








 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ 

ครั้งท่ี 3/2561 
วันพฤหัสบดีที ่ 22  มีนาคม  2561 เวลา 09.00 น. 

ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแมโจ 
--------------------------------- 

รายชื่อกรรมการผูมาประชุม 
1. ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.กิตติชัย  วัฒนานิกร          รองประธานกรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐปน  ชื่นบาล กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร   
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชนาพร ขันธบุตร กรรมการ 
 คณบดีคณะศลิปศาสตร   
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูสิต  ปุกมณี                               เลขานุการ 
 ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ    
6. อาจารย ดร.ณฐัพล  เลาหรอดพันธุ ผูชวยเลขานุการ 
 แทน รองผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  ฝายวิชาการ  

รายชื่อกรรมการผูลาประชุม 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิคม มูลเมือง ติดราชการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สนิท  สิทธิ ติดราชการ 

รายชื่อผูเขารวมประชุม 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.แสงทอง พงษเจริญกิต  
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชอทิพา สกูลสิงหาโรจน  
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ  สัมฤทธิ์สกุล  
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภินันท สุวรรณรักษ  
5. ผูชวยศาสตราจารยเบญจมาศ ณ ทองแกว  
6. อาจารย ดร.เกศินี วีรศิลป  
7. อาจารย ดร.เกษราพร  ทิราวงศ  
8. อาจารย ดร.จักรกฤช  เตโช  
9. อาจารย ดร.ดุจดาว  คนยัง  
10. อาจารย ดร.ปญจพร คําโย  
11. อาจารย ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ  
12. อาจารย ดร.พิชิตร  วรรณคาํ  
13. อาจารย ดร.วรศิลป  มาลัยทอง  



- 2 - 
 

14. อาจารย ดร.วีรภรณ  โตครีี  
15. อาจารย ดร.อํานวยพร  ใหญยิ่ง  
16. อาจารยณัฐพงศ พยัฆคิน  
17. อาจารยพิรานันท จันทาพูล  
18. อาจารยอภิพงศ ปงยศ  
19. อาจารยอุบลวรรณ  สุภาแสน  
20. นายสัตวแพทยมรกต  วงศหนอ  
21. นางสาวจันทรธิมา ปนคํา  

 
เจาหนาที่ปฏิบัติงานประชุม 

1. นางสาวนฤมล  คงขุนเทยีน  
2. นางสาวรักษพิกุล วงศจักร  
3. นางสาวอาทิตยา  ธรรมตา  

 

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. 
 

เมื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการมาครบองคประชุมแลว ประธานฯ ไดกลาว
เปดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ   
-ไมม-ี 
 

1.2  เรื่องที่เลขานุการแจงเพื่อทราบ 
-ไมม-ี 

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ 

  ครั้งที่ 2/2561 เม่ือวันพุธที่ 7 กุมภาพนัธ 2561 
ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ   ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวัน

พุธที ่7 กุมภาพันธ 2561 ไปแลวนั้น บัดนี้ ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมดังกลาวเรียบรอยแลว จึง
ขอใหที่ประชุมพิจารณาตามเอกสารรายงานการประชุมที่นําเสนอตอที่ประชุมนี้ 

 
มติที่ประชุม พิจารณาแลว มีมติใหการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย ดานวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันพุธที่ 7  กุมภาพันธ  2561 โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง  
-ไมม-ี 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพจิารณา 
ฯลฯ 

4.3  พิจารณาการขอปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและมนุษย คณะ
ศิลปศาสตร 

ตามหนังสือ บัณฑิตวิทยาลัย งานบริการและมาตรฐานการศึกษา ที่ ศธ 0523.29.2/2317 ลง
วันท่ี 15 ธันวาคม 2560 เรื่อง แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ดวยคณะศิลปศาสตร ได
แจงขออนุมัติปดหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและมนุษย เนื่องจาก 
  1.  จํานวนนักศึกษาไมเปนไปตามแผน ทั้งนี้ ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปการศึกษา 2559 องคประกอบที่ 5 ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
กลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ พบวา รายงานการคํานวณตนทุนผลผลิตตอหนวยของคณะ นักศึกษา
ระดับปริญญาโทของหลักสูตร มีตนทุนสูงกวาระดับปริญญาตรี 
  2.  ตามหลักเกณฑการปดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย กําหนดใหหลักสูตรใดไมมีจํานวน
นักศึกษาใหมติดตอกันเปนเวลา 3 ปการศึกษา ใหพิจารณาปดหลักสูตร ทั้งนี้ การดําเนินการ ปดหลักสูตรใน
ครั้งนี้ไมสงผลกระทบใด ๆ กับนักศึกษา เนื่องจากขณะนี้ไมมีนักศึกษาตกคาง    

ทั้งนี้ ในการขอปดหลักสูตรดังกลาว ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะศิลปศาสตร ในการประชุม ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เรียบรอยแลว  
รายละเอียดตามหนังสืองานบริการการศึกษาฯ สํานักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร ที่  ศธ0523.9.1.5/309 ลง
วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 
         คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 
ธันวาคม 2560 พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในการขอปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาสังคมและมนุษย ตามที่เสนอ และใหนําเสนอคณะกรรมการวิชาการเพ่ือพิจารณาตอไป  

จึงขอนําเสนอตอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา ดังเอกสารแนบมาพรอมนี้  และผานการเห็นชอบ
จากที่ประชุม ดังนี้  

1) ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม
2560 พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาพัฒนาสังคม
และมนุษย  คณะศิลปศาสตร ตามที่เสนอ และใหนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ 

2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ในการประชุม ครั้งที่ 3/2561 ในวันที่ 
14 กุมภาพันธ 2561 พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการเสนอขอปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชา
พัฒนาสังคมและมนุษย  คณะศิลปศาสตร ตามที่เสนอ และให เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ดานวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ 

 
จึงขอเสนอการขอปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาพัฒนาสังคมและมนุษย  

คณะศิลปศาสตร ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด ังมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอตอที่ประชุมนี้ 
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มติที่ประชุม พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขออนุมัติปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและมนุษย และใหนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความ
เห็นชอบตอไป 

ฯลฯ 
 

 
เลิกประชุม  เวลา 12.30 น. 
 

 นฤมล  คงขุนเทียน 
(นางสาวนฤมล  คงขุนเทียน) 
เจาหนาที่ปฏิบัติงานประชุม 
ผูบันทึกรายงานการประชุม 

  
 
 
 

ณัฐพล เลาหรอดพันธุ 
(อาจารย ดร.ณัฐพล เลาหรอดพันธุ) 

ผูชวยเลขานุการฯ 
ผูตรวจรายงานการประชุม 

  
 

ภูสิต  ปุกมณี 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูสิต  ปุกมณี) 

เลขานุการฯ 
ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 

 

สาํเนาถกูต้อง 

 
(นางสาวนฤมล  คงขุนเทยีน) 

นักวชิาการศกึษาชํานาญการพเิศษ 


