มติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
-------------------------วาระที่ ๔.๑ การปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓)
เรื่องเดิม/เหตุผล
อาจารย์ ดร.ณัฐิยา ตันตรานนท์ รองคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
น าเสนอที่ ประชุ มว่ า เนื่ องจากหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต และหลั กสู ตรปรั ชญาดุ ษฎี บั ณฑิ ต
สาขาวิชาการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓) ได้งดรับนักศึกษาตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ประกอบกับจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยคณะกรรมการติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา
ระดั บปริญญาเอกเชิ งบูรณาการระบบพิ ชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่
จากส านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา ที่ มาตรวจเยี่ ยม เมื่ อวั นที่ ๑๘ กั นยายน ๒๕๕๙ ได้ ให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาเอกว่า กรณีที่หลักสูตรมีความประสงค์จะขอปิดหลักสูตรเนื่องจาก
การบริหารหลักสูตร ไม่เป็นไปตามองค์ประกอบที่ ๑ ให้ดาเนินการเสนอขอปิดหลักสูตร โดยมีเงื่อนไขว่า
หลักสูตรต้องดูแลนักศึกษาคงเหลือทั้งหมดให้สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาของระดับปริญญา
เอก โดยนาเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อเห็นชอบการปิดหลักสูตร และรายงานผลการดูแลนักศึกษาที่คงเหลือ
ต่อสภามหาวิทยาลัยทราบทุกปีการศึกษา และแจ้งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ ตามลาดับ
จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณารายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๔.๑
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. หลักสูตรจะต้องดูแลนักศึกษาที่คงเหลือทั้งหมดให้สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๒. ให้ดาเนินการเสนอขอปิดหลักสูตร เพื่อหลักสูตรจะไม่ต้องรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาเอกฯ

๓. การเสนอขอปิดหลั กสู ตรจะต้องรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และ
รายงานผลการดูแลนักศึกษาที่คงเหลือต่อสภามหาวิทยาลัยทราบทุกปีการศึกษา และแจ้ง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามลาดับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ การปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓) โดยนาเสนอสภาวิชาการ
และสภามหาวิทยาลั ย เพื่อ เห็นชอบการปิดหลักสูตรฯ และรายงานผลการดูแลนักศึกษาที่คงเหลือต่อ
สภามหาวิทยาลัยทราบทุกปีการศึกษา และแจ้งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบตามลาดับ
ต่อไป

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

มติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
-------------------------๔.๒ การเสนอศักยภาพอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการศึกษา
เรื่องเดิม/เหตุผล
อาจารย์ ดร.ณั ฐิ ยา ตั นตรานนท์ รองคณบดี วิ ทยาลั ยพั ฒนาเศรษฐกิ จและเทคโนโลยี ชุ มชน
แห่งเอเชีย นาเสนอที่ประชุมว่า เนื่องด้วยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อธุรกิจและการศึกษา วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ขอเสนอศักยภาพ
การเป็น อาจารย์ที่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์ร่ว ม ระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา จานวน ๒ ท่า น ประกอบด้ว ย
๑) ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา เตติ วั ฒน์ และ ๒) ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ฆั ม ภิช า ตัน ติ สัน ติ ส ม
จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๔.๒
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
- การเสนอศั ก ยภาพเป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ ว มของอาจารย์ ทั้ ง ๒ ท่ า น
ควรเห็นชอบเฉพาะหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
และการศึกษา (หลักสูตรใหม่ปี ๒๕๕๔) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘ หากหลักสู ตรจะดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ให้เสนอศัก ยภาพการเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ มพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
มติท่ีประชุม เห็นชอบ ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา เตติวัฒน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการศึกษา โดยให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
เฉพาะหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการศึกษา (หลักสูตรใหม่
ปี ๒๕๕๔) และให้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

มติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
-------------------------๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาผู้นาทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๔)
เรื่องเดิม/เหตุผล
รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุมณี มากมี คณบดีคณะครุศาสตร์ นาเสนอที่ประชุมว่า เนื่องจาก
หลั 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
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) มีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจาก
รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุมณี มากมี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกษียณอายุราชการ จึงขอนาเรื่อง
ดังกล่าว เข้าสู่ วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๔.๓
เดิม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน ฟูแสง *
รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุมณี มากมี *
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ *
อาจารย์ ดร.ณัฐิยา ตันตรานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกตุ อุทธโยธา
* หมายเหตุ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

แก้ไข
ไม่มกี ารแก้ไข *
อาจารย์ ดร.สาเนา หมื่นแจ่ม *
ไม่มกี ารแก้ไข *
ไม่มกี ารแก้ไข
ไม่มกี ารแก้ไข

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. หน้า ๕๓ ข้อ ๔ เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข บรรทัดที่ ๓ ให้เพิ่มเติมข้อมูล ดังนี้
จากเดิม ...จึงนาเสนอปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต
เป็ น “...จึงนาเสนอปรับ ปรุงแก้ไ ขอาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลัก สูตรและอาจารย์ป ระจ า
หลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”

๒. หน้า ๕๓ ข้อ ๔ เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข บรรทัดที่ ๕ ให้เพิ่มเติมข้อมูล ดังนี้
“และเพิ่มเติม อาจารย์ ดร.สาเนา หมื่นแจ่ม เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร”
๓. ปรับแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่) ดังนี้
๓.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกตุ อุทธโยธา *
๓.๒ อาจารย์ ดร.สาเนา หมื่นแจ่ม *
๓.๓ อาจารย์ ดร.ณัฐิยา ตันตรานนท์ *
๓.๔ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน ฟูแสง
๓.๕ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์
* หมายเหตุ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๔. การเขียนเสนอข้อมูลผลงานทางวิชาการ ในส่วนผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการ
ให้จัดพิมพ์ในรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
มติที่ประชุม เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)
และให้ดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาแล้วนาเสนอสภาวิชาการและ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

มติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
-------------------------๔.๕ การปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)
เรื่องเดิม/เหตุผล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาเสนอที่ประชุม
ว่ า หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น (หลั ก สู ต รใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๕) และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(หลัก สูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ประสงค์ขอปิดหลักสูตร เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีจานวนไม่ครบหรือมีคุณวุฒิไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เปิด ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับหลักสูตรไม่มีนักศึกษาคงค้างแต่อย่างใด
ทั้ ง นี้ หลั ก สู ต รได้ ด าเนิ น การขอปิ ด หลั ก สู ต รตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปิดหลักสูตร ข้อ ๑ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณารายละเอียดตามเอกสารเพิ่มเติม
มติที่ประชุม เห็นชอบ การปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (หลั กสู ตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การท่ องเที่ ยวอย่ างยั่ งยื น (หลั ก สู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕) และให้ เ สนอต่ อสภาวิ ชาการ และสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

มติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
-------------------------๔.๖ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ....
เรื่องเดิม/เหตุผล
นางเสาร์คา เมืองแก้ว รองผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผล ตามที่มหาวิทยาลัย
ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทา (ร่าง) ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บัดนี้
คณะอนุกรรมการดังกล่าว ได้จัดทา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษา
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. .... เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อยแล้ ว จึ งขอน าเรื่ อ งดั งกล่ าว เข้ า สู่ ว าระการประชุ ม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณารายละเอียดตามเอกสารเพิ่มเติม
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ข้ อ สั ง เกตค านิ ย าม “คณะกรรมการประจ าคณะหรื อ วิ ท ยาลั ย ” หมายความว่ า
คณะกรรมการประจาคณะหรือวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัย” ควรแก้ไขข้อความ ดังนี้
จากเดิม หรือบัณฑิตวิทยาลัย
เป็น “หรือบัณฑิตวิทยาลัยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา”
๒. ควรจะเพิ่มคานิยามคาว่า “คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา หมายความว่า ...”
๓. หมวด ๗ การพ้นสภาพนักศึกษา ข้อ ๒๗ (๒) ควรตัดออก
๔. หมวด ๘ เกณฑ์ก ารส าเร็จการศึ ก ษาและการขอรับ ปริญ ญา ข้อ ๒๘ ควรนาเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ มาปรับใช้กับเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
และให้ตัดความว่า “ทั้งนี”้ ออก
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... และให้ส่งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
ยกร่างฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

มติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
-------------------------๔.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)
เนื่องด้วยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕) มี อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รเกษี ย ณอายุ ร าชการ และอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
ไม่ได้เป็นอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระ
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณารายละเอียดตามเอกสารเพิ่มเติม
อาจารย์ประจาหลักสูตร (เดิม)
รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุมณี มากมี *
รองศาสตราจารย์ประวัติ พืน้ ผาสุข *
อาจารย์ ดร.จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ *
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สงบ ประเสริฐพันธุ์
อาจารย์ ดร.เปรมปรีดิ์ หมูว่ ิเศษ
* หมายเหตุ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่)
อาจารย์ ดร.สาเนา หมื่นแจ่ม *
ไม่มกี ารแก้ไข *
ไม่มกี ารแก้ไข *
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกตุ อุทธโยธา
อาจารย์ ดร.ณัฐิยา ตันตรานนท์

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ปรับแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร (ใหม่) ดังนี้
๑.๑ อาจารย์ ดร.ณัฐิยา ตันตรานนท์ *
๑.๒ อาจารย์ ดร.สาเนา หมื่นแจ่ม *
๑.๓ รองศาสตราจารย์ประวัติ พื้นผาสุข *
๑.๔ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกตุ อุทธโยธา
๑.๕ อาจารย์ ดร.จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์
* หมายเหตุ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๒. เห็นควรให้อาจารย์ ดร.ณัฐิยา ตันตรานนท์ เป็นประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เนื่องจากมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา

มติทีป่ ระชุม เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) และให้ดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาแล้วนาเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิท ยาลัย เพื่อพิจารณาตาม
ขั้นตอนต่อไป

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

