








 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ  คร้ังท่ี 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.ณัฐวุฒ ิ ดุษฎี  
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิกราน  หอมดวง  
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ไชยชนะ  

เจาหนาที่ปฏิบัติงานประชุม 
1. นางสาวนฤมล  คงขุนเทียน  
2. นางสาวรักษพิกุล วงศจักร  
3. นางสาวอาทิตยา  ธรรมตา  

 

เร่ิมประชุมเวลา 9.30 น. 

สาํเนา 
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เมื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ มาครบองคประชุมแลว ประธานฯ ไดกลาวเปด
ประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี  
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

1.1 เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ 
 -ไมมี- 
1.2  เรื่องที่เลขานุการแจงเพื่อทราบ 
 -ไมมี- 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ 
  ครั้งที่ 6/2561 เม่ือวันพฤหัสบดทีี่ 2 สิงหาคม 2561 
ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ ครั้งท่ี  6/2561  เมื่อ        

วันพฤหัสบดีที่ 2  สิงหาคม 2561  ไปแลวนั้น บัดน้ี ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมดังกลาวเรียบรอย
แลว จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาตามเอกสารรายงานการประชุมท่ีนําเสนอตอท่ีประชุมน้ี 

 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ ครั้งท่ี 

6/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 2 สิงหาคม 2561  โดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1  พิจารณาการขอแตงตั้งอาจารยพิเศษท่ีมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 จํานวน 36 คน 

 ตามหนังสือ ท่ี ศธ 0523.1.1.6/ 1453 ลงวันท่ี 27 สิงหาคม 2561 เรื่อง แจงมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ตามท่ีหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยาง
ยั่งยืนไดเสนอขอใหบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแตงต้ังอาจารยพิเศษที่มีคุณสมบัติไมเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 จํานวน 34 คน เพื่อทําหนาท่ีเปนอาจารยผูสอน
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน น้ัน 

เพ่ือใหการแตงตั้งอาจารยพิเศษท่ีมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 เพ่ือทําหนาท่ีเปนอาจารยผูสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เปนไปอยางถูกตอง มีแนว
ปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกันและสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 บัณฑิต
วิทยาลัย จึงไดขอความรวมมือจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรจัดสงรายชื่ออาจารยพิเศษมีคุณสมบัติไม
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานฯ โดยมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 4 สาขาวิชา จัดสงรายชื่ออาจารยพิเศษมี
คุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานฯ จํานวนท้ังสิ้น 36 คน ท้ังนี้ ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 12/2560 เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการ
วิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 12/2560 เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2560ตามรายละเอียดที่แนบมาพรอมนี้ น้ัน 



- 3 - 
 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ในการประชุม ครั้งที่ 13/2561 ในวันท่ี 22 สิงหาคม 
2561 พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการขอแตงตั้งอาจารยพิเศษท่ีมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 จํานวน 36 คน ตามท่ีเสนอ และใหเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดาน
วิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ กอนจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตอไป 

จึง ขอ นํา เสนอการขอแตงตั้งอาจารยพิเศษที่มีคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 จํานวน 36 คน ตอ ที่ป ระชุม เพื ่อ พิจ า รณา  ดังมีรายละเอียดตามเอกสารท่ี
นําเสนอตอท่ีประชุมนี ้

 
มติที่ประชุม  พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอแตงตั้งอาจารยพิเศษท่ีมีคุณสมบัติไม

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 จํานวน 36 คน และใหนําเสนอตอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ทั้งน้ี มีขอเสนอแนะใหหลักสูตรเพิ่มเติมขอมูล เพ่ือใช
ประกอบการพิจารณา ดงัน้ี 

1) ขอมูลจํานวนนักศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยาง
ยั่งยืน 

2) ขอ มูลกลุมนักศึกษาท่ี เข ามาศึกษา เชน  อาชีพของนักศึกษากอนเขารับการศึกษา 
ทุนการศึกษาท่ีไดรับ 

3) การนําความรูไปใชในการพัฒนางานชุมชนและสังคม 
ฯลฯ 

เลิกประชุม  เวลา 14.00 น. 
 
 
 
 

 

นฤมล  คงขุนเทียน 

(นางสาวนฤมล  คงขุนเทียน) 
เจาหนาท่ีปฏิบัติงานประชุม 
ผูบันทึกรายงานการประชุม 

  
 

รชัดาภรณ  ปนทะรส 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชดาภรณ  ปนทะรส) 
ผูชวยเลขานุการฯ 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
  

ภสิูต  ปุกมณี 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูสิต  ปุกมณี) 

เลขานุการฯ 
ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

สาํเนาถกูต้อง 
 

 

(นางสาวนฤมล  คงขุนเทียน) 

นักวชิาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 


