มติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙
-------------------------๓.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นาทางการศึกษา
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)
ตามที่ หลั กสู ตรปรั ชญาดุษฎีบั ณฑิต สาขาวิชาผู้ นาทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร และคณะกรรมการบัณฑิ ตศึกษา ในคราวประชุ มครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติให้ประธานหลักสูตรเสนอรายชื่อและเสนอประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และนาเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณาต่อไปนั้น
บั ด นี้ ประธานหลั ก สู ต รได้ ด าเนิ น การแก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการ เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว
รายละเอียดดังรายชื่อต่อไปนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน ฟูแสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน ฟูแสง
รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุมณี มากมี
รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุมณี มากมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์
อาจารย์ ดร.ณัฐิยา ตันตรานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกตุ อุทธโยธา
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. หน้ า ๒๔-๒๕ รายชื่ออาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ประจาหลักสู ตร ชื่อ -สกุล
ให้ใส่คานาหน้าชื่อ และตรวจสอบข้อมูลคุณวุฒิและสาขาวิชาให้ข้อมูลตรงกัน
๒. หน้า ๒๖ โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข การกรอกข้อมูลปี พ.ศ. ของหลักสูตร
โครงสร้างเดิม และโครงสร้างใหม่ ให้ใส่ปี พ.ศ. ที่หลักสูตรปรับปรุง เนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
๓. หน้า ๒๙-๓๐ ประสบการณ์การทางาน ให้ปรับรูปแบบการเขียนจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
ภาระงานสอน ให้เรียงลาดับ พ.ศ. เริ่มจากปัจจุบันลงมา และชื่อวิชาไม่ให้อยู่ในวงเล็บ ไม่ต้องใส่คณะ
๔. หน้า ๓๒ แก้ไข พ.ศ. ๒๕๐ และเรียงลาดับ พ.ศ. เริ่มจากปัจจุบันลงมา
๕. ผลงานวิจัย ตารา หนั งสื อ บทความทางวิ ชาการ ให้พิมพ์ในรูปแบบบรรณานุกรม โดยชื่อเรื่อง
ตัวอักษรไม่หนา ตัวอักษรเอียง และชื่อผู้แต่งให้ระบุชื่อทุกที่ไม่มีการขีดชื่อผู้วิจัยซ้า
๖. การจัดส่ง สมอ. ๐๘ ถึงสานักทะเบียนและประมวลผลต้องส่งประวัติให้ครบทั้ง ๕ ท่าน
มติที่ประชุม เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นา
ทางการศึ กษาและการพั ฒนาทรั พยากรมนุ ษ ย์ (หลั กสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๔) และด าเนิ นการแก้ ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และนาเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

มติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙
-------------------------๓.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)
เรื่องเดิม/เหตุผล
เลขานุ การคณะกรรมการบั ณฑิตศึกษานาเสนอที่ประชุมว่า ตามที่หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติให้ประธานหลักสูตรเสนอประวัติผลงานวิชาการในรอบ ๕ ปี
(ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) และตรวจสอบข้ อ มู ล การเป็ น อาจารย์ป ระจ าหลั ก สู ต รอื่น ของ รองศาสตราจารย์
ดร.วี ร ะศั ก ดิ์ สมยานะ ตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และน าเสนอคณะกรรมการ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเพื่ อ พิ จ ารณาต่ อ ไปนั้ น บั ด นี้ ประธานหลั ก สู ต รได้ ด าเนิ น การแก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังรายชื่อต่อไปนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ
อาจารย์ ดร.อรกัญญา กาญจนธารากุล
อาจารย์ ดร.อรกัญญา กาญจนธารากุล
อาจารย์ ดร.ปะราสี อเนก
อาจารย์ ดร.ปะราสี อเนก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ คาใจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ คาใจ
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. หน้ า ๓๙-๔๐ รายชื่ ออาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร ชื่ อ -สกุ ล
ให้ ใ ส่ ค าน าหน้ า ชื่ อ และตรวจสอบล าดั บ ที่ ๕ ชื่ อ สาขาวิ ช า ทล.บ. (เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ทางธุ ร กิ จ )
ควรจะเป็นคาเดียวกัน
๒. หน้า ๔๑ โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข การกรอกข้อมูลปี พ.ศ. ของหลักสูตร
โครงสร้างเดิม และโครงสร้างใหม่ ให้ใส่ปี พ.ศ. ที่หลักสูตรปรับปรุง เนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
และระบุแผน ก๒ ในโครงสร้างหลักสูตรเพิ่มเติมเนื่องจากมีการรับนักศึกษา แผน ก๒
๓. หน้า ๔๒-๔๔ งานวิจัย ไม่ต้องระบุ ตารา หนังสือ บทความทางวิชาการ ให้พิมพ์ในรูปแบบ
บรรณานุ กรม โดยชื่อเรื่ องตัวอักษรไม่หนา ตัว อักษรเอียง และเพิ่มเติมจังหวัด สถานที่พิมพ์ พร้อมทั้ง
เรียงลาดับ พ.ศ. จากปัจจุบันลงมา
๔. ควรปรับแก้ข้อมูลตามแบบฟอร์ม สมอ. ๐๘ ของสานักทะเบียนและประมวลผล
๕. การส่ง สมอ. ๐๘ ให้สานักทะเบียนและประมวลผลต้องส่งประวัติให้ครบทั้ง ๕ ท่าน

มติที่ประชุม เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริ หารธุรกิจ (หลักสู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕) และดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
และนาเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

มติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙
-------------------------๔.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
๔.๑.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้าโขงและสาละวินศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)
เรื่องเดิม/เหตุผล
เนื่องจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้าโขงและสาละวินศึกษา มีอาจารย์
ลาออกจากการเป็ น อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ป ระจ้ า หลั ก สู ต ร ดั ง นั น เพื่ อ ให้ อ าจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘ สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้าโขงและสาละวินศึกษา จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ้าหลักสูตร รายละเอียดดังรายชื่อต่อไปนี
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ*
ศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์*
รองศาสตราจารย์ ดร.อนาโตล เป็ลติเยร์*
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว
อาจารย์ ดร.ณรงค์พันธุ์ ฉุนรัมย์

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ*
อาจารย์ ดร.ณรงค์พันธุ์ ฉุนรัมย์*
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว*
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี ปานซาง
อาจารย์ ดร.เสาวภา ปัญจอริยะกุล

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. หน้า ๔๙-๕๑ รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร ชื่อ-สกุล ให้ใส่ค้า
น้าหน้าชื่อ
๒. หน้า ๕๒ โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไข การกรอกข้อมูลปี พ.ศ. ของหลักสูตร
โครงสร้างเดิม และโครงสร้างใหม่ ให้ใส่ปี พ.ศ. ที่หลักสูตรปรับปรุง เนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
๓. ตารางประวัติการศึกษา คุณวุฒิให้เขียนชื่อย่อของหลักสูตร และชื่อสาขาวิชาอยู่ในวงเล็บ
๔. ผลงานวิจั ย ต้ารา หนังสื อ บทความทางวิชาการ ให้ พิมพ์ในรูปแบบบรรณานุกรม โดยชื่อเรื่อง
ตั ว อั ก ษรไม่ ห นา ตั ว อั ก ษรเอี ย ง ชื่ อ ผู้ แ ต่ ง ให้ ร ะบุ ชื่ อ ทุ ก ที่ ไ ม่ มี ก ารขี ด ชื่ อ ผู้ วิ จั ย ซ้ า และเรี ย งล้ า ดั บ พ.ศ.
จากปัจจุบันลงมา
๕. เพิ่มเติมภาระงานสอนระดับปริญญาตรี ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี ปานซาง
๖. ผลงานวิจัยล้าดับที่ ๑ และล้าดับที่ ๒ ของอาจารย์ ดร.เสาวภา ปัญจอริยะกุล ให้ตัดออกเพราะ
อยู่ระหว่างการด้าเนินการ
๗. การส่ง สมอ. ๐๘ ให้ส้านักทะเบียนและประมวลผลต้องส่งประวัติให้ครบทัง ๕ ท่าน

มติที่ประชุม เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ้าหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้าโขงและสาละวินศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) และด้าเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และน้าเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

มติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙
-------------------------๔.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
๔.๑.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖)
เรื่องเดิม/เหตุผล
เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษานาเสนอที่ประชุมว่า เนื่องด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย มีอาจารย์ลาออกทาให้จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่ครบ
จึงขอแก้ไขและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร และขอใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ขจร ตรีโสภณากร*
อาจารย์ ดร.ชิตินทรีย์ บุญมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม นครเขตต์
อาจารย์ ดร.ไพรัช โกศัลย์พิพัฒน์*
อาจารย์ ดร.อัจฉรียา กสิยะพัท*

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ขจร ตรีโสภณากร*
อาจารย์ ดร.อัจฉรียา กสิยะพัท*
อาจารย์ ดร.ไพรัช โกศัลย์พิพัฒน์*
-

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยกาหนดให้หลักสูตรที่ยังไม่ถึงวงรอบการปรับปรุงหลักสูตรให้ ใช้เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไปก่อน
๒. เห็ น ควรให้ ป รั บ เปลี่ ย นผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ เ พิ่ม ศัก ดิ์ สุ ริ ยจั นทร์ และอาจารย์ ว่า ที่ เ รือ ตรี
อภิ สิ ท ธิ์ ชั ย มั ง อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ซึ่ ง มี ผ ลงานวิ จั ย มาเป็ น อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
๓. อาจารย์พงศธร ศรีทับ ทิม และอาจารย์ที่มหาวิทยาลั ยได้ดาเนินการเปิดรับเป็นคณาจารย์
ประจาภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ จานวน ๑ อัตราใหม่นั้น ให้เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรี
๔. สรุปอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ขจร ตรีโสภณากร*
อาจารย์ ดร.ชิตินทรีย์ บุญมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม นครเขตต์
อาจารย์ ดร.ไพรัช โกศัลย์พิพัฒน์*
อาจารย์ ดร.อัจฉรียา กสิยะพัท*

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
อาจารย์ ดร.อัจฉรียา กสิยะพัท*
อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ขจร ตรีโสภณากร*
อาจารย์ ดร.ไพรัช โกศัลย์พิพัฒน์*
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์
อาจารย์ ว่าที่เรือตรีอภิสิทธิ์ ชัยมัง

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖) และให้ดาเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาแล้วนาเสนอในครั้งต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

มติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙
-------------------------๔.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
๔.๑.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)
เรื่องเดิม/เหตุผล
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙.๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน จานวนอย่างน้อย ๓ คน ทั้งนี้ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ขอปรับแก้ไขอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากอาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ เป็นอาจารย์ ดร.พิมพ์ทอง สังสุทธิพงศ์ เหตุผล
ในการเปลี่ ยนแปลงครั้ งนี้ เนื่ องจาก อาจารย์ ดร.ศิริ มาศ โกศั ลย์พิ พัฒน์ ต้องไปเป็ นอาจารย์ ประจาหลั กสู ตร
การศึกษาปฐมวัย ระดับปริญญาตรี จึงทาให้อาจารย์ประจาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูไม่มีอาจารย์
ประจาหลักสูตร อีกทั้ง อาจารย์ ดร.พิมพ์ทอง สังสุทธิพงศ์ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และยังไม่ได้เป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรใด ๆ จึงสามารถเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูได้
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์*
อาจารย์ ดร.สนิท หาจัตุรัส*
อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา คนการณ์*
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์นภัส รัตนศิลป์ชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศันทนี คุณชยางกูร

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา คนการณ์*
อาจารย์ ดร.สนิท หาจัตุรัส*
อาจารย์ ดร.พิมพ์ทอง สังสุทธิพงศ์*
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์นภัส รัตนศิลป์ชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศันทนี คุณชยางกูร

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. เพิ่มเติมคานาหน้าชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่) ลาดับที่ ๑
จากเดิม นางรุ่งทิวา คนการณ์
เป็น “นางสาวรุ่งทิวา คนการณ์”
๒. ควรระบุวัน เดือน และ พ.ศ. ในการลงนาม
๓. ตรวจสอบผลงานวิจัยของนางสาวรุ่งทิวา คนการณ์ ต้องมิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
๔. ประสบการณ์การทางาน ให้ตรวจสอบปี พ.ศ. และเรียงลาดับโดยเริ่มจากปัจจุบันลงมา
๕. เห็นควรตรวจสอบตารา หนังสือ บทความทางวิชาการ ของลาดับที่ ๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นันท์นภัส รัตนศิลป์ชัย เนื่องจากมีตาแหน่งทางวิชาการ
มติที่ประชุม เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิช าชีพครู (หลั กสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๗) และดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
และนาเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

มติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙
-------------------------๔.๒ การขอเปิดสอนภาคฤดูร้อน ๓/๒๕๕๘ ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (แขนงวิชาฟิสิกส์)
เรื่องเดิม/เหตุผล
ตามที่ ห ลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการสอนวิ ท ยาศาสตร์ (แขนงวิ ช าฟิ สิ ก ส์ )
ได้รับนักศึกษาเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งในภาคเรียนที่ ๒ นักศึกษาได้เรียนรายวิชา
ในปีที่ ๑ /ภาคการศึกษาที่ ๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้ประหยัดทรัพยากรของมหาวิทยาลัย และ
นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาและเรียนร่วมกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ในปี การศึกษา ๒๕๕๙ จึ งขออนุญาตเปิ ดสอนภาคฤดูร้อน ๓/๒๕๕๘ ให้ กับนักศึกษาดังกล่ าว โดยนาเอา
รายวิชาในปีที่ ๑/ภาคการศึกษาที่ ๒ เรียนในภาคฤดูร้อน โดยจะปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๓ ข้อ ๑๕.๑ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่ต่ากว่า ๖ หน่วยกิต
และไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๙ หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน
มติที่ประชุม เห็นชอบ การขอเปิดสอนภาคฤดูร้อน ๓/๒๕๕๘ ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (แขนงวิชาฟิสิกส์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

