มติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐
-------------------------๓.๑ (ร่าง) การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร
เรื่องเดิม/เหตุผล
เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นาเสนอที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มติที่ประชุม มอบบัณฑิตวิทยาลัย ดาเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาแล้วนาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณารายละเอียด
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๑
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
- กรณีภาคปกติค่าใช้จ่ายต่อหัวจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าภาคพิเศษ เนื่องจากการคานวนค่าใช้จ่าย
ในภาคปกติจะมีค่าใช้จ่ายสูงจากค่าใช้จ่ายกลาง
มติที่ประชุม เห็นควรให้นาค่าใช้จ่ายกลางออก และให้นาเสนอต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาตามลาดับต่อไป

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

มติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐
-------------------------๔.๑ พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multiple Disciplinary)
เรื่องเดิม/เหตุผล
อาจารย์ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
นาเสนอที่ประชุมว่า เนื่องด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) เป็นหลักสูตรที่บูรณาการในศาสตร์หลายด้าน
โดยสาหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตมีรายวิชาทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และประยุกต์
มาผสมผสานใช้ในการเรียนการสอน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มีเนื้อหารายวิชาทั้งด้านการบูรณาการ
และประยุกต์เทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ สังคม และนโยบายของพลังงานและสิ่งแวดล้อม มาผสมผสานใช้ใน
การเรียนการสอน
บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
- สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรให้เป็นพหุวิทยาการ ต้องได้รับ ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจาคณะทุกครั้ง เพื่อนามติในการอนุมัติหลักสูตรให้เป็นพหุวิทยาการเสนอ
สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบต่อไป ซึ่งหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ยั ง ไม่ ไ ด้รั บ การอนุ มัติ จ ากคณะกรรมการบั ณ ฑิต ศึก ษา จึ งเห็ น ควรเสนอให้ คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม เห็ น ชอบ หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต และหลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าพลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ มชุ ม ชน (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) เป็ น หลั ก สู ต รพหุ วิ ท ยาการ
(Multiple Disciplinary) และให้นาเสนอต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามลาดับต่อไป

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

มติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐
-------------------------๔.๓ การเสนอศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก/ร่วม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นาทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เรื่องเดิม/เหตุผล
เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นาเสนอที่ประชุมว่า เนื่องด้วยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิช าผู้ น าทางการศึกษาและการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ขอเสนอศักยภาพการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิ พนธ์ หลั ก/ร่ ว ม ระดับ ปริ ญญาเอก จานวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย ๑) อาจารย์ ดร.สุ บัน พรเวียง
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนดาษ์ รัชเวทย์ และ ๓) อาจารย์ ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร
บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา
รายละเอียดตามเอกสารแยกเล่ม
ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. กรณีของอาจารย์ ดร.สุบัน พรเวียง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ต้องเป็นอาจารย์
ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ในส่วนของ
อาจารย์ ดร.สุบัน พรเวียง มีงานวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
๒. การมี อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ทยานิ พ นธ์อ ยู่ ไ กล นั ก ศึ ก ษาจะมี ค วามล าบากที่ จ ะติ ด ต่อ สื่ อ สาร
ควรหาอาจารย์ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อความสะดวกของนักศึกษา
๓. กรณีของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนดาษ์ รัชเวทย์ และอาจารย์ ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร มีข้อมูล
การขึ้ น ทะเบี ย นการเป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร ะดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาแล้ ว จึ ง ไม่ ต้ อ ง
พิจารณา
๔. ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ชุฏิภั คศ์ เขมวิมุตติ ว งศ์ ขอให้ พิจ ารณาทบทวนมติคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ที่มีมติไม่เห็นชอบการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ของนางสาวรสริน พันธุ นั้น เนื่องจากที่ผ่านมาได้ให้คาปรึกษาจนกระทั่งนักศึกษาสามารถ

พัฒนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์บทที่ ๑-๓ เสร็จสิ้น ซึ่งให้เวลาประมาณ ๖ เดือน พร้อมที่จะสอบ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบให้ อาจารย์ ดร.สุบัน พรเวียง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ระดับปริญญาเอก
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม
๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๒. เห็นชอบให้ อาจารย์ ดร.สุบั น พรเวียง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ของนางกรศิริ
กรองสุ ดยอด นั กศึกษาหลักสู ตรปรัช ญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นาทางการศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
๓. เห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ของนางสาวรสริน พันธุ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นาทางการศึกษา
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

มติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐
-------------------------๖.๑ ขอขยายเวลาในการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท รหัส ๕๕
เรื่องเดิม/เหตุผล
เลขานุ ก ารคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา น าเสนอที่ ป ระชุ ม ว่ า เนื่ อ งด้ ว ยนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิ ชาภาษาไทย รหั ส ๕๕ จ านวน ๖ คน ประกอบด้วย ๑) MissLi Ningmin
๒) MissMeng Yan ๓) นางเกษร ยอดแก้ว ๔) นางสาวบุญเรือน อุดสม ๕) นางสาวปวรรัตน์ แดงไฟ และ
๖) นางสาวรังสินีย์ ซื่อเกียรติ ขจร ขอขยายเวลาในการจัดทาวิทยานิพนธ์ออกไปอีก ๓ เดือน ซึ่งตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดเวลาในการดาเนินการจัดทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของ
นั กศึ กษาระดั บปริ ญญาเอก รหั ส ๕๔ และนั กศึ กษาระดั บปริ ญญาโท รหั ส ๕๕ วั นสุ ดท้ ายของการส่ งเล่ ม
วิทยานิพนธ์ และหลักฐานการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและ/หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายการประชุม (Proceeding) ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นั้น จึงขอขยายเวลาในการจัดทาวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาปริญญาโท รหัส ๕๕ เป็นวันสุดท้ายของการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และหลักฐานการตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการและ/หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายการประชุม (Proceeding) ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม
๒๕๖๐
ทีป่ ระชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
หมวดที่ ๓ การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ข้อ ๑๕.๒ ระยะเวลาที่ใช้เวลาศึกษา
ในแต่ละหลักสูตร ระดับปริญญาโท ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา
๒. นั ก ศึ ก ษากลุ่ ม นี้ เ ข้ า เรี ย นตั้ ง แต่ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๕ ตามเกณฑ์ ก ารจั ด การศึ ก ษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น จะต้องสาเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา ซึ่งจะ
ครบกาหนดภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ หากพ้นจากนี้ก็จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ดังนั้น อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จะต้องดาเนินการให้นักศึกษาจัดทาวิทยานิพนธ์ให้เสร็จ
และเสนอขอสาเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
มติที่ประชุม
๑. ไม่เห็นชอบ การขอขยายเวลา ให้นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
รหัส ๕๕ ทัง้ ๖ คน

๑. MissLi Ningmin
รหัสนักศึกษา ๕๕๘๖๒๐๐๑
๒. MissMeng Yan
รหัสนักศึกษา ๕๕๘๖๒๐๐๒
๓. นางเกษร ยอดแก้ว
รหัสนักศึกษา ๕๕๘๖๒๐๐๕
๔. นางสาวบุญเรือน อุดสม
รหัสนักศึกษา ๕๕๘๖๒๐๑๓
๕. นางสาวปวรรัตน์ แดงไฟ
รหัสนักศึกษา ๕๕๘๖๒๐๑๔
๖. นางสาวรังสินีย์ ซื่อเกียรติขจร รหัสนักศึกษา ๕๕๘๖๒๐๑๘
๒. ให้ ห ลั กสู ตรด าเนิ น การสอบนั กศึ กษาและก าหนดให้ วั นสุ ดท้ ายของการส่ งเล่ มวิ ทยานิ พนธ์
และหลักฐานการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและ/หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายการประชุม (Proceeding) ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

