สําเนา
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ ครั้งที่ 7/2561
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมกรรมการ ชั้น 5 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแมโจ
--------------------------------รายชื่อกรรมการผูมาประชุม
1. ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน
ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิคม มูลเมือง
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
ติดราชการ
รายชื่อผูเขารวมประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพศาล กาญจนวงศ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลินดา อริยเดช
3. รองศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ จตุรงคล้ําเลิศ
4. รองศาสตราจารย ดร.วิจิตรา แดงปรก
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิกราน หอมดวง
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ ไชยชนะ
เจาหนาที่ปฏิบัติงานประชุม
1. นางสาวนฤมล คงขุนเทียน
2. นางสาวรักษพิกุล วงศจักร
3. นางสาวอาทิตยา ธรรมตา
เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.

-2เมื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ มาครบองคประชุมแลว ประธานฯ ไดกลาวเปด
ประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ
-ไมม-ี
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจงเพื่อทราบ
-ไมม-ี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ
ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561
ตามที่ ได มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ด า นวิ ช าการ ครั้ ง ที่ 6/2561 เมื่ อ
วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ไปแลวนั้น บั ดนี้ ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมดังกลาวเรียบรอย
แลว จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาตามเอกสารรายงานการประชุมที่นําเสนอตอที่ประชุมนี้
มติที่ ป ระชุ ม รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ยด านวิช าการ ครั้ง ที่
6/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-ไมม-ี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาการขอแตงตั้งอาจารยพิเศษที่มีคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 จํานวน 36 คน
ตามหนั ง สื อ ที่ ศธ 0523.1.1.6/ 1453 ลงวั น ที่ 27 สิ ง หาคม 2561 เรื่ อ ง แจ ง มติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตามที่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยาง
ยั่งยืนไดเสนอขอใหบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแตงตั้งอาจารยพิเศษที่มีคุณสมบัติไมเปนไป
ตามเกณฑ มาตรฐานหลัก สู ตรระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา พ.ศ. 2558 จํ านวน 34 คน เพื่ อทํ าหน าที่ เป นอาจารยผูสอน
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน นั้น
เพื่ อ ให ก ารแต ง ตั้ ง อาจารย พิ เศษที่ มี คุ ณ สมบั ติ ไม เป น ไปตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 เพื่อทําหนาที่เปนอาจารยผูสอนนักศึกษาระดั บบัณฑิตศึกษา เปนไปอยางถูกตอง มีแนว
ปฏิ บัติเปนมาตรฐานเดียวกั นและสอดคลองกั บเกณฑ มาตรฐานหลั กสูตรระดั บบัณฑิ ตศึ กษา พ.ศ. 2558 บัณ ฑิ ต
วิทยาลัย จึงไดขอความรวมมือจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรจัดสงรายชื่ออาจารยพิเศษมีคุณสมบัติไม
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานฯ โดยมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 4 สาขาวิชา จั ดสงรายชื่ออาจารยพิเศษมี
คุณสมบั ติไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานฯ จํานวนทั้ งสิ้น 36 คน ทั้ งนี้ ไดผานการพิ จารณาให ความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการ
วิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560ตามรายละเอียดที่แนบมาพรอมนี้ นั้น

-3คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุม ครั้งที่ 13/2561 ในวันที่ 22 สิงหาคม
2561 พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการขอแตงตั้งอาจารยพิเศษที่มีคุณสมบัติไมเป นไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบั ณฑิตศึ กษา พ.ศ. 2558 จํ านวน 36 คน ตามที่ เสนอ และให เสนอคณะกรรมการสภามหาวิท ยาลัยด า น
วิชาการ และสภามหาวิทยาลั ยพิ จารณาให ค วามเห็ น ชอบตามลําดั บ ก อ นจัดสงให สํานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตอไป
จึ ง ขอนํ า เสนอการขอแต งตั้ งอาจารยพิ เศษที่ มีคุ ณ สมบั ติไม เป น ไปตามเกณฑ มาตรฐานหลั ก สูต ร
ระดั บบัณ ฑิ ตศึ ก ษา พ.ศ. 2558 จํ านวน 36 คน ต อ ที ่ ป ระชุ ม เพื ่ อ พิ จ ารณ า ดั งมี รายละเอี ยดตามเอกสารที่
นําเสนอตอที่ประชุมนี้
มติที่ ประชุม พิ จารณาแล ว มีม ติ ให ความเห็นชอบการขอแต งตั้งอาจารยพิเศษที่ มีคุณสมบัติไม
เป นไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิ ตศึกษา พ.ศ. 2558 จํานวน 36 คน และใหนําเสนอต อที่ประชุม
สภามหาวิท ยาลั ย พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบต อ ไป ทั้ ง นี้ มี ข อ เสนอแนะให ห ลั ก สู ต รเพิ่ ม เติ ม ข อ มู ล เพื่ อ ใช
ประกอบการพิจารณา ดังนี้
1) ขอมูลจํานวนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยาง
ยั่งยืน
2) ข อ มู ล กลุ ม นั ก ศึ ก ษาที่ เข า มาศึ ก ษา เช น อาชี พ ของนั ก ศึ ก ษาก อ นเข า รั บ การศึ ก ษา
ทุนการศึกษาที่ไดรับ
3) การนําความรูไปใชในการพัฒนางานชุมชนและสังคม
ฯลฯ
เลิกประชุม เวลา 14.00 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

