มติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
-------------------------๔.๑ พิจารณาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary)
เรื่องเดิม/เหตุผล
รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุมณี มากมี คณบดีคณะครุศาสตร์ นาเสนอที่ประชุมว่า เนื่องด้วย
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการความรู้
จากสาขาต่าง ๆ ด้านการศึกษาเข้าด้วยกัน และรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเป็นรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
ในหลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าผู้ น าทางการศึ ก ษาและการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
ซึ่งเป็ นการศึ กษาในระดั บปริ ญญาเอก คณะกรรมการบริ หารหลั กสู ตรได้ พิ จารณาเห็ นว่ าหลั กสู ตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สามารถเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary)
จึงได้จัดให้มีอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรซากับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาผู้นาทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนันจึงขอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
พิจารณาหลัก สูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ว่าเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ
หรือไม่เพื่อจะได้เสนอเรื่องไปยังสานักทะเบียนประมวลผลให้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘ กรณีหลักสูตรเป็นพหุวิทยาการสามารถใช้อาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมกันได้
๒. จากค านิ ย ามที่ ค ณะอนุ ก รรมการการยกร่ างหลั ก สู ตรของส านั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ระบุว่าหลักสูตรพหุวิทยาการ คือ การใช้ความรู้จากองค์ความรู้
หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์ พัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ โดยอย่างน้อยต้องมีสองศาสตร์ร่วมกัน
ดังนัน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ไม่น่าจะเป็นหลักสูตร
พหุวิทยาการ
๓. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นาทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ เนื่องจากมีการบูรณาการองค์ความรู้
จากสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์มาพัฒนา
เป็นศาสตร์ใหม่

๔. หน้า ๒๐ ลาดับที่ ๕ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกตุ อุทธโยธา ให้แก้ไขและตัดข้อความ ดังนี
คุณวุฒิปริญญาเอก จากเดิม กศ.ด. เป็น “ปร.ด.”
ปีที่สาเร็จการศึกษา จากเดิม ๒๕๔๙ เป็น “๒๕๕๖”
คุณวุฒิปริญญาโท จากเดิม การศึกษาพิเศษการสอนบุคคลที่มคี วามบกพร่องทาง
สติปัญญา เป็น “การศึกษาพิเศษการสอนบุคคลที่มคี วามบกพร่องทางสติปัญญา”
๕. หน้า ๒๖-๒๘ กรณีมีการเปลี่ยนชื่อและนามสกุล การจัดพิมพ์ชื่อและนามสกุลผลงานทาง
วิชาการตี พิมพ์ปี ไหนให้ใช้ ชื่อและนามสกุ ลของปีนัน พร้ อมทั งให้แนบใบเปลี่ ยนชื่ อและ
นามสกุลด้วย
๖. หน้า ๒๖ ตรวจสอบการจัดพิมพ์ของตารา หนังสือ บทความทางวิชาการ เนื่องจากมีการ
จัดพิมพ์ทุกปี หากเป็นการปรับปรุงใหม่ต้องระบุ ฉบับปรับปรุงครังที่ ๑ หรือฉบับปรับปรุง
ครังที่ ๒
๗. หน้า ๒๗ บทความ และผลงานทางวิชาการอื่น ๆ ให้ตรวจสอบชื่อเรื่องลาดับที่ ๒
๘. หน้า ๒๗ บทความ และผลงานทางวิชาการอื่น ๆ ลาดับ ที่ ๖ ควรระบุชื่อวารสาร
เนื่องจากเป็นบทความตีพิมพ์
๙. หน้า ๒๘ ประสบการณ์การทางาน ให้แก้ไขข้อมูลดังนี
จากเดิม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ -หัวหน้าสถานีวจิ ัย...
เป็น “พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ -หัวหน้าสถานวิจัย...”
๑๐.หน้า ๓๐ ประสบการณ์การทางาน ให้ตัดความว่า ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โอนย้ายมารับตาแหน่ง
อาจารย์ระดับ ๗
๑๑. หน้า ๓๑ แก้ไขคุณวุฒิปริญญาตรี จากเดิม กษ.บ. เป็น “กษศ.บ.”
๑๒. หน้า ๓๒ ประสบการณ์การทางาน ให้ตัดและแก้ไขข้อความ ดังนี
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ปัจจุบัน ให้ตัดข้อความออกทังหมด
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ให้ตัดความว่าอดีตออก
มติที่ประชุม
๑. เห็ นควรให้ หลั กสู ตรปรั ชญาดุ ษฎี บั ณฑิ ต สาขาวิ ชาผู้ น าทางการศึ กษาและการพั ฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ
๒. ไม่ เห็นชอบ หลั กสูตรครุ ศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิ ชาการบริ หารการศึกษา เป็ นหลักสู ตร
พหุวิทยาการ

๓. มอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ให้ดาเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาแล้วนาเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ
และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามขันตอนต่อไป

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

มติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
-------------------------๔.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
เรื่องเดิม/เหตุผล
รองศาสตราจารย์ส นิท สั ตโยภาส ประธานหลัก สู ตรศิล ปศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิช า
ภาษาไทย น าเสนอที่ ป ระชุ ม ว่ า เนื่ อ งด้ ว ยหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาไทย
มี อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รท าสั ญ ญาจ้ า งแบบไม่ รั บ เงิ น เดื อ น
ซึ่งไม่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับบั ณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนั้น เพื่อให้การบริหาร
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
รองศาสตราจารย์รังสรรค์ จันต๊ะ *
รองศาสตราจารย์เรณู วิชาศิลป์ *
รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส *
รองศาสตราจารย์นราวัลย์ พูลพิพัฒน์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ พันชนะ
อาจารย์กรเพชร เพชรรุง่

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส *
รองศาสตราจารย์นราวัลย์ พูลพิพัฒน์ *
รองศาสตราจารย์ศรีวิไล พลมณี *
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ พันชนะ
อาจารย์กรเพชร เพชรรุง่
-

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒ จึงนาเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. หน้า ๔๐ ชื่อผู้วจิ ัยให้ตัดความว่า และคณะ
๒. หน้า ๔๐ ผลงานวิจัย ชื่องานวิจัยลาดับที่ ๑ ให้ตัดความว่า แผนงานวิจัยเรื่อง
๓. หน้ า ๔๒ ผลงานวิ จั ย ชื่ องานวิ จั ย ล าดั บที่ ๑ ให้ ตั ดความว่ า และคณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๔. หน้า ๔๔ ผลงานวิจัย ให้ตัดความว่า รายงานการวิ จัยเรื่อง ออกทุกที่ และให้เพิ่มเติม
จังหวัด และสถานที่พิมพ์
๕. หน้า ๔๙ ตารา หนังสือ บทความทางวิชาการ ให้ตัดเอกสารประกอบการสอนออกทุกที่
๖. ควรเร่งให้อาจารย์ประจาหลักสูตรดาเนินการทาผลงานวิจัยเพื่อให้เข้าเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
มติท่ีประชุม เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย (หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) และให้ดาเนินการแก้ไ ขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาแล้ ว น าเสนอคณะกรรมการบริ ห ารวิ ช าการ และสภามหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

มติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
-------------------------๔.๓ การเสนอศักยภาพการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาผู้นาทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เลขานุก ารคณะกรรมการบัณฑิตศึก ษา นาเสนอที่ป ระชุมว่า เนื่องด้วยหลัก สูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นาทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขอเสนอศักยภาพ อาจารย์
ดร.สมเกียรติ ชอบผล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของนางรัชญา วงค์ษา นักศึกษาหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
- การเสนอข้อมูลผลงานวิจัย ตารา หนังสือ บทความทางวิชาการ ให้จัดพิมพ์ในรูปแบบ
บรรณานุกรม
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้อาจารย์ ดร.สมเกียรติ ชอบผล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
ของนางรัชญา วงค์ษา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นาทางการศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และให้ดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

มติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
-------------------------๔.๔ การเสนอศั กยภาพการเป็ นอาจารย์ ผู้ สอนและอาจารย์ ท่ี ปรึ กษาวิ ทยานิ พนธ์ /
การค้ นคว้ าอิ ส ระ หลั ก /ร่ ว ม หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารารัตน์ ไชยาโส รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ นาเสนอที่ประชุมว่า
เนื่ อ งด้ ว ยหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารธุ ร กิ จ คณะวิ ท ยาการจั ด การ
ขอเสนอศักยภาพการเป็นอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หลัก/ร่วม
ระดับปริญญาโทของ อาจารย์ ดร.นัทธ์หทัย เถาตระกูล และอาจารย์ ดร.วินยาภรณ์ พราหมณโชติ
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. หน้ า ๘๐ ข้ อ ๓ ผลงานด้ า นวิ ช าการ ให้ ตั ด ข้ อ ความออกเนื่ อ งจากเป็ น เอกสาร
ประกอบการสอน
๒. หน้า ๘๑ ให้ตัดข้อความผลงานวิชาการเขียนในรูปแบบบรรณานุกรม
๓. หน้ า ๘๙ ข้ อ ๘ ให้ ตั ดข้ อความของงานพั ฒนาผลงานวิ ชาการ และข้ อ ๙ งานบริ การ
วิชาการ
๔. การเสนอข้ อ มู ล ผลงานวิ จั ย ต ารา หนั งสื อ บทความทางวิ ชาการ ให้ พิ มพ์ ในรู ปแบบ
บรรณานุกรม
๕. ให้ตรวจสอบข้อมูลผลงานวิจัยว่าเป็นส่วนของหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือไม่
มติ ท่ีประชุ ม มอบประธานหลักสูตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการบริ หารธุ รกิ จ
ด าเนิ น การแก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และน าเสนอในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคราวต่อไป

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

มติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
-------------------------๔.๕ การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นาเสนอที่ประชุมว่า เนื่องด้วยหลักสูตรตามเอกสาร
หมายเลข ๔.๕ ประสงค์จะเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุงปี ๒๕๕๖)
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุงปี ๒๕๕๔)
๓. หลั กสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาสาธารณสุ ขศาสตร์ (หลั กสู ตรปรั บปรุ งปี
๒๕๕๔) ทั้งนี้ หลักสูตรต้องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/
๒๕๕๙
๔. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุงปี ๒๕๕๘)
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. การเปิดรับนักศึกษา หลักสูตรควรพิจารณาจากข้อมูลนักศึกษาที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา
และความก้าวหน้าในการจัดทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาในการเปิดรับ
๒. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ควรให้หลักสูตรผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก่อนที่จะเปิดรับ
๓. ข้อมูล จานวนนัก ศึก ษาคงเหลือ ให้มหาวิท ยาลัย ประกาศพ้นสภาพการเป็นนัก ศึก ษา
เพื่อจะได้จานวนนักศึกษาคงเหลือที่เป็นปัจจุบัน
๔. ให้อาจารย์ประจาหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดาเนินการติดตามการดาเนินการ
จัดทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด
มติ ท่ี ป ระชุ ม เห็ น ชอบ ให้ ห ลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการสอน
วิ
ท
ย
า
ศ
า
ส
ต
ร์
กลุ่มวิชาวิท ยาศาสตร์ท้องถิ่น และหลั ก สูตรวิท ยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
เปิดรับภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

มติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
-------------------------๕.๒ รายงานผลการติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิง
บูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นาเสนอที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการติดตามและ
ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดั บปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘
กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีขอ้ เสนอแนะของคณะกรรมการฯ
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา ระดับปริญญาเอก ทั้ง ๔ ข้อ
ทั้งนี้ ขออนุเคราะห์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการช่วยเพื่อเข้าร่วมชีแ้ จง
๒. ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ข้อ ๒ หลักสูตรใดประสงค์ขอปิดหลักสูตรตามเงื่อนไข
โดยหลักสูตรต้องดูแลนักศึกษาคงเหลือให้สาเร็จการศึกษาทั้งหมดตามระยะเวลาการศึกษา
ที่กาหนด โดยนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อเห็นชอบการปิดหลักสูตร และรายงานให้สภา
มหาวิทยาลัยทราบทุกปีการศึกษา เพื่อที่หลักสูตรจะได้ไม่ต้องรับการประเมินหลักสูตรใน
องค์ประกอบที่ ๑
มติที่ประชุม รับทราบ และให้ดาเนินการดังนี้
๑. มอบคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา
๒. แจ้งหลั กสู ตรระดั บบั ณฑิ ตศึกษาที่ ประสงค์ปิ ดหลั กสูตรให้ดาเนินการตามเงื่ อนไข และ
นาเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

มติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
-------------------------๖.๒ การจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นาเสนอที่ประชุมว่า เนื่องด้วยหลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ให้ข้อมูลว่าการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ที่ผ่านมาประสบปัญหาไม่
สามารถตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการที่มีคา่ Impact factor สูงได้ เนื่องจากงานวิจัยไม่ได้ผา่ นการ
พิจารณารับรองจริยธรรมการทาวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และ
แนวโน้มการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ ผลงานนั้นจะต้องยื่นหนังสือรับรองการผ่านการพิจารณา
จริยธรรมการทาวิจัยในมนุษย์ประกอบ ซึ่งมหาวิทยาลัยยังไม่มกี ารจัดตั้งคณะกรรมการดังกล่าว
บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข
บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อ
พิจารณา
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
เห็นควรให้บัณฑิตวิ ท ยาลั ย ปรึ ก ษากั บ สถาบันวิจัย และพัฒนา เพื่อหาแนวทางการจัดตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
มติที่ประชุม รับทราบ มอบบัณฑิตวิทยาลัยดาเนินการประสานกับสถาบันวิจัยและพัฒนา

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

