


















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 4.3  พิจารณาการขอเปดรายวิชาใหม  จํานวน  4 รายวิชา ดังนี้ 

1) รายวิชา ศป 023 สังคมไทยกับวิถีเกษตรสมัยใหม จํานวน 3 (2-3-5) หนวยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 
(สังกัดคณะศิลปศาสตร)  

ตามหนังสือ คณะศิลปศาสตร  สํานักงานคณบดี งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา ที่ ศธ 
0523.9.1.5148 ลงวันที่ 11 เมษายน  2561 เรื่อง  ขอสงเอกสารขอเปดรายวิชาใหม ตามที่คณะศิลปศาสตรไดดําเนินการ
ขอเปดรายวิชาใหมจํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา ศป 023 สังคมไทยกับวิถีเกษตรสมัยใหม หมวดวิชาเลือกเสรี โดยผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ไปแลวนั้น ในการนี้ 
คณะศิลปศาสตร จึงขอจัดสงเอกสารขอเปดรายวิชาใหมมายังหนวยงานของทานเพ่ือนําเขาพิจารณาในที่ประชุมตามขั้นตอน
ของมหาวิทยาลัยเปนลําดับตอไป นั้น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอเพื่อพิจารณา และผานการเห็นชอบจากที่
ประชุม ดังนี้  

1) ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  2561 
พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอเปดรายวิชาใหม จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา ศป 023 สังคมไทยกับวิถี
เกษตรสมัยใหม จํานวน 3 (2-2-5) หนวยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี กําหนดเปดสอน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561  และ
ใหนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ 

2)  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 
2562 พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบหลักสูตรการเรียนการสอน จํานวน 7 หลักสูตร และรายวิชา จํานวน 4 รายวิชา ตามที่
เสนอ และใหเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ
ตามลําดับ (ตามรายละเอียดหนังสือที่ ศธ 0523.1.1.6/41 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562) 

จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอตอที่ประชุมนี้ 
ประเด็นการพิจารณา  
รายวิชา ศป 023 สังคมไทยกับวิถีเกษตรสมัยใหม จํานวน 3 (2-3-5) หนวยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 

(สังกัดคณะศิลปศาสตร) 
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มติที่ประชุม พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอเปดรายวิชา ศป 023 สังคมไทยกับวิถีเกษตร

สมัยใหม จํานวน 3 (2-3-5) หนวยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี (สังกัดคณะศิลปศาสตร) โดยมีกําหนดการเปดสอนในภาค
การศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2561 โดยใหนําเสนอตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ทั้งนี้ มี
ขอเสนอแนะใหแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้  

1) แบบฟอรมการขอเปดรายวิชาใหม หนา 2 สรุปขั้นตอนการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร  ขอ 3 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให เ พ่ิมครั้ งที่ของการประชุม เปน ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 
9 มกราคม 2562 

2) แบบฟอรมการขอเปดรายวิชาใหม หนา 2 สรุปขั้นตอนการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร  ขอ 4 
สภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ให เ พ่ิมครั้ งที่ของการประชุม เปน ในการประชุมครั้ง
ที่ 1/2562 วันที่ 20 มกราคม 2562 

3) มอบหมายใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ดําเนินการปรับแกไขแบบฟอรมการขอเปดรายวิชา
ใหม โดยปรับใหกระชับ เพ่ือลดความซ้ําซอนของเนื้อหารายวิชา 

  
โปรดดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 23 มกราคม 2562 และสงเอกสาร

รายวิชาที่แกไขเรียบรอยแลว และแบบฟอรมสรุปผลการแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดาน
วิชาการ (เอกสารแนบ 1) ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้จํานวน 1 ชุด และซีดีบันทึกขอมูล โดยบันทึกไฟล  word  
นามสกุล xxx.doc และไฟล pdf นามสกุล xxx.pdf จํานวน 1 แผน ตอสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพ่ือนําเสนอตอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณารับทราบรายวิชาตอไป 

 
2) รายวิชา ศป022 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต จํานวน 3 (2-3-5) หนวยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี (สังกัด 

คณะศิลปศาสตร)   
ตามหนังสือ คณะศิลปศาสตร  ที่ ศธ 0523.9.1.5/209 ลงวันที่ 7 มิถุนายน  2561 เรื่อง  ขอสงเอกสาร

ขอเปดรายวิชาใหม ตามที่คณะศิลปศาสตรไดดําเนินการขอเปดรายวิชาใหมจํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา ศป 022 
สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต หมวดวิชาเลือกเสรี โดยผานการตรวจสอบรูปแบบรายวิชาและสงขอมูลการแกไขจากสํานักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ไปแลวนั้น ในการนี้ คณะศิลปศาสตร ไดดําเนินการแกไขรูปแบบเอกสาร
รายวิชา ศป 022 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต เรียบรอยแลว จึงขอจัดสงเอกสารขอเปดรายวิชามายังหนวยงานของทานเพื่อ
นําเขาพิจารณาในที่ประชุมตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยเปนลําดับตอไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2561 แลวนั้น โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารที่นําเสนอตอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา และผานการเห็นชอบจากที่ประชุม ดังนี้  

1) ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561   
พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอเปดรายวิชาใหม จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา ศป 022 สมาธิเพ่ือพัฒนา
ชีวิต จํานวน 3 (2-2-5) หนวยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี กําหนดเปดสอน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562  และใหนําเสนอ
ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ ทั้งนี้ มี
ขอเสนอแนะใหปรับแกไขเพ่ิมเติม ในประเด็นดังตอไปนี้ 
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2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 
2562 พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบหลักสูตรการเรียนการสอน จํานวน 7 หลักสูตร และรายวิชา จํานวน 4 รายวิชา ตามที่
เสนอ และใหเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ
ตามลําดับ (ตามรายละเอียดหนังสือที่ ศธ 0523.1.1.6/41 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562) 

จึงขอนําเสนอรายวิชา ศป022 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต จํานวน 3 (2-3-5) หนวยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 
(สังกัด คณะศิลปศาสตร) ตอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอตอที่ประชุมนี้ 

 
ประเด็นการพิจารณา 
รายวิชา ศป022 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต จํานวน 3 (2-3-5) หนวยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี (สังกัด

คณะศิลปศาสตร) 
 
มติท่ีประชุม พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอเปดรายวิชา ศป022 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 

จํานวน 3 (2-3-5) หนวยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี (สังกัดคณะศิลปศาสตร)  โดยมีกําหนดการเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 
ปการศึกษา 2562 โดยใหนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ทั้งนี้ มีขอเสนอแนะให
แกไขเพ่ิมเติม ดังนี้  

1) แบบฟอรมการขอเปดรายวิชาใหม หนา 2 สรุปขั้นตอนการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร  ขอ 3 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให เ พ่ิมครั้ งที่ของการประชุม เปน ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 
9 มกราคม 2562 

2) แบบฟอรมการขอเปดรายวิชาใหม หนา 2 สรุปขั้นตอนการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร  ขอ 4 
สภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ให เ พ่ิมครั้ งที่ของการประชุม เปน ในการประชุมครั้ง
ที่ 1/2562 วันที่ 20 มกราคม 2562 

3) มอบหมายใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ดําเนินการปรับแกไขแบบฟอรมการขอเปดรายวิชา
ใหม โดยปรับใหกระชับ เพ่ือลดความซ้ําซอนของเนื้อหารายวิชา 

  
โปรดดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 23 มกราคม 2562 และสงเอกสาร

รายวิชาที่แกไขเรียบรอยแลว และแบบฟอรมสรุปผลการแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดาน
วิชาการ (เอกสารแนบ 1) ตามแบบฟอรมท่ีแนบมาพรอมนี้จํานวน 1 ชุด และซีดีบันทึกขอมูล โดยบันทึกไฟล  word  
นามสกุล xxx.doc และไฟล pdf นามสกุล xxx.pdf จํานวน 1 แผน ตอสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อนําเสนอตอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณารับทราบรายวิชาตอไป  

 
3) รายวิชา มพ 201 นวัตกรรมพลังงานสําหรับการเกษตรและชีวิต จํานวน 3 (2-3-5) หนวยกิต และ

รายวิชา มพ 202 การจัดการพลังงานสําหรับการเกษตรและชีวิต จํานวน 3 (2-3-5) หนวยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 
(สังกัด มหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ)  

ตามหนังสือ  มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ ที่  ศธ  0523.1.9.1.2/3025  ลงวันที่ 11  
กันยายน 2561 เรื่อง  การขอเปดรายวิชาใหม จํานวน 2 รายวิชา คือ รายวิชา มพ 201 นวัตกรรมพลังงานสําหรับ
การเกษตรและชีวิต และรายวิชา มพ 202 การจัดการพลังงานสําหรับการเกษตรและชีวิต โดยมีผูชวยศาสตราจารยธรรม
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ศักดิ์ พันธุแสนศรี เปนอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ทั้ง 2 รายวิชา ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจํามหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 เรียบรอยแลว นั้น โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอตอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา และผานการเห็นชอบจากที่ประชุม ดังนี้  

1) ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 
พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอเปดรายวิชาใหม ในหมวดวิชาเลือกเสรี มีกําหนดเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 
ปการศึกษา 2562  จํานวน 2 รายวิชา คือ รายวิชา มพ 201 นวัตกรรมพลังงานสําหรับการเกษตรและชีวิต จํานวน 3 (2-
3-5) หนวยกิต และรายวิชา มพ 202 การจัดการพลังงานสําหรับการเกษตรและชีวิต จํานวน 3 (2-3-5) หนวยกิต  โดยให
นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ 

2)  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 
2562 พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบหลักสูตรการเรียนการสอน จํานวน 7 หลักสูตร และรายวิชา จํานวน 4 รายวิชา ตามที่
เสนอ และใหเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ
ตามลําดับ (ตามรายละเอียดหนังสือที่ ศธ 0523.1.1.6/41 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562) 

จึงขอนํา เสนอรายวิชา มพ 201 นวัตกรรมพลังงานสําหรับการเกษตรและชีวิต จํานวน 3 (2-3-5) 
หนวยกิต และรายวิชา มพ 202 การจัดการพลังงานสําหรับการเกษตรและชีวิต จํานวน 3 (2-3-5) หนวยกิตหมวดวิชา
เลือกเสรี (สังกัด มหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ) ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังมีรายละเอียดตามเอกสาร
ที่นําเสนอตอที่ประชุมนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
รายวิชา มพ 201 นวัตกรรมพลังงานสําหรับการเกษตรและชีวิต จํานวน 3 (2-3-5) หนวยกิต และ

รายวิชา มพ 202 การจัดการพลังงานสําหรับการเกษตรและชีวิต จํานวน 3 (2-3-5) หนวยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 
(สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ) 

 
มติท่ีประชุม พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอเปดรายวิชาใหม จํานวน 2 รายวิชาดังนี้ 

รายวิชา มพ 201 นวัตกรรมพลังงานสําหรับการเกษตรและชีวิต จํานวน 3 (2-3-5) หนวยกิต และรายวิชา มพ 202 การ
จัดการพลังงานสําหรับการเกษตรและชีวิต จํานวน 3 (2-3-5) หนวยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ - 
แพร เฉลิมพระเกียรติ โดยมีกําหนดการเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562 โดยใหนําเสนอตอท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ทั้งนี้ มีขอเสนอแนะใหแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้  

มพ 201 นวัตกรรมพลังงานสําหรับการเกษตรและชีวิต จํานวน 3 (2-3-5) หนวยกิต  
1) แบบฟอรมการขอเปดรายวิชาใหม หนา 2 สรุปขั้นตอนการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร  ขอ 3 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให เ พ่ิมครั้ งที่ของการประชุม เปน ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 
9 มกราคม 2562 

2) แบบฟอรมการขอเปดรายวิชาใหม หนา 2 สรุปขั้นตอนการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร  ขอ 4 
สภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ให เ พ่ิมครั้ งที่ของการประชุม เปน ในการประชุมครั้ง
ที่ 1/2562 วันที่ 20 มกราคม 2562 

3) มอบหมายใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ดําเนินการปรับแกไขแบบฟอรมการขอเปดรายวิชา
ใหม โดยปรับใหกระชับ เพ่ือลดความซ้ําซอนของเนื้อหารายวิชา  
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มพ 202 การจัดการพลังงานสําหรับการเกษตรและชีวิต จํานวน 3 (2-3-5) หนวยกิต 
1) แบบฟอรมการขอเปดรายวิชาใหม หนา 2 สรุปขั้นตอนการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร  ขอ 3 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให เ พ่ิมครั้ งที่ของการประชุม เปน ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 
9 มกราคม 2562 

2) แบบฟอรมการขอเปดรายวิชาใหม หนา 2 สรุปขั้นตอนการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร  ขอ 4 
สภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ให เ พ่ิมครั้ งที่ของการประชุม เปน ในการประชุมครั้ง
ที่ 1/2562 วันที่ 20 มกราคม 2562 

3) มอบหมายใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ดําเนินการปรับแกไขแบบฟอรมการขอเปดรายวิชา
ใหม โดยปรับใหกระชับ เพ่ือลดความซ้ําซอนของเนื้อหารายวิชา 

  
โปรดดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 23 มกราคม 2562 และสงเอกสาร

รายวิชาที่แกไขเรียบรอยแลว และแบบฟอรมสรุปผลการแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดาน
วิชาการ (เอกสารแนบ 1) ตามแบบฟอรมท่ีแนบมาพรอมนี้จํานวน 1 ชุด และซีดีบันทึกขอมูล โดยบันทึกไฟล  word  
นามสกุล xxx.doc และไฟล pdf นามสกุล xxx.pdf จํานวน 1 แผน ตอสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อนําเสนอตอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณารับทราบรายวิชา 

 
ฯลฯ 

 
เลิกประชุม  เวลา 13.30 น. 
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(นางสาวนฤมล  คงขุนเทียน) 
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