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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
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การขอทบทวนมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 5 สิงหาคม 2561 ของหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสําหรับผูประกอบการ กรณีของกําหนดการเปดสอน จากปการศึกษา 2562 เปน ป
การศึกษา 2561
สื บ เนื่ อ งจากหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การสํ า หรั บ ผู ป ระกอบการ สั ง กั ด
มหาวิท ยาลั ย แม โ จ – ชุมพร ไดผ านความเห็ น ชอบจากสภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุม ครั้ง ที่ 6/2561 ในวัน ที่ 5
สิงหาคม 2561 พิจารณาแลว มีมติอนุมัติ ทั้งนี้ใหปรับแกไขเพิ่มเติมตามขอเสนอแนะคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ดานวิชาการ กอนนําสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบการอนุมัติหลักสูตรตอไป ทั้งนี้ เห็นชอบให
แกไข หลักสูตร พ.ศ. 2561 เปน หลักสูตร พ.ศ 2562 แลวนั้น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสําหรับ
ผูประกอบการ ไดดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิ ชาการ และทางสํานัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ ไดตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและการแกไขตามมติของที่ประชุม
ดังกลาว
ที่ป ระชุมสภามหาวิ ทยาลัยแมโ จ ครั้ งที่ 7/2561 เมื่ อวันที่ 16 กั น ยายน 2561 มี มติ เห็ นชอบแนว
ทางการแกไขปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรที่ใชรวมกันทั้ง 3 วิทยาเขต คือ เปลี่ยนจาก หลักสูตรใหม เปนหลักสูตร
ปรับปรุง ในขณะเดียวกันนั้น หลักสูตรไดดําเนินการบันทึกหลักสูตรผานระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) และสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ไดตรวจสอบคุณสมบัติ
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร แลวพบวา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 1 คน คือ อาจารยฉัตรนลิน แกวสม
นั้ น ยัง ขาดคุ ณ สมบัติ ข องอาจารย ผูรับ ผิด ชอบหลั กสู ตร ในสว นผลงานทางวิ ช าการ ดั ง นั้ นเพื่ อ ให เ ป นไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ซึ่งเรื่องดังกลาวเปนกรณีเรงดวนของหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ที่ตอง
นํ า เสนอหลั ก สูต รให ทางสํ า นัก งานคณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา พิ จ ารณารั บ ทราบหลั ก สู ตรผ า นระบบพิ จ ารณาความ
สอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
ซึ่งทางหลักสูตร ไดเรง รัดการพั ฒนาคุณสมบัติของอาจารย รายดั งกลาวเปนที่เรี ยบรอยแลว ดังนั้ น
มหาวิ ท ยาลั ย แม โ จ -ชุ มพร จึ ง นํ า ส ง ข อ มูล ผลงานทางวิ ช าการของอาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร (เพิ่ ม เติ ม ) ให แ ก
มหาวิทยาลัย โดยกรณีของการเผยแพรผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีผลกระทบคือ วันที่ของการเผยแพร
ผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เปนวันที่เผยแพรผลงาน เปนระยะเวลาหลังจากที่หลักสูตรไดผานความเห็นชอบ

-4จากสภามหาวิทยาลัย (หลังจากวันที่ 5 สิงหาคม 2561) เกรงจะเกิดปญหาในการพิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตร
ของสภามหาวิทยาลัย โดยทางสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ไดนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการวิ ชาการ ในการ
ประชุม ครั้งที่ 18/2561 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 และนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการ
ประชุม ครั้งที่ 22/2561 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 และสภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุม ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่
23 ธัน วาคม 2561 พิจ ารณาแลว มีมติใหค วามเห็นชอบการขอรั บ รองการเผยแพรผ ลงานทางวิ ช าการของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสําหรับผูป ระกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ– ชุมพร ไปแลวนั้น
ในการนี้ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ไดไปประชุมรวมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการสํ าหรับผูประกอบการ ณ มหาวิทยาลัยแมโ จ – ชุมพร เมื่อวันที่ 26 ธั นวาคม 2561 เพื่อเรงรัดดําเนินการ
บันทึกหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
ใหแลวเสร็จ พบวา กรณีการเปลี่ยนแปลง พ.ศ. ของหลักสูตร เปนป พ.ศ. 2562 มีผลกระทบจะสงผลกระทบตอนักศึกษา
ที่รับเขาในปการศึกษา 2561 โดยตรง ซึ่งทําใหนักศึกษารหัส 61 ตองกลับไปใชหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการ ฉบับป พ.ศ. 2555 เพื่อไมใหนักศึกษารหัส 61 เสียโอกาสในการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ปรับปรุงฉบับ
ลาสุด (พ.ศ. 2562) เพื่อเปนประโยชนแกนักศึกษาสูงสุดและใหหลักสูตรดังกลาว สามารถจัดการเรียนการสอนใหแก
นักศึกษารหัส 61 จะที่ไดมีโอกาสไดเรียนหลักสูตรปรับปรุงที่สอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน ตลอดจนไมสงผลกระทบ
ตอประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
ดังนั้น จึงขอทบทวนมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561 วั นที่ 5 สิงหาคม 2561 ของหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสําหรับผูประกอบการ กรณีของพ.ศ.ของหลักสูตร กําหนดการเปดสอน และยาย
นักศึกษารหัส 61 เขามาเรียนในหลักสูตรปรับปรุง ฉบั บป พ.ศ. 2561 จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอเพื่อพิจารณา และผ า นการเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม ดั ง นี้
1) ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 พิจารณา
แลว มีมติใหความเห็นชอบกรณีการขอเปลี่ยนแปลง พ.ศ. ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสําหรับ
ผูประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) เปนป พ.ศ. 2561 สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ– ชุมพร และใหนําเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบตามลํา ดั บ
2) ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 9 มกราคม
2562 พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลง พ.ศ. ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสําหรับ
ผูประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เปน ป พ.ศ. 2561 สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร ตามที่เสนอ และให
เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให ความเห็ นชอบตามลําดับ (ตาม
รายละเอียดหนังสือที่ ศธ 0523.1.1.6/44 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562)
จึ ง ขอนํา เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา ดั งมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอตอที่ประชุมนี้
ประเด็นการพิจารณา
การขอทบทวนมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561 วั น ที่ 5 สิง หาคม 2561 ของหลักสู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสําหรับผูประกอบการ กรณีของกําหนดการเปดสอน จากปการศึกษา 2562
เปน ปการศึกษา 2561

-5มติที่ประชุม พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอทบทวนมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561
วันที่ 5 สิงหาคม 2561 ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสําหรับผูประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561) กรณีของกําหนดการเปดสอน จาก ปการศึกษา 2562 เปน ปการศึกษา 2561 เพื่อให นักศึกษาไดรับ
ประโยชนจากการใชหลักสูตรที่ทันสมัย และไมกระทบการเรียนการสอน เนื่องจาก แผนการศึกษาของชั้นป 1 ของ
หลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลั กสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เปนแผนการศึกษาเดียวกั นกับ
หลั กสูตรบริ หารธุรกิ จ บั ณฑิต สาขาวิ ชาการจัดการสํ า หรับ ผู ป ระกอบการ (หลั กสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2561) สังกัด
มหาวิทยาลัยแมโจ– ชุมพร
ฯลฯ
เลิกประชุม เวลา 13.30 น.

นฤมล คงขุนเทียน
(นางสาวนฤมล คงขุนเทียน)
เจาหนาที่ปฏิบัติงานประชุม
ผูบันทึกรายงานการประชุม
รัชดาภรณ ปนทะรส
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชดาภรณ ปนทะรส)
ผูชวยเลขานุการฯ
ผูตรวจรายงานการประชุม

สําเนาถูกต้อง
(นางสาวนฤมล คงขุนเทียน)
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

ภูสิต ปุกมณี
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูสิต ปุกมณี)
เลขานุการฯ
ผูตรวจรายงานการประชุม

