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สําเนา 

 
รายงานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยแมโจ ครั้งที่ 6/2562 

วันอาทิตยที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. 

ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

รายชื่อกรรมการผูมาประชุม 

1. รองศาสตราจารย ดร.วีระพล ทองมา ประธานกรรมการ 

 รักษาการอธิการบดี  

2. 

 

รองศาสตราจารย ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ 

รักษาการรองอธิการบดี 

รองประธานกรรมการ 

3. 

 

ผูชวยศาสตราจารยพาวิน  มะโนชัย 

รักษาการรองอธิการบดี 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน 

4. ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

5. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.กิตติชัย  วัฒนานิกร กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

6. ศาสตราจารย ดร.เกตุ กรุดพันธ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

7. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อนุรักษ ปญญานุวัฒน กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

8. ศาสตราจารย ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศริิโรจน กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

9. ศาสตราจารย ดร.สุรินทร  พงศศภุสมิทธ์ิ กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

10. ศาสตราจารย ดร.อุทัยรัตน  ณ นคร  กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

11. ศาสตราจารย ดร.อานัฐ  ตันโช กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน 

10. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร (รองศาสตราจารย ดร.สุรชัย กังวล) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน 

11. คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงกล  พรมยะ)  

12. รองศาสตราจารย ดร.อรุณี  คงดี อัลเดรด กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน 

13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูสิต  ปุกมณี กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ 

14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชดาภรณ  ปนทะรส ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ 

15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพล  เลาหรอดพันธุ ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ 
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รายชื่อกรรมการผูลาประชุม 

1. ศาสตราจารย ดร.เมธา วรรณพัฒน กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

2. รองศาสตราจารย ดร.โยธิน แสวงดี กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

3. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน 

 (รองศาสตราจารย ดร.เกรียงศกัดิ์ ศรีเงินยวง)  

4. รองศาสตราจารย ดร.เฉลิมชัย  ปญญาดี กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน 

รายชื่อผูเขารวมประชุม 

1. ผูชวยศาตราจารย ดร.ชนาพร  ขันธบุตร  

2. ผูชวยศาตราจารย ดร.ชัยยศ  สัมฤทธิ์สกุล  

3. ผูชวยศาตราจารย ดร.พรรณิดา  ขันธพัทธ  

4. นางวราภรณ  ฟูกุล  

เจาหนาที่ปฏิบัติงานประชุม 

1. นางสาวอัจฉรา  บุญเกิด  

2. นางสาวพรินทร  บุญเรือง  

3. นางสาวสิริประภา  วิรัชเจริญพันธ  

4. นางสาวนฤมล  คงขุนเทียน  

5. นางสาวธันวดี  กรีฑาเวทย  

6. นางสหัทยา ดํารงเกียรติศักดิ์  

7. นางสาวฐิตารีย พรหมเศรษฐการ  

8. นางสาวรักษพิกุล วงศจักร  

9. นางสาวอาทิตยา  ธรรมตา  

10. นายเดชา  ผิวผอง  

11. นางสาวศิริพร หนูหลอ  

12. นางสาวเบญจมาภรณ วิริยา  

13. นายธีรพล  สุวรรณ  

14. นางสาวอลิษา อุนจิตต  

15. นางสาวโสภา เขียวสุข  

 

เจาหนาที่โสตทัศนศึกษา 

1. นายชัยรัตน  จีรวัฒนสกุล  

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
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เมื่อคณะกรรมการสภาวิชาการมาครบองคประชุมแลว รองศาสตราจารย ดร.วีระพล  ทองมา รักษาการ

อธิการบดี  ประธานกรรมการ กลาวเปดการประชุมและไดดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

 

ระเบียบวาระที่ 1 แจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องที่ประธานแจง 

1. รองศาสตราจารย ดร.วีระพล  ทองมา รักษาการอธิการบดี ไดแจงเรื่อง มหาวิทยาลัยแมโจได

ลงนามความรวมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences (CATAS) 

และคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ไดลงนามบันทึกขอตกลง (MOA) กับ Chinese 

Academy of Tropical Agricultural Sciences (CATAS)  จะมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยการนํานักศกึษาจีน

มาเรียนตอในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และผลักดันใหเกิดหลักสูตรรูปแบบ 3+1 เพื่อรองรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีในอนาคต 

2.  มพิีธีเปดโครงการปลูกกัญชาการแพทย 12,000 ตน พรอมปลูกตนกลากัญชาในระบบอินทรีย

ตนแรกในมหาวิทยาลัยแมโจ ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ฟารมมหาวิทยาลัยแมโจ เมื่อวันที่ 21 

กันยายน 2562 โครงการนี้เปนความรวมมือของมหาวิทยาลัยแมโจ และองคการเภสัชกรรม กรมการแพทย 

กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือรวมลงนามบันทึกความเขาใจวาดวย ความรวมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุกัญชาและ  

กัญชงสําหรับใชทางการแพทยแบบครบวงจร และเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยแมโจ ไดรับใบอนุญาต

จากคณะกรรมการพืชเสพติด ใหปลูกกัญชาไดในพ้ืนที่จําเพาะ และไดรับมอบเมล็ดพันธุกัญชาที่ถูกตองตาม

กฎหมาย จํานวน 12,000 เมล็ด ชื่อพันธุอิสระ 01 (ISSARA 01) ซึ่งเปนสายพันธุที่มีสาร Cannabidiol (CBD) และ 

Tetrahydrocannabinol (THC) ระดับสมดลุกันและเปนสายพันธุดีเดนของกรมการแพทย  

 จึงขอแจงที่ประชุมเพ่ือทราบ  

 

ที่ประชุม  รับทราบ และมีขอเสนอแนะดังนี้  

1. ควรตั้งศูนยนักศึกษานานาชาติ เพื่อใหนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ ไดแลกเปลี่ยนกิจกรรมกับ

นักศึกษาตางชาติ และเปนแหลงขอมูลขาวสารท่ีมีหลากหลายภาษา 

2. กัญชาเปนพืชเศรษฐกิจ มี่ตองมีการดําเนินการอยางจริงจัง และตองวางแผนใหชัดเจน ควรตั้ง

สถาบันวิจัยเพ่ือดูแลรับผิดชอบโดยเฉพาะ ควรเนนเทคโนโลยีการผลิต และการตอยอดผลผลิต โดยตองใช

เทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology)  
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1.2   เรื่องที่เลขานุการแจง  

 1) ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 

พ.ศ. 2562   

ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแมโจ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ ลงวันที่ 17 

มกราคม พ.ศ. 2562  ไดแตงตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการแลวนั้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร

มหาวิทยาลัย จึงมีผลทําใหรายชื่อคณะกรรมการสภาวิชาการดังกลาวเปลี่ยนแปลงไป จึงยกเลิกประกาศ

สภามหาวิทยาลัยแมโจ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 และแตงตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ ลงวันที่ 30 

สิงหาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

1.  อธิการบดี       ประธานกรรมการ 

2.  รักษาการแทนรองอธิการบดี      รองประธานกรรมการ 

(รองศาสตราจารย ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) 

3.  รักษาการแทนรองอธิการบดี     กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารยพาวิน  มะโนชัย) 

4.  ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน    กรรมการ 

5.  ศาสตราจารยเกียรติคณุ ดร.กิตติชัย  วัฒนานิกร   กรรมการ 

6.  ศาสตราจารย ดร.เกตุ กรุดพันธ     กรรมการ 

7.  ศาสตราจารยเกียรติคณุ ดร.อนุรักษ ปญญานุวัฒน  กรรมการ 

8.  ศาสตราจารย ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศริิโรจน   กรรมการ 

9.  ศาสตราจารย ดร.สุรินทร  พงศศภุสมิทธ์ิ   กรรมการ 

10.  ศาสตราจารย ดร.อุทัยรัตน  ณ นคร    กรรมการ 

11.  ศาสตราจารยญาณวิทย ดร.เมธา วรรณพัฒน   กรรมการ 

12.  ศาสตราจารย ดร.อานัฐ  ตันโช    กรรมการ 

13.  รองศาสตราจารย ดร.โยธิน แสวงดี    กรรมการ 

14.  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร     กรรมการ 

15.  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม กรรมการ 

16.  คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา  กรรมการ 

17.  รองศาสตราจารย ดร.เฉลิมชัย  ปญญาดี   กรรมการ 

18.  รองศาสตราจารย ดร.อรุณี  คงดี อัลเดรด   กรรมการ 

19.  ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ   กรรมการและเลขานุการ 

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอตอที่ประชุมนี้ จึงขอแจงใหที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยแมโจ 

  ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันอาทิตยที่ 11 สิงหาคม 2562 

ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยแมโจ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวัน

อาทิตยที่ 11 สิงหาคม 2562 ไปแลวนั้น บัดนี้ ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมดังกลาวเรียบรอยแลว จึง

ขอใหที่ประชุมพิจารณาตามเอกสารรายงานการประชุมที่นําเสนอตอที่ประชุมนี้ 

 

มติท่ีประชุม  พิจารณาแลว มีมติใหการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยแมโจ ครั้งท่ี 4/2562 เมื่อวันอาทิตยที่ 30  มิถุนายน 2562 และครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันอาทิตยที่ 11 

สิงหาคม 2562 โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกไข ดังนี้  

1. ใหตรวจสอบการบันทึกรายชื่อกรรมการผูเขารวมประชุมในรายงานการประชุม หากประกาศ

สภามหาวิทยาลัยแมโจ ไดแตงตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ โดยชี่อตําแหนง ดังนั้น รายงานการประชุมควรบันทึก

เปนชื่อตําแหนง  

2. ใหตรวจสอบรายชื่อกรรมการผูลาประชุม ผูชวยศาสตราจารยพาวิน มะโนชัย รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2562  เนื่องจากประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ

สภาวิชาการ ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ตรวจสอบใหสอดคลองกัน 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง/เรื่องคางพิจารณา  

3.1 การขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร 

 สรุปเรื่องที่เสนอ 

ตามที่คณะผลิตกรรมการเกษตร ไดเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร  และคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 

2562 มีมติใหถอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่เสนอ

เปลี่ยนแปลง ไมมีตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จําเปนตองมีอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีตําแหนงทางวิชาการ นั้น 

ทางหลักสูตรฯ ไดพิจารณาแลว เนื่องจาก อาจารย ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว ยังไมมีตําแหนงทาง

วิชาการ จึงขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อจากเดิม อาจารย ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว เปน ผูชวยศาสตราจารย ดร.    

วิชญภาส สังพาลี ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และจะดําเนินการจัดทําเอกสาร

ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรชุดใหมตามขั้นตอนตอไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพรอมนี้ 
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ที ่ รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

(ชุดเดิม) 

รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

(ชุดใหม) 

ตําแหนง 

1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เนตรนภา อินสลุด ผูชวยศาสตราจารย ดร.เนตรนภา อินสลุด ประธาน 

2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีดา นาเทเวศน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีดา นาเทเวศน รองประธาน 

3 อาจารย ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชญภาส สังพาลี เลขานุการ 

 

ประเด็นท่ีเสนอ :  เสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร จากเดิม อาจารย ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว เปน     

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชญภาส สังพาลี ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มีขอเสนอแนะ ดังนี้  

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในระดับปริญญาเอก มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ 

ขั้นต่ําระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงศาสตราจารย ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2558  

2. ควรเพ่ิมผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประกอบการพิจารณาเพ่ือใหที่

ประชุมสามารถใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

3. ใหปรับแกไขเอกสารประกอบการพิจารณาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยใหระบุเหตุผล 

การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทั้งนี้ 

เอกสารประกอบการพิจารณา ไมเกินจํานวน 2 หนากระดาษตอราย 

4. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จะกระทบกับการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร โดยเฉพาะองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร  และองคประกอบที่ 4 อาจารย 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรตระหนักในการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

มติท่ีประชุม พิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567  และใหเสนอสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เนตรนภา อินสลุด ประธาน 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีดา นาเทเวศน รองประธาน 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชญภาส สังพาลี เลขานุการ 

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

4.1 ดานวิชาการ 

ฯลฯ 

3) พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 5 หลักสูตร  

 สรุปเรื่องที่เสนอ 

ดวยสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ มีความประสงคจะขอบรรจุวาระการประชุมตอที่ประชุม

คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2562 ในวันท่ี 22 กันยายน 2562 จํานวน 1 วาระ คือ พิจารณาการ

เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 5 หลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

คณะผลิตกรรมการเกษตร จํานวน 2 หลักสูตร 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)                  

คณะบริหารธุรกิจ    จํานวน 1 หลักสูตร 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

วิทยาลัยบริหารศาสตร    จํานวน 1 หลักสูตร 

- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

คณะศิลปศาสตร   จํานวน 1 หลักสูตร 

- หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ในการนี้ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 5 หลักสูตร ไดผานความ

เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 7/2562 เม่ือวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เรียบรอย

แลว และใหนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให

ความเห็นชอบตามลําดับ   

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 9/2562 เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2562 

พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 5 หลักสูตร ตามที่เสนอ 

และใหเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ  

ประเด็นท่ีเสนอ :  เสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 5 หลักสูตร และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มีขอเสนอแนะ ดังนี้  

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในระดับปริญญาเอก มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ 

ขั้นต่ําระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงศาสตราจารย ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2558  

2. ควรเพ่ิมผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประกอบการพิจารณาเพ่ือใหที่

ประชุมสามารถใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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3. ใหปรับแกไขเอกสารประกอบการพิจารณาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยใหระบุเหตุผล 

การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทั้งนี้ 

เอกสารประกอบการพิจารณา ไมเกินจํานวน 2 หนากระดาษตอราย 

4. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จะกระทบกับการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร โดยเฉพาะองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร  และองคประกอบที่ 4 อาจารย 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรตระหนักในการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

 

มติท่ีประชุม พิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

จํานวน 5 หลักสูตร ตามที่เสนอ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)                  

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

- หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

4) พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (เพิ่มเติม) จํานวน 3 หลักสูตร  

 สรุปเรื่องที่เสนอ 

ดวยสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ มีความประสงคจะขอบรรจุวาระการประชุมตอที่ประชุม

คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2562 ในวันท่ี 22 กันยายน 2562 จํานวน 1 วาระ คือ พิจารณาการ

เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา จํานวน 1 หลักสูตร 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 

2560) 

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร     จํานวน 1 หลักสูตร 

- หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ  จํานวน 1 หลักสูตร 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 

ในการนี้ การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร ไดผานความ

เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 และใน
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การประชุม ครั้งที่ 7/2562 เม่ือวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เรียบรอยแลว และใหนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ   

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 

พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร และให

เสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ  

 

ประเด็นท่ีเสนอ :  เสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มีขอเสนอแนะ ดังนี้  

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในระดับปริญญาเอก มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ 

ขั้นต่ําระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงศาสตราจารย ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2558  

2. ควรเพ่ิมผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประกอบการพิจารณาเพ่ือใหที่

ประชุมสามารถใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

3. ใหปรับแกไขเอกสารประกอบการพิจารณาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยใหระบุเหตุผล 

การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทั้งนี้ 

เอกสารประกอบการพิจารณา ไมเกินจํานวน 2 หนากระดาษตอราย 

4. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จะกระทบกับการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร โดยเฉพาะองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร  และองคประกอบที่ 4 อาจารย 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรตระหนักในการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

 

มติท่ีประชุม พิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

จํานวน 3 หลักสูตร และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 

2560) 

2. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2561) สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ  
 

ฯลฯ 

เลิกประชุม  เวลา 12.30 น. 
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ธันวดี กรีฑาเวทย 

(นางสาวธันวดี กรีฑาเวทย) 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 

นฤมล  คงขุนเทียน 

(นางสาวนฤมล  คงขุนเทียน) 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 

 พรินทร บุญเรือง 

(นางสาวพรินทร บุญเรือง) 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 

สิริประภา  วิรัชเจริญพันธ 

(นางสาวสิริประภา  วิรัชเจรญิพันธ) 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 

 อัจฉรา  บุญเกิด 

(นางสาวอัจฉรา  บุญเกิด) 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 

สหัทยา  ดํารงเกียรติศักดิ์ 

(นางสหัทยา  ดํารงเกียรติศกัดิ์) 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 

 

ณัฐพล  เลาหรอดพันธุ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณฐัพล  เลาหรอดพันธุ) 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

รัชดาภรณ  ปนทะรส 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชดาภรณ  ปนทะรส) 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

  

ภูสิต  ปุกมณี 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูสิต  ปุกมณี) 

เลขานุการฯ 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 สําเนาถูกตอง 

 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูสิต  ปุกมณี) 

เลขานุการฯ 


