มติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
-------------------------ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ การทบทวนการเปิดรับสมัครเข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ตามมติที่ป ระชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึก ษา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ได้มีมติ
ไม่เห็นชอบให้หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เปิดรับสมัครเข้าศึกษา ในภาค
การศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
ประธานหลั กสู ตรศิ ลปศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาภาษาไทย ได้ขอให้ คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา พิจารณาทบทวนการเปิดรับสมัครเข้าศึกษา ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ โดยนาเสนอ
ข้อมูลให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. เนื่องจากมีผู้สนใจจะเข้าศึกษาในหลักสูตรศิล ปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
เป็นจานวนมาก และส่วนหนึ่งเป็นนักศึกษาจีนที่กาลังจะสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
๒. หลักสูตรได้ทาหนังสือเสนอไปยังมหาวิทยาลัย ในการขอจ้างอาจารย์ประจาหลักสูตร ๒
ท่าน เพื่อให้ครบตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ได้แก่ รองศาสตราจารย์เรณู วิชาศิลป์ และรองศาสตราจารย์
รังสรรค์ จันต๊ะ และอยู่ในระหว่างการพิจารณาอนุมัตจิ ากมหาวิทยาลัย
๓. รายงานความก้าวหน้าในการจัดทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีต่างๆ ดังนี้
- นั กศึกษา รหัส ๕๔ จานวน ๖ คน ก าลั งจะพ้ นสภาพการเป็ นนั กศึกษา ในภาคฤดู ร้อน /
๒๕๕๘ ซึ่งหากนักศึกษากลุ่มนี้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หลักสูตรก็จะสามารถเปิดรับเข้าสมัครศึกษา
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้
- นั ก ศึ ก ษา รหั ส ๕๕ จ านวน ๑๑ คน และรหั ส ๕๖ จ านวน ๑๐ คน โดยมี ร อง
ศาสตราจารย์ส นิ ท สั ต โยภาส และรองศาสตราจารย์ น ราวัล ย์ พู ลพิ พัฒ น์ เป็น อาจารย์ ที่ป รึก ษา
วิ ท ยานิ พ นธ์
หากเปิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษาในปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๙ นั ก ศึ ก ษา รหั ส ๕๙ จะมี ร อง
ศาสตราจารย์เรณู วิชาศิลป์ และรองศาสตราจารย์รังสรรค์ จันต๊ะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
- นักศึกษา รหัส ๕๗ จานวน ๙ คน ได้สอบประมวลความรู้ เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙ แล้ว และกาลังจะดาเนินการเสนอขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อไป
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
เนื่องด้ว ยหลั ก สู ตรศิล ปศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีนัก ศึ ก ษาคงค้า งเป็ น
จ านวนมาก หากเปิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษาในปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๙ จะส่ ง ผลให้ จ านวนอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา

วิทยานิพนธ์ ไม่เพียงพอต่อการควบคุมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา อีกทั้งจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ไม่ครบตามเกณฑ์ฯ และรองศาสตราจารย์เรณู วิชาศิลป์ และรองศาสตราจารย์รังสรรค์ จันต๊ะ ยังไม่ได้
รับการพิจารณาอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนั้น หลักสูตรควรบริหาร
จัดการการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาคงค้างให้แล้วเสร็จ และจัดหาอาจารย์ประจาหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ฯ ก่อนที่จะเปิดรับนักศึกษา
มติท่ีประชุม : ไม่เห็นชอบ ให้หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เปิดรับ
สมั ค รเข้ า ศึ ก ษาในภาคการศึ กษาที่ ๑/๒๕๕๙ และมอบหลั กสู ตรด าเนิ นการตามข้ อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

มติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
-------------------------ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐)
ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรั ศมิ์ นาคนิ ษฐนนต์ น าเสนอที่ ประชุ มเพื่ อพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐)
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามีขอ้ เสนอแนะว่า ในหลักสูตรควรแก้ไขและปรับปรุง ดังนี้
๑. หน้า ๒ ข้อ ๘.๒ ให้แก้ไขข้อมูล ดังนี้
จากเดิม
๘.๒ พนักงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เป็น
๘.๒ พนักงานในอุตสาหกรรมการบริการ
๒. หน้า ๓ ข้อ ๙ ให้แก้ไขข้อมูล ดังนี้
จากเดิม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐา
เป็น
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์
๓. หน้า ๓ ข้อ ๙ ให้เรียงลาดับใหม่ ดังนี้
จากเดิม
๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์
๒. อาจารย์ ดร.เฉลิมชัย ไชยชมภู
๓. อาจารย์ว่าที่ ร.ต. ดร.เกียรติชัย สายตาคา
เป็น
๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์
๒. อาจารย์ว่าที่ ร.ต. ดร.เกียรติชัย สายตาคา
๓. อาจารย์ ดร.เฉลิมชัย ไชยชมภู
๔. หน้ า ๔ ข้ อ ๑๑ - ๑๔ ข้ อ มู ล ต้ อ งมี ค วามเชื่ อ มโยงซึ่ ง กั น และกั น และในส่ ว นของ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้แบ่งเป็น ๓ ด้านให้ชัดเจน ดังนี้
- ด้านองค์ความรู้
- ด้านทักษะ
- ด้านคุณลักษณะ

๕. หน้า ๖ ข้อ ๑๔ ให้แก้ไขเรียงลาดับตามรูปแบบที่ถูกต้อง
๖. หน้า ๗ ปรัชญาของหลักสู ตร ควรปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม โดยขอความอนุเคราะห์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ผจงกาญจน์ ภูว่ ิภาดาวรรธน์ พิจารณาและแก้ไขปรัชญา
๗. หน้า ๑๙ รายวิชา ENG ๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา ๓(๓-๐-๖) นักศึกษา
จาเป็นต้องเรียนหรือไม่ หากหลักสูตรเห็นว่าไม่จาเป็น เนื่องจากสามารถนาผลการสอบวัดระดับความรู้
ด้านภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL และ IELTS มาเทียบได้ หลักสูตรก็ไม่ต้องกาหนดให้นักศึกษาเรียนรายวิชานี้
๘. หน้า ๑๕ ข้อ ๓.๑.๒ หน้า ๑๙ ข้อ ๓.๑.๔.๑ และ หน้า ๒๒ ข้อ ๓.๑.๔.๒ ให้ตัดข้อความ
ออก ดังนี้
จากเดิม
แผน ก แบบ ก๒ (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์)
แผน ข (ศึกษารายวิชาแต่ไม่ทาวิทยานิพนธ์)
เป็น
แผน ก แบบ ก๒ (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์)
แผน ข (ศึกษารายวิชาแต่ไม่ทาวิทยานิพนธ์)
๙. หน้า ๒๔ ข้อ ๓.๒.๑ และ ข้อ ๓.๒.๒ ให้เรียงลาดับใหม่ ดังนี้
จากเดิม
๑. ผูช้ ่วยศาตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์
๒. อาจารย์ ดร.เฉลิมชัย ไชยชมภู
๓. อาจารย์ ดร.สุดฤทัย อรุณศิโรจน์
๔. อาจารย์ ดร.ดุษฎี รังษีชัชวาล
๕. อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.เกียรติชัย สายตาคา
เป็น
๑. ผูช้ ่วยศาตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์
๒. อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.เกียรติชัย สายตาคา
๓. อาจารย์ ดร.เฉลิมชัย ไชยชมภู
๔. อาจารย์ ดร.ดุษฎี รังษีชัชวาล
๕. อาจารย์ ดร.สุดฤทัย อรุณศิโรจน์
๑๐. หน้า ๓๑ ข้อ ๔.๕ ให้ตัดข้อความออก ดังนี้
จากเดิม
“…………….คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจาภาควิชาบั ณฑิตศึกษา
ประสาน ติดตาม การทาวิจัยของนักศึกษา................”
เป็น
“…………….คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจาภาควิชาบั ณฑิตศึกษา
ประสาน ติดตาม การทาวิจัยของนักศึกษา................”

๑๑. หน้า ๕๙ – ๖๓ ให้ตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาไทย และชื่อวิชาภาษาอังกฤษให้ตรงกัน
๑๒. หน้า ๖๐ ให้ตรวจสอบรหัสวิชาที่ซ้ากัน ดังนี้
รายวิชา ENG ๕๒๒๑ การวิเคราะห์สัมพันธสาร
รายวิชา ENG ๕๒๒๑ สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
๑๓. หน้ า ๖๕ – ๘๑ ผลงานวิ จั ย ของอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร ให้ จั ด ท าในรู ป แบบ
บรรณานุกรม โดยไม่ใช้ตาราง และให้อยู่วงรอบ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔ – พ.ศ.๒๕๕๘)
๑๔. หน้า ๑๐๙ – ๑๑๐ ให้แสดงข้อมูลให้ชัดเจน
มติท่ีประชุม : เห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐) และให้ดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
แล้วเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเป็นลาดับต่อไป

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

มติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
-------------------------ระเบี ย บวาระที่ ๔.๒.๑ การเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รบริ หารธุ รกิ จ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เสนอที่ประชุมว่า หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว
อาจารย์ ดร.อรกัญญา กาญจนธารากุล
อาจารย์ ดร.ปะราสี อเนก
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ คาใจ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ
อาจารย์ ดร.อรกัญญา กาญจนธารากุล
อาจารย์ ดร.ปะราสี อเนก
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ คาใจ

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ให้เสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ ให้อยู่
ในวงรอบ ๕ ปี (ระหว่าง พ.ศ.๒๕๕๔ – พ.ศ.๒๕๕๘)
๒. ให้หลักสูตรตรวจสอบสถานะของ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ ว่าเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตรอื่นอีกหรือไม่
มติท่ีประชุม : มอบประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และนาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาคราวต่อไป

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

มติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
-------------------------ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒ การเสนอศักยภาพเป็ นอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เสนอที่ประชุมว่า หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอเสนอศักยภาพ อาจารย์ ดร.สิวลี รัตนปัญญา เป็นอาจารย์ผู้สอน
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
มติท่ีประชุม : เห็นชอบ ให้อาจารย์ ดร.สิวลี รัตนปัญญา เป็นอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

