


















สําเนา 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ  ครั้งที่ 1/2562 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5  มหาวิทยาลัยแมโจ   

--------------------------------- 
รายชื่อกรรมการผูมาประชุม 

1. ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย ดร.จตุรภัทร  วาฤทธิ์ รองประธานกรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐปน  ชื่นบาล กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร   

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชนาพร ขันธบุตร กรรมการ 
 คณบดีคณะศิลปศาสตร   

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สนิท  สิทธิ กรรมการ 

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูสิต  ปุกมณี เลขานุการ 
 ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ    

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชดาภรณ  ปนทะรส ผูชวยเลขานุการ 
 รองผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  ฝายวิชาการ  

รายชื่อกรรมการผูลาประชุม 
1. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.กิตติชัย  วัฒนานิกร          รองประธานกรรมการ 

รายชื่อผูเขารวมประชุม 
1. รองศาสตราจารย ดร.วศิน  เจริญตัณธนกุล  
2. รองศาสตราจารย ดร.นคเรศ รังควัต  
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กังสดาล กนกหงษ  
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพล เลาหรอดพันธุ  
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ไชยชนะ  
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เนตรนภา อินสลุด  
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน  
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ  
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน  

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายสกุล ฟองมูล  
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ  ไตรแสง  
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สพ.ญ.พชรพร  ตาดี  
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13. ผูชวยศาสตราจารย น.สพ.ไพโรจน  พงศกิดาการ  
14. ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยตรีธรรมศักดิ์ พันธุแสนศรี  
15. อาจารย ดร.จิรพงศ ศรศักดานุภาพ  
16. อาจารย ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว  
17. อาจารย ดร.อานนท  สีดาเพ็ง  
18. อาจารยจิรวัฒน รักชาติ  
19. อาจารยพันธศักดิ์  ภักดี  
20. อาจารยภูวเดช  วงศโสม  
21. อาจารยมนฤทัย  ไชยวิเศษ  
22. อาจารยศิริลักษณ สุขเจริญ  
23. อาจารยอิสรีย ฮาวปนใจ  
24. อาจารยอุทัยวรรณ  ศรีวิชัย  
25. นางสาวพนิดา พละปญญา  

   
เจาหนาที่ปฏิบัติงานประชุม 

1. นางสาวนฤมล  คงขุนเทียน  
2. นางสาวรักษพิกุล วงศจักร  
3. นางสาวอาทิตยา  ธรรมตา  

 
เริ่มประชุมเวลา 9.30 น. 

เมื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการมาครบองคประชุมแลว ประธานฯ ไดกลาวเปดประชุม
และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ  
ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน ประธานกรรมการ ใหขอเสนอแนะดังนี้  
1. การเรียนในปจจุบันใหเปนไปตามการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เรียนใหรู  เรียนใหหลากหลาย ความรู

จากตํารา หนังสือเปนความรูที่ ไมทันสมัย จึงควรเรียนรูจากผลงานวิจัยตีพิมพ ทั้งนี้ เมื่อเรียนแลวสามารถเปน
ผูประกอบการ มีอาชีพอิสระได เมื่อผลิตได ตองขายเปนดวย ความรูดานการใชอินเทอรเน็ตมีความสําคัญเชนกัน การ
เรียนให  

2. การเขียนรายละเอียดของ หมวดที่ 1 ขอมูลท่ัวไป  และ หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร ในเลม
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) จึงตองมีรูปแบบการเขียน โดยเฉพาะหมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร มีความสําคัญ
มาก ดังนั้น อาจารยผูสอน ตองอาน และศึกษาในหมวดดังกลาวดวย 

3. รายวิชาฟสิกส สําหรับนักศึกษาดานวิศวกรรมศาสตร ตองปรับเนื้อหาหรือไม ควรมีการปรับใหเรียน
เก่ียวกับควอนตัมเพ่ิมเติม 
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1.2  เรื่องที่เลขานุการแจงเพื่อทราบ   -ไมม-ี 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ 
  ครั้งที่ 10/2561 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561   
ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 

20  ธันวาคม  2561 ไปแลวนั้น บัดนี้ ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมดังกลาวแตอยูระหวางการตรวจสอบ
ความถูกตองของเอกสารดังกลาว จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองเอกสารรายงานการประชุมในการประชุมครั้งตอไป จึง
ขอแจงใหที่ประชุมเพ่ือทราบ 
    

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ฯลฯ 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
วาระที่ 4.5  การรับรองเอกสาร สมอ.08 การปรับปรุงแกไขหลักสูตร สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร 

1. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ฉบับป 2556 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับป 2555 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการทองเที่ยว ฉบับป 2555 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง ฉบับป 2555 
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตพืช ฉบับป 2556 

 
สืบเนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สงคืนเอกสารการปรับปรุงแกไขหลักสูตร สังกัด

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร จํานวน  2 หลักสูตร ดังนี้ 
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการทองเที่ยว ฉบับป พ.ศ. 2555 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการประมง ฉบับป พ.ศ. 2555 

ตามรายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 0506(2)/3467 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได
พิจารณาแลว มีขอสังเกตใหมหาวิทยาลัยแมโจ ดําเนินการแนบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ระบุสถานที่จัดการ
เรียนการสอนของแตละหลักสูตรที่เพิ่มขึ้นจากที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดรับทราบการอนุมัติหลักสูตร
ดังกลาวแลว ทั้งนี้ ขอใหระบุสถานที่จัดการเรียนการสอน รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร จํานวนนักศึกษา และกําหนดการเริ่มใชของแตละหลักสูตรดวย ทั้งนี้ หลักสูตรดังกลาวเปนหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 จึงมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือ
ทุกรอบ 5 ป  

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา จึงขอสงคนืเอกสารการปรับปรุงแกไขหลักสูตรดังกลาว 
เพื่อใหมหาวิทยาลัยพิจารณาและทบทวนปรับปรุงแกไขหลักสูตรตามขอสังเกตขางตน และเมื่อมหาวิทยาลัยดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว ขอไดโปรดจัดสงแบบรายงานปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) ตอสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จํานวนหลักสูตรละ 4 ฉบับ ที่ลงนามรับรองความถูกตองของขอมูลโดยนายกสภามหาวิทยาลัย หรือ
อธิการบดี และประทับตรามหาวิทยาลัยทุกหนาพรอมแผนบันทึกขอมูล จํานวน 1 แผน เพ่ือที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จะไดดําเนินการตอไป  
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ในการนี้ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ไดไปประชุมรวมกับหลักสูตรตางๆ สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ – 
ชุมพร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เพ่ือเรงรัดดําเนินการบันทึกหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ใหแลวเสร็จ และไดแจงขอมูลสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ไดสงคืนเอกสารการปรับปรุงแกไขหลักสูตร สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร ดังกลาว และไดรวมประชุมกับ
หลักสูตรตางๆ เพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาดังกลาว ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแมโจ - ชุมพร ไดนําหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม
โจ และหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ ไปจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยแมโจ - ชุมพร 
จํานวน 5 หลักสูตร  ดังนี้ 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการทองเที่ยว ฉบับป 2555 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการประมง ฉบับป 2555 
3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ สาขาวิชารัฐศาสตร ฉบับป 2556 
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับป 2555 
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตพืช ฉบับป 2556 

จากกรณีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ใหขอสังเกตใหมหาวิทยาลัยแมโจ ดําเนินการแนบ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนของแตละหลักสูตรที่เพิ่มขึ้นจากที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดรับทราบการอนุมัติหลักสูตรดังกลาวแลว ทั้งนี้ ขอใหระบุสถานที่จัดการเรียนการสอน 
รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร จํานวนนักศึกษา และกําหนดการเริ่มใชของแตละ
หลักสูตรดวย ทั้งนี้ หลักสูตรดังกลาวเปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 จึงมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ป แลวนั้น  

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร ไดมีการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร จํานวน 5 หลักสูตร ซึ่งทั้ง 5 หลักสูตร
นั้น ในเลมรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ไมไดระบุสถานที่จัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร ตาม
ขอสังเกตตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจง  ซึ่งจากการประชุมรวมกันของสํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ และมหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร พบวาอีก 3 หลักสูตร เปนปญหากรณีเดียวกัน เพ่ือใหการดําเนินการแกไขปญหา
ในกรณีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สงคืนเอกสารการปรับปรุงแกไขหลักสูตร เปนไปดวยความเรียบรอย      
ที่ประชุมจึงขอความรวมมือจากหลักสูตรทั้ง 5 หลักสูตร จัดทําเอกสารสมอ.08 การปรับปรุงแกไขหลักสูตร ตาม
ขอเสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงรายละเอียดในเอกสารดังกลาว และขอใหหลักสูตร สังกัด
มหาวิทยาลัยแมโจ - ชุมพร นําเสนอเอกสารสมอ.08 การปรับปรุงแกไขหลักสูตร ตามขั้นตอนการนําเสนอหลักสูตรดังนี้ 
คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยแมโจ - ชุมพร  คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป นั้น และขอใหมหาวิทยาลัยแมโจ - ชุมพรดําเนินการโดยเรงดวนและ
จัดสงเอกสารดังกลาวใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภายในวันที่ 4 มกราคม 2562 เพ่ือนําเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการ ในวันที่ 7 มกราคม 2562 เพ่ือพิจารณานั้น ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรสังกัด
มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร ทั้ง 5 หลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการในการรับรอง สมอ.08 การปรับปรุงแกไขหลักสูตร สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร ทั้ง 5 หลักสูตรดังกลาว 
และสามารถนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบตอไป และไดนําเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอเพื่อพิจารณา และผาน
การเห็นชอบจากที่ประชุม ดังนี้  
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1) ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2562  ในวันที่  7  มกราคม  2562 
พิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบการแกไขเอกสาร สมอ.08 การปรับปรุงแกไขหลักสูตร จํานวน 5 หลักสูตร สังกัด
มหาวิทยาลัยแมโจ–ชุมพร โดยมีขอเสนอแนะใหตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกรายใหถูกตอง และใหนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ 

2 )  ที ่ป ร ะชุมคณะกรรมกา รบริห า รมหาวิทยาลัย  ในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 9 
มกราคม 2562 พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการแกไขเอกสาร สมอ.08 การปรับปรุงแกไขหลักสูตร จํานวน 5 หลักสูตร 
สังกัด มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร  และใหเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ (ตามรายละเอียดหนังสือที่ ศธ 0523.1.1.6/45 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562) 

จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอตอที่ประชุมนี้ 
ประเด็นการพิจารณา  
การรับรองเอกสาร สมอ.08 การปรับปรุงแกไขหลักสูตร สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร 
1. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ สาขาวิชารัฐศาสตร ฉบับป 2556 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับป 2555 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการทองเที่ยว ฉบับป 2555 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการประมง ฉบับป 2555 
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตพืช ฉบับป 2556 
 
มติที่ประชุม พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอรับรองเอกสาร สมอ.08 การปรับปรุงแกไข

หลักสูตร สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร จํานวน 5 หลักสูตร ตามที่เสนอ และใหนําเสนอตอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป  

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 

 

สาํเนาถกูต้อง 
 

 

(นางสาวนฤมล  คงขุนเทยีน) 

นักวชิาการศกึษาชํานาญการพเิศษ 


