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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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ผูชวยศาสตราจารย น.สพ.ไพโรจน พงศกิดาการ
ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยตรีธรรมศักดิ์ พันธุแสนศรี
อาจารย ดร.จิรพงศ ศรศักดานุภาพ
อาจารย ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว
อาจารย ดร.อานนท สีดาเพ็ง
อาจารยจิรวัฒน รักชาติ
อาจารยพันธศักดิ์ ภักดี
อาจารยภูวเดช วงศโสม
อาจารยมนฤทัย ไชยวิเศษ
อาจารยศิริลักษณ สุขเจริญ
อาจารยอิสรีย ฮาวปนใจ
อาจารยอุทัยวรรณ ศรีวิชัย
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
จากตํ า รา หนั ง สื อ เป น ความรู ท่ี ไ ม ทั น สมั ย จึ ง ควรเรี ย นรู จ ากผลงานวิ จั ย ตี พิ ม พ ทั้ ง นี้ เมื่ อ เรี ย นแล ว สามารถเป น
ผูประกอบการ มีอาชีพอิสระได เมื่อผลิตได ตองขายเปนดวย ความรูดานการใชอินเทอรเน็ตมีความสําคัญเชนกัน การ
เรียนให
2. การเขียนรายละเอียดของ หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป และ หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร ในเลม
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) จึงตองมีรูปแบบการเขียน โดยเฉพาะหมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร มีความสําคัญ
มาก ดังนั้น อาจารยผูสอน ตองอาน และศึกษาในหมวดดังกลาวดวย
3. รายวิชาฟสิกส สําหรับนักศึกษาดานวิศวกรรมศาสตร ตองปรับเนื้อหาหรือไม ควรมีการปรับใหเรียน
เกี่ยวกับควอนตัมเพิ่มเติม
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ
ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561
ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี
20 ธันวาคม 2561 ไปแลวนั้น บัดนี้ ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมดังกลาวแตอยูระหวางการตรวจสอบ
ความถูกตองของเอกสารดังกลาว จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองเอกสารรายงานการประชุมในการประชุมครั้งตอไป จึง
ขอแจงใหที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม 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 สงคืนเอกสารการปรับปรุงแกไขหลักสู ตร สังกัด
มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการทองเที่ยว ฉบับป พ.ศ. 2555
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง ฉบับป พ.ศ. 2555
ตามรายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 0506(2)/3467 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได
พิจารณาแลว มีขอสังเกตใหมหาวิทยาลัยแมโจ ดําเนินการแนบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ระบุสถานที่จัดการ
เรียนการสอนของแตละหลักสูตรที่เพิ่มขึ้นจากที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดรับทราบการอนุมัติหลักสูตร
ดัง กลาวแลว ทั้งนี้ ขอให ระบุสถานที่จัดการเรีย นการสอน รายชื่ออาจารยผู รับ ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย ประจํา
หลักสูตร จํานวนนักศึกษา และกําหนดการเริ่มใชของแตละหลักสูตรดวย ทั้งนี้ หลักสูตรดังกลาวเปนหลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555 จึงมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือ
ทุกรอบ 5 ป
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอสงคืนเอกสารการปรับปรุงแกไขหลักสูตรดังกลาว
เพื่อใหมหาวิทยาลัยพิจารณาและทบทวนปรับปรุงแกไขหลักสูตรตามขอสังเกตขางตน และเมื่อมหาวิทยาลัยดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว ขอไดโปรดจัดสงแบบรายงานปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) ตอสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จํานวนหลักสูตรละ 4 ฉบับ ที่ลงนามรับรองความถูกตองของข อมูลโดยนายกสภามหาวิทยาลัย หรื อ
อธิการบดี และประทับตรามหาวิทยาลัยทุกหนาพรอมแผนบันทึกขอมูล จํานวน 1 แผน เพื่อที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จะไดดําเนินการตอไป

-4ในการนี้ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ไดไปประชุมรวมกับหลักสูตรตางๆ สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ –
ชุมพร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เพื่อเรงรัดดําเนินการบันทึกหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ใหแลวเสร็จ และไดแจงขอมูลสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ไดสงคืนเอกสารการปรับปรุงแกไขหลักสูตร สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร ดังกลาว และไดรวมประชุมกับ
หลักสูตรตางๆ เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาดังกลาว ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแมโจ - ชุมพร ไดนําหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม
โจ และหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ ไปจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยแมโจ - ชุมพร
จํานวน 5 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการทองเที่ยว ฉบับป 2555
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง ฉบับป 2555
3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ฉบับป 2556
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับป 2555
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตพืช ฉบับป 2556
จากกรณีสํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ใหขอ สังเกตใหมหาวิ ท ยาลั ยแม โจ ดําเนิ นการแนบ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ระบุสถานที่จั ดการเรียนการสอนของแตละหลักสูตรที่เพิ่มขึ้นจากที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดรับทราบการอนุมัติหลักสูตรดังกลาวแลว ทั้งนี้ ขอใหระบุสถานที่จัดการเรียนการสอน
รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํ าหลักสูตร จํานวนนักศึกษา และกํ าหนดการเริ่มใชของแตละ
หลักสูตรดวย ทั้งนี้ หลักสูตรดังกลาวเปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 จึงมีขอเสนอแนะให มหาวิทยาลัยดําเนิน การ
ปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ป แลวนั้น
มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร ไดมีการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร จํานวน 5 หลักสูตร ซึ่งทั้ง 5 หลักสูตร
นั้น ในเลม รายละเอีย ดหลักสูตร (มคอ.2) ไมไดระบุส ถานที่จัดการเรียนการสอน ณ มหาวิ ท ยาลัยแมโจ-ชุม พร ตาม
ขอสังเกตตามที่สํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจง ซึ่งจากการประชุมร วมกั นของสํ านัก บริห ารและพั ฒนา
วิชาการ และมหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร พบวาอีก 3 หลักสูตร เปนปญหากรณีเดียวกัน เพื่อใหการดําเนินการแกไขปญหา
ในกรณีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สงคืนเอกสารการปรับ ปรุงแก ไขหลักสูตร เป นไปดวยความเรียบรอย
ที่ ป ระชุม จึง ขอความรว มมื อจากหลัก สู ต รทั้ ง 5 หลั ก สูต ร จัด ทํา เอกสารสมอ.08 การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขหลั กสู ต ร ตาม
ขอเสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงรายละเอียดในเอกสารดังกลาว และขอใหหลักสูตร สังกัด
มหาวิทยาลัยแมโจ - ชุมพร นําเสนอเอกสารสมอ.08 การปรับปรุงแกไขหลักสูตร ตามขั้นตอนการนําเสนอหลักสูตรดังนี้
คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยแมโจ - ชุมพร คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป นั้น และขอใหมหาวิทยาลัยแมโจ - ชุมพรดําเนินการโดยเรงดวนและ
จัดสงเอกสารดังกลาวใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภายในวันที่ 4 มกราคม 2562 เพื่ อนําเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการ ในวันที่ 7 มกราคม 2562 เพื่อพิจารณานั้น ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรสังกัด
มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร ทั้ง 5 หลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอความเห็นชอบจากที่ป ระชุมคณะกรรมการ
วิชาการในการรับรอง สมอ.08 การปรับปรุงแกไขหลักสูตร สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร ทั้ง 5 หลักสูตรดังกลาว
และสามารถนํ าเสนอตอที่ป ระชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิ ทยาลัย และสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบตอไป และไดนําเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอเพื่อพิจารณา และผ า น
การเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม ดั ง นี้

-51) ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการวิ ช าการ ในการประชุม ครั้ง ที่ 1/2562 ในวั นที่ 7 มกราคม 2562
พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการแกไขเอกสาร สมอ.08 การปรับปรุงแกไขหลักสูตร จํานวน 5 หลักสูตร สังกัด
มหาวิท ยาลั ย แม โ จ–ชุมพร โดยมีขอ เสนอแนะใหต รวจสอบคุณ วุฒิการศึกษาของอาจารย ป ระจํ า หลั กสู ตร/อาจารย
ผูรั บ ผิ ดชอบหลัก สูตรทุ กรายให ถูกตอ ง และให นํา เสนอตอที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย และสภา
มหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบตามลํา ดั บ
2) ที่ ป ระชุ ม คณะก รรมกา รบ ริ ห า รม หาวิ ท ยา ลั ย ในการประชุ ม ครั้ งที่ 1/2562 ในวั น ที่ 9
มกราคม 2562 พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการแกไขเอกสาร สมอ.08 การปรับปรุงแกไขหลักสูตร จํานวน 5 หลักสูตร
สังกัด มหาวิทยาลัยแมโ จ-ชุ มพร และใหเ สนอคณะกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยด านวิ ช าการ และสภามหาวิทยาลั ย
พิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ (ตามรายละเอียดหนังสือที่ ศธ 0523.1.1.6/45 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562)
จึ ง ขอนํา เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา ดั งมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอตอที่ประชุมนี้
ประเด็นการพิจารณา
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
มติที่ประชุม พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอรับรองเอกสาร สมอ.08 การปรับปรุงแกไข
หลั ก สู ต ร สั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย แม โ จ – ชุ ม พร จํ า นวน 5 หลั ก สู ต ร ตามที่ เ สนอ และให นํ า เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม สภา
มหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
ฯลฯ
เลิกประชุม เวลา 13.30 น.
นฤมล คงขุนเทียน
(นางสาวนฤมล คงขุนเทียน)
เจาหนาที่ปฏิบัติงานประชุม
ผูบันทึกรายงานการประชุม
รัชดาภรณ ปนทะรส
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชดาภรณ ปนทะรส)
ผูชวยเลขานุการฯ
ผูตรวจรายงานการประชุม

-6ภูสิต ปุกมณี
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูสิต ปุกมณี)
เลขานุการฯ
ผูตรวจรายงานการประชุม

สําเนาถูกต้อง
(นางสาวนฤมล คงขุนเทียน)
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

