้นดวย
3. มีขอเสนอแนะใหเพิ่มรายวิชาฟสิกสในหลักสูตรในสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรในรอบตอไป
4. ตรวจสอบรูป แบบของเอกสารหลั ก สู ตร ให ถู กต องตามแบบฟอร ม รายละเอี ย ดหลั ก สู ตร
(มคอ.2) กรณีที่หลักสูตรไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตร หากพบขอผิดพลาดนอกเหนือจากขอเสนอแนะตามมติที่
ประชุมขอใหดําเนินการแกไขใหถูกตองดวย
5. ขอใหหลักสูตรดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ และจัดสงเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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 29 พฤศจิกายน 2561 และสง
เอกสารหลักสูตรที่แกไขเรียบรอยแลว และแบบรายงานขอมูลหลักสูตรตามแบบที่ สกอ. กําหนด (มคอ.02) 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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ภูสิต ปุกมณี
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูสิต ปุกมณี)
เลขานุการฯ
ผูตรวจรายงานการประชุม

สําเนาถูกต้อง

(นางสาวนฤมล คงขุนเทียน)
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

