


















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 4.4  การขอปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560)  

ตามหนังสือ บัณฑิตวิทยาลัย ที่ ศธ 0523.29.2/2995 วันที่ 11 ธันวาคม  2561 เรื่อง  แจงมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ตามที่ คณะศิลปศาสตรไดเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
เพ่ือการพัฒนา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560) ซึ่งผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแมโจ ในการประชุม ครั้งที่ 
3/2560 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 และจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบการใหความ
เห็นชอบหลักสูตรในเดือนมิถุนายน 2560 ไปแลว นั้น  เนื่องจาก สกอ. ไดสงคืนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแมโจ เพ่ือให
ดําเนินการเพ่ิมเติมและแกไขขอมูลคุณสมบัติผูเรียน ผลการพัฒนาการเรียนรูในแตละดาน การบันทึก PLO ตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินการใน มคอ. 2 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 โดยกําหนดใหแตละหลักสูตรกรอกขอมูลผานระบบ CHECO ในเดือน
กันยายน 2561 เปนตนไป จากผลกระทบระยะเวลาที่รอผลการอนุมัติ และการเปลี่ยนแปลงการดําเนินการ ทําให
คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดานผลงานทางวิชาการบางทานที่ระบุในเลมหลักสูตรเกินระยะเวลา 5 ป และ
ไมเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2558      

ในการนี้ คณะศิลปศาสตรพิจารณาแลว เห็นสมควรใหปดหลักสูตรดังกลาว เนื่องจากขณะนี้คณะฯ ยังไมมี
คณาจารยที่มีคุณสมบัติเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานฯ กําหนด ประกอบกับมีผูสนใจที่จะเขา
ศึกษาในหลักสูตรฯ จํานวนนอยกวาแผนการรับนักศึกษา ทําใหไมสามารถเปดการเรียนการสอนได ดังนั้น เพื่อใหการ
บริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เปนไปดวยความเรียบรอย คณะฯ จึงขอเสนอคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัยพิจารณาปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพ่ือการพัฒนา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ ที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร ในการประชุม ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ไดพิจารณา
ใหความเห็นชอบการปดหลักสูตรฯ เรียบรอยแลว รายละเอียดตามหนังสือ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา 
สํานักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร ที่ ศธ 0523.9.1.5/596 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ที่นําเสนอตอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา และผานการเห็นชอบจากที่ประชุม ดังนี้  
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1) คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 18/2561 เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 
2561 พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในการขอปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพ่ือการพัฒนา 
และใหนําเสนอคณะกรรมการวิชาการ เพ่ือพิจารณาตอไป 

2) ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 18/2561 ในวันที่ 17  ธันวาคม 2561 
พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพ่ือการพัฒนา และให
นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทย าลัยพิจ ารณา ใหค ว าม เห็นชอบ
ตามลําดับ 

3 )  ที ่ป ร ะชุมคณะกรรมกา รบริห า รมหาวิทยาลัย  ในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 9 
มกราคม 2562 พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการขอปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการพัฒนา 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560) ตามที่เสนอ  และใหเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ(ตามรายละเอียดหนังสือที่ ศธ 0523.1.1.6/42 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562) 

จึง ขอนํา เสนอการขอปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพ่ือการพัฒนา ตอที่
ประชุมเ พ่ือพิจารณา ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอตอที่ประชุมนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
การขอปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 

2560)  
 
มติที่ประชุม พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560) โดยมีขอเสนอแนะจากที่ประชุมดังนี้ กรณีหลักสูตรใดที่ขอปดหลักสูตร 
ใหหลักสูตรระบุขอมูลอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดังกลาว มีการดําเนินการอยางไร และจะสังกัดในหลักสูตรใดตอไป 
หรือมีภาระงานอยางไร เพ่ือไมใหมีผลกระทบตอภาระงานที่ลดลง โดยใหนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณา
ใหความเห็นชอบตอไป  

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 


