มติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
-------------------------๓.๑ การเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖)
อาจารย์ ดร.อั จ ฉรี ย า กสิ ย ะพั ท ประธานหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์ก ารกี ฬาและการออกกาลังกาย นาเสนอที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ให้ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีผลงานวิจัย
มาเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรระดับปริ ญญาโทนั้น ทางภาควิชาพลศึกษาฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณา
หารือเกี่ยวกับอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้ง ๒ ระดับ โดยได้ศึกษาแล้วว่าหากปฏิบัติตามมติที่ประชุมจะ
ส่งผลกระทบต่ออาจารย์ประจาหลักสูตรในระดับปริญญาตรี เนื่องจากมีอาจารย์ประจาหลักสูตรเหลือ
๔ ท่าน ประกอบกับตาแหน่งที่ม หาวิทยาลัยเปิดรับไม่มีคนมาสมัคร ทาให้อาจารย์ประจาหลักสูตรไม่
ครบตามเกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ห ลัก สู ตรระดับ ปริ ญ ญาตรีไ ม่ ผ่า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ฯ
ระดั บ หลั ก สู ตรในปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘ จึงเสนอให้คงอาจารย์ป ระจ าหลั ก สูต รระดั บ ปริ ญ ญาตรีไ ว้
เช่นเดิม และเพิ่มอาจารย์พงศธร ศรี ทับทิม เพื่อเตรียมไว้เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรแทนอาจารย์ที่
กาลังจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สาหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท ภาควิชาพลศึกษาฯ
แก้ปัญหาโดยการงดรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ เนื่องจากมีอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่ครบตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้อาจารย์ใหม่อีก ๒ คน ที่มหาวิทยาลัย
กาลังเปิดรับเข้ามาเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรระดับปริญญาโท
มติท่ี ป ระชุม เห็นชอบ ให้ คงอาจารย์ ประจาหลักสู ตรระดั บปริ ญญาตรี ไว้เช่นเดิม และให้
อาจารย์ใหม่อีก ๒ คน ที่มหาวิทยาลัยกาลังเปิดรับเข้ามาเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรระดับปริญญาโท

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

มติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
-------------------------๔.๑ ขออนุญาตเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน ๓/๒๕๕๘ ของนักศึกษาปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณบดีวิท ยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน
แห่งเอเชีย นาเสนอที่ประชุมว่า วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ขอเปิดรายวิชา
วิทยานิพนธ์ รหัสวิชา CEE ๙๐๐๑ จานวน ๘ หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน ๓/๒๕๕๘ ให้กับนายทวีศักดิ์
ทวีวิทยาการ รหัส ๕๔๘๘๙๓๐๕ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม ที่ยังลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ไม่ครบ ๔๘ หน่วยกิต ซึ่งยังคงเหลือ ๒๔ หน่วยกิต
และต้องลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์อีก ๓ ภาคเรียน จึงจะครบ ๖ ภาคเรียน ตามที่หลักสูตรกาหนด
เนื่องจากที่ผ่ านมานักศึกษาได้ รักษาสภาพการเป็นนั กศึกษาแทนการลงทะเบียนเรี ยน เพราะมี ภาระ
ครอบครัวจึงไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ ซึ่งปัจจุบันนักศึกษาคงเหลือระยะเวลาการศึกษาเพียง ๔
ภาคเรียน จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
- เพื่ อให้ นั กศึ กษาส าเร็ จการศึ กษาภายในระยะเวลาที่ เหลื ออยู่ ควรให้ อาจารย์ ที่ ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ติดตามการจัดทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด
มติท่ีประชุม เห็นชอบ เปิดรายวิชาวิทยานิพนธ์ รหัสวิชา CEE ๙๐๐๑ จานวน ๘ หน่วยกิต
ในภาคฤดูร้อน ๓/๒๕๕๘ ให้กับนายทวีศักดิ์ ทวีวิทยาการ รหัส ๕๔๘๘๙๓๐๕ นักศึกษาปริญ ญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

มติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
-------------------------๔.๒ การปิดหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นาเสนอที่ประชุมว่า
เนื่ องด้ วยหลั กสู ตรนิ เทศศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาสื่ อและการสื่ อสารเชิ งกลยุ ทธ์ (หลั กสู ตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๑) ได้เ ปิด รับ นัก ศึก ษาตั้งแต่ปีก ารศึก ษา ๒๕๕๒-๒๕๕๕ และได้หยุ ดรับ นัก ศึก ษาตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นมา ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพและรักษามาตรฐานการศึกษาตลอดจน
การบริหารหลักสู ตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและไม่ส่งผลกระทบต่อการประกั นคุณภาพการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ จึงขอปิดหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑) ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอน
การปิดหลักสูตร ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อสังเกต ดังนี้
๑. เนื่องจากหลักสูตรไม่มีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ๕ ปี หากหลักสูตร
ไม่ดาเนินการขอปิดก็ถูกปิดโดยอัตโนมัติ เพราะไม่สามารถรับนักศึกษาเข้ามาใหม่ได้
๒. นักศึกษาที่ค้างอยู่จานวน ๓ คน ให้ทางหลักสูตรได้ดาเนินการจัดหาอาจารย์ที่ปรึกษา
และดูแลนักศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบ
ต่อไป
มติท่ีประชุม เห็นชอบ การปิดหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร
เชิงกลยุทธ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑) และให้ดาเนินการนาเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ
และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

มติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
-------------------------๔.๓ พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาเสนอที่
ประชุมว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๓๔ การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี
ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี ซึ่งทางหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะเมื่อคราวประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. หน้า ๔ ข้อ ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ควรเขียนโดยชี้ให้เห็นว่า
ขณะนีส้ ถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัยหรือของโลกเป็นอย่างไร
๒. หน้ า ๔ ข้ อ ๑๑.๑ บรรทั ด ที่ ๑๔ ให้ ตั ด ข้ อ ความ ...ดั ง นั้ น หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จึงได้สร้างหลักสูตร...และสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่ต้องนามาเขียนในข้อ ๑๑.๑ ให้ย้ายไปเขียนหน้า ๕ ข้อที่ ๑๒.๑ ที่กาหนด
ให้เขียนผลกระทบจากการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม หรือสังคม ที่เป็น
ประเด็นปัญหาส่งผลให้มีความจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตร
๓. หน้า ๔ ข้อ ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ปรับรูปแบบ
การเขียนให้เขียนเหมือนกันเพราะเป็นลักษณะเดียวกัน
๔. หน้า ๑๑-๑๕ ให้ตัดเครื่องหมาย * ในตารางหลังคาว่าหน่วยกิต และคาอธิบายใต้ตาราง
ออก เนื่องจากเป็นที่เข้าใจทั่วกันว่าตัวเลขในช่องหน่วยกิตหมายความว่าอย่างไร
๕. หน้า ๑๕ ข้อ ๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร ย้ายมาต่อจากข้อ ๓.๑.๒ หน้า ๑๐ ก่อนตาราง
รายวิชา

๖. หน้า ๑๕ ข้อ ๓.๑.๓ (๒) ให้ตัดข้อความออก ดังนี้
จากเดิม (๒) กลุ่มวิชาทางทางชีวโมเลกุล
เป็น “(๒) กลุ่มวิชาทางทางชีวโมเลกุล”
๗. หน้า ๑๖ ข้อ ๓.๑.๕ แสดงแผนการศึกษา รายวิชาคอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา
ระบุ ไ ว้ ว่ า ไม่ นั บ หน่ ว ยกิ ต ในข้ อ ๓.๑.๔ ดั ง นั้ น ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งใส่ * ไม่ นั บ หน่ ว ยกิ ต
ในคาอธิบายใต้ตาราง
๘. หน้า ๒๕ ข้อ ๒ การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กัน
เช่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีการกาหนดเป้าหมายไว้อย่างไร จะมีกลยุทธ์การสอน
อย่างไรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามที่กาหนด และจะมีการประเมินผลอย่างไรที่จะ
แสดงให้เห็นว่าผูเ้ รียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่หลักสูตรกาหนด
๙. หน้ า ๓๐ ตารางแสดงแผนที่ แสดงการกระจายความรั บ ผิ ดชอบ ไม่ มี ก ารระบุ ความ
รับผิดชอบรอง
๑๐. หน้า ๑๐๙ ตารางหลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๔ แก้ไขชื่อย่อ (อังกฤษ) ดังนี้
จากเดิม M.Sc. (Biotechnology)
เป็น “M.Sc. (Biotechnology)”
๑๑. หน้า ๑๐๙ ตารางหลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๔ ชื่อวิชา BIOT ๕๑๐๑ กระบวนวิชาทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ และหลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙ ชื่อวิชา BIOT ๕๑๐๑ กระบวนทัศน์
ทางเทคโนโลยี ชี ว ภาพ ให้ ต รวจสอบชื่ อ ภาษาอั ง กฤษเนื่ อ งจากชื่ อ ภาษาอั ง กฤษ
เหมือนเดิมกับรายวิชาเดิม
๑๒. หน้า ๑๑๐ ตารางหลัก สูตรปรับ ปรุง ๒๕๕๙ ชื่อวิชา BIOT ๕๑๐๒ ระเบียบวิธีวิจัย
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ให้ตัดข้อความในวงเล็บท้ายตารางออก เนื่องจากเป็นหลักสากล
ที่ทราบกันในทางหลักสูตร
๑๓. หน้า ๑๑๐ ชื่อวิชา BIOT ๕๑๐๓ ตารางเหตุผล ปรับเป็นรายวิชาใหม่ ให้ระบุเหตุผล
ว่าปรับเป็นรายวิชาอะไร เนื่องจากว่าคาว่าปรับ อาจเป็นการปรับเนื้อหาสาระ ส่วนใหญ่
จะใช้คาว่า ยกเลิกรายวิชา เพื่อเป็นการพัฒนารายวิชาใหม่
๑๔. หน้า ๑๑๐ ตารางเหตุผลสุดท้าย แก้ไขข้อความดังนี้
จากเดิม เปลี่ยนรหัสวิชาตรมลาดับ…
เป็น “เปลี่ยนรหัสวิชาตรามลาดับ…”
๑๕. หมวด ๔ จะสัมพันธ์กับหมวด ๗ โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อคิดเห็นว่า
หมวด ๔ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา เป็นจุดเด่นของหลักสูตรที่นักศึกษา
จะผลิตนักศึกษาให้มีคุณสมบัติพิเศษหรือลักษณะพิเศษอย่างไร ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับ

หมวด ๗ ข้อ ๗ ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน (KPI) ทั้งหมด ๑๒ ข้อ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่มีอยู่แล้ว
ทั้งหมด เมื่อมีการกาหนดคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาในหมวด ๔ ต้องปรากฏในการ
วัดตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (KPI) หมวด ๗ ข้อ ๗ ที่จะวัดคุณลักษณะพิเศษด้วย เมื่อ
นักศึกษาสาเร็จการศึกษาไปจะมีความโดดเด่นในเรื่องใด แล้วเอาสิ่งนั้นมาเป็นตัวกาหนด
ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน (KPI) และมีการวัดอย่างไร
๑๖. ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร ในส่วนของบทความวารสารเลขปีที่พิมพ์ให้
ใช้ตัวเอียง
๑๗. ควรปรับลดจานวนหน่วยกิตในวิชาบังคับ และเพิ่มจานวนหน่วยกิตในวิชาเลือก เพื่อให้
นักศึกษาได้ลงทะเบียนในวิชาที่เลือกตามความสนใจของนักศึกษามากขึน้
๑๘. ควรเปลี่ยนชื่อวิชา คาอธิบายรายวิชา และเพิ่มเติมรายวิชาใหม่ให้ทันสมัย
๑๙. ปรับรูปแบบการพิมพ์ และการจัดหน้ากระดาษ
๒๐. การขึน้ ตารางใหม่ในหน้าถัดให้ใส่หัวตารางทุกครั้ง
มติ ท่ี ป ระชุ ม เห็ นชอบ หลั ก สู ตรวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิต สาขาวิ ช าเทคโนโลยีชี ว ภาพ
(หลั ก สู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๙) และให้ด าเนิ นการแก้ไ ขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาแล้วเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

