รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย (ชั้น ๒) อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
……………………………………………..…….
รายชื่อผู้มาประชุม
๑. ผศ.พรพิมล
๒. อ.ดร.ถนัด
๓. รศ.ว่าที่ร้อยตรีสกล
๔. ผศ.สุรศักดิ์
๕. ผศ.เดชวิทย์
๖. ผศ.ดร.มาโนชย์
๗. อ.ดร.ณัฐิยา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๘. ผศ.เกษรา
ปัญญา
๙. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์
พลวัน
๑๐. อ.ว่าที่ร้อยเอก ดร.ขจร ตรีโสภณากร

รักษาราชการแทนอธิการบดี
รองอธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนา
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
ผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผล
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
๑. ผศ.ดร.กัลทิมา
๒. ผศ.ดร.สุทธินันท์

พิชัย
ชื่นชม

รองอธิการบดี
ผู้อานวยการสานักหอสมุด

ไปราชการ
ติดราชการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางวิไลพักตร์
๒. นางสาวอรกมล
๓. นางสาววีรนุช
๔. นายณัฐวัฒน์

จริงไธสง
สุวรรณประเทศ
ดรุณสนธยา
โรจนวุฒิธรรม

หัวหน้าสานักงานคณบดี
นักวิชาคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ปฏิบัติหน้าที่การประชุม
ผู้ปฏิบัติหน้าที่การประชุม
ผู้ปฏิบัติหน้าที่การประชุม
ผู้ปฏิบัติหน้าที่การประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๑๐ น.

วงศ์สุข
บุญชัย
แก้วศิริ
นุ่มมีศรี
นิลวรรณ
นวลสระ
ตันตรานนท์

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๒

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม
- ไม่มี ๑.๒ เรื่องแจ้งของบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
บัณ ฑิตวิทยาลัย ได้รับการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา
จานวน ๑ ตาแหน่ง คือนางสาวกมลรัตน์ เชื้อเสือน้อย เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐
เลขานุ การคณะกรรมการบั ณ ฑิ ตศึกษา น าเสนอที่ ป ระชุม ว่า บั ณ ฑิ ตวิท ยาลั ยได้จัด ทารายงาน
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ และได้จัดส่งรายงาน
การประชุมให้คณะกรรมการพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม จึงนาเสนอคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
มติที่ประชุม รับ รองรายงานการประชุม คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึก ษา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วัน ที่
๑๒ กันยายน ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ พิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ หลัก/ร่วม ระดับบัณฑิตศึกษา
๓.๑.๑ นางสาวอรพรรณ เกิดทวีกิจ รหัส ๕๖๘๖๖๔๑๘
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

๓

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
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เลขานุ การคณะกรรมการบั ณฑิ ตศึกษา นาเสนอที่ ป ระชุ มว่า ตามที่ คณะกรรมการบัณ ฑิ ตศึก ษา
ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ มติที่ประชุม มอบบัณฑิตวิทยาลัย ประสาน
ประธานหลักสูตรเพื่อแจ้งให้ นักศึกษานาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไปแก้ไขแล้วนาเสนอให้
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาใหม่ ในครั้งต่อไปนั้น ขณะนี้นักศึกษาอยู่ระหว่างการดาเนินการแก้ไขข้อมูล
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่องเดิม/เหตุผล
เลขานุ การคณะกรรมการบั ณฑิ ตศึกษา นาเสนอที่ ป ระชุ มว่า ตามที่ คณะกรรมการบัณ ฑิ ตศึก ษา
ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ กั น ยายน ๒๕๖๐ มติ ที่ ป ระชุ ม มอบบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
ด าเนิ น การแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการบั ณ ฑิ ตศึ กษาแล้ ว น าเสนอในการประชุ ม ครั้ งต่ อ ไป
ขณะนี้บัณฑิตวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดาเนินการจัดทาข้อมูลรายรับและรายจ่าย
บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๓ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
เรื่องเดิม/เหตุผล
เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นาเสนอที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ มติที่ประชุม มอบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประสานประธานคณะกรรมการผู้ประเมินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขและประสานประธานหลักสูตรต่อไป บัดนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์
นุ่ ม มี ศ รี คณบดี ค ณะวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี น าเสนอที่ ป ระชุ ม ว่ า ได้ ด าเนิ น การประสานประธาน
คณะกรรมการผู้ประเมินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นที่เรียบร้อย
รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

๔

ขณะนี้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีผลการประเมิน องค์ประกอบที่
๑ คือ ผ่าน
บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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๓.๔ ขออนุเคราะห์สถานที่ห้องทางานของอาจารย์และให้คาปรึกษานักศึกษาปริญญาโท
เรื่องเดิม/เหตุผล
เลขานุ การคณะกรรมการบั ณฑิ ตศึกษา นาเสนอที่ ป ระชุ มว่า ตามที่ คณะกรรมการบัณ ฑิ ตศึก ษา
ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ กั น ยายน ๒๕๖๐ มติ ที่ ป ระชุ ม มอบบั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย
จัดทาห้องกลางเพื่อเป็นห้องพักอาจารย์ และห้องให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ และแจ้งหลักสูตร
เพื่อทราบต่อไป ขณะนี้บัณฑิตวิทยาลัยได้ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติจัดทา
ห้องกลาง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะได้นาเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีต่อไป
บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๕ จ านวนผู้ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ภาคเรี ย นที่ ๒ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๐
พิจารณาร่วมกับวาระที่ ๕.๑
เรื่องเดิม/เหตุผล
เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นาเสนอที่ประชุมว่า เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัย ดาเนินการ
รั บ สมั ค รผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประจ าภาคเรี ย นที่ ๒ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๐ ตั้ ง แต่ วั น ที่
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ และสืบเนื่องกับการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ มติที่ประชุม รับทราบ มอบคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ดาเนินการหาข้อมูลกรณีการรับนักศึกษา ภาคพิเศษ หากไม่ถึง ๑๐ คน สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้หรือไม่ โดยมีเงื่อนไขว่าอาจารย์ไม่รับค่าตอบแทนการสอน
บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

๕

๑. หลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาและมีจานวนผู้สมัครน้อยไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องควรพิจารณาเสนอให้ปิดหลักสูตรเพื่อที่จะไม่เป็นภาระของมหาวิทยาลัยในการบริหาร
หลักสูตร ทั้งด้านงบประมาณและอาจารย์ประจาหลักสูตร
๒. การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาควรพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ทั้งด้านคุณภาพหลักสูตรตาม
ความเหมาะสมระหว่างรายรับกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง มาประกอบการเปิดรับนักศึกษา

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบให้เปิดรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน (ภาคปกติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน (ภาคปกติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ภาคปกติ)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ภาคปกติ)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ภาคพิเศษ)
๓.๖ การจัดการไฟล์วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์
เรื่องเดิม/เหตุผล
เลขานุ การคณะกรรมการบั ณฑิ ตศึกษา นาเสนอที่ ป ระชุ มว่า ตามที่ คณะกรรมการบัณ ฑิ ตศึก ษา
ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ กั น ยายน ๒๕๖๐ มติ ที่ ป ระชุ ม มอบบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
ด าเนิ น การจั ด ท าระบบและกลไก และรายงานผลการด าเนิ น การให้ ค ณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาทราบ
ขณะนี้ บั ณ ฑิ ตวิทยาลั ย ได้ ดาเนิ น การปรั บ แบบฟอร์ม บว.๑๕ การจัดส่ งรูป เล่ มวิทยานิ พนธ์ฉบั บสมบูรณ์
โดยที่นักศึกษาต้องจัดทาไฟล์ วิทยานิ พนธ์ แปลงเป็น word และไฟล์ word ที่ลงลายน้าตรามหาวิทยาลัยฯ
และไฟล์ .pdf เพื่อที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดส่งให้สานักหอสมุดต่อไป
บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ แผนปฏิบัติราชการบัณฑิตวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เรื่องเดิม/เหตุผล

รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

๖

ตามที่บั ณฑิ ตวิทยาลั ย ได้ดาเนิ น การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เพื่อเป็นแนวทางการบริหารและการปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัยนั้น
บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรสรุปยอดงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งหมด จะได้ทราบจานวนงบประมาณทั้งหมด
ทีไ่ ด้รับจัดสรร และระบุแหล่งงบประมาณว่าเป็นเงินรายได้หรืองบประมาณแผ่นดิน
๒. หน้า ๔๐ ลาดับที่ ๕ และลาดับที่ ๖ ให้พิจารณาค่าเป้าหมาย โดยเปลี่ยนจากจานวนกิจกรรม
เป็นจานวนครั้ง
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบบัณฑิตวิทยาลัย ดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
๑
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๓
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๖
๗
๘
๙
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๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

๔.๒ รายงานผลการดาเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุนบัณฑิตวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่องเดิม/เหตุผล
ตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ว่ า ด้ ว ย การบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๘ กองทุน ข้อ ๖๗ (๓) รายงานผลการดาเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุนนั้น ๆ
ต่อคณะกรรมการประจาส่วนราชการหรือคณะกรรมการประจาส่วนงานภายใน แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณา
ให้ ความเห็ น ภายใน ๓๐ วัน นั บ แต่วัน สิ้ น ปีงบประมาณ แล้ วนาเสนอคณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลั ย
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. บทสรุปผู้บริหาร ให้รวมหัวข้อรายรับและรายจ่าย เพราะรายละเอียดจะอยู่ในส่วนที่ ๒ อยู่แล้ว
๒. หน้ า ๖ ส่ วนที่ ๓ ฐานะทางการเงิน ในส่ วนของรายรับ ให้ แจงรายละเอียดประเด็นที่ส าคัญ
โดยให้ (๑) (๒) หรือ (๓) ต่อท้ายในส่วนที่ต้องการระบุรายละเอียด

รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

๗

มติที่ประชุม เห็ นชอบ รายงานผลการด าเนิ น งานและการรับ จ่ า ยเงิน กองทุ น บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มอบบั ณฑิตวิทยาลัย ดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา แล้วนาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และนาเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ
ต่อไป
๔.๓ รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน บัณฑิตวิทยาลัย
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
เรื่องเดิม/เหตุผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ/วิทยาลัย เพื่อเป็นการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุ ณภาพการศึกษาภายใน และรายงาน
ผลการประเมินให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓
๑
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๒
๑. หลั กสู ต รที่ เสนอขอปิ ดหลั ก สู ตรแล้ ว บั ณ ฑิ ต วิทยาลั ย ควรประชุ ม อาจารย์ป ระจ าหลั ก สู ต ร
๓
เพื่ อ พิ จ ารณาจั ด อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รให้ มี จ านวนที่ ส ามารถดู แ ลนั ก ศึ ก ษาที่ ค งเหลื อ
๔
ตามเกณฑ์ที่ สกอ. แล้วแจ้งให้ สกอ. ทราบเพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ใช้ศักยภาพอาจารย์ที่ไม่ได้
๕
ดูแลนักศึกษาแล้ว ไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอื่น
๖
๒. ควรจัดทา Improvement Plan เพื่อนาไปปรับและพัฒนาในครั้งต่อไป
๗
๘
มติ ที่ประชุม เห็นชอบ มอบบั ณฑิตวิทยาลัย ดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๙ บัณฑิตศึกษา
๑๐
๑๑
๔.๔ การปิดหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
๑๒
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑)
๑๓
๑๔ เรือ่ งเดิม/เหตุผล
๑๕
๑๖
เนื่องด้วยหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (หลักสูตรใหม่
๑๗ พ.ศ. ๒๕๕๑) ได้รับการอนุมัติให้ปิดหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
๑๘
๑๙
รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒๐

๘

ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรดูแลนักศึกษาคงเหลือ รหัส ๕๕
จนกว่าจะสาเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาที่กาหนด บัดนี้ หลักสูตรได้
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและ
การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ อย่างสมบูรณ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔
มติที่ประชุม เห็นชอบ การปิดหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและการสื่อสารเชิง
กลยุทธ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑) และนาเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามลาดับ
ต่อไป
๔.๕ การคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท
และเตรียมขอรับทุน สควค.
เรื่องเดิม/เหตุผล
๑
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๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาเสนอที่ประชุมว่า
ตามที่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ จะจัดโครงการเตรียมความพร้อม
ในการศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาโท และเตรี ย มขอรั บ ทุ น สควค. ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒
จึงขอให้บัณฑิตวิทยาลัยดาเนินการคัดเลือก และรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว จากนักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๕
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งหลักสูตรฯ เพื่อดาเนินการต่อไป
๔.๖ พิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ หลัก/ร่วม ระดับบัณฑิตศึกษา
๔.๖.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
เรื่องเดิม/เหตุผล
รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

๙

เนื่ องด้วยหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการสอนวิท ยาศาสตร์ ขอเสนอศักยภาพ
การเป็นอาจารย์ผู้สอน ระดับปริญญาโท จานวน ๒ ท่าน ประกอบด้วย คือ ๑) อาจารย์ ดร.วาสนา ประภาเลิศ
และ ๒) อาจารย์ ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์
บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๖.๑
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบให้ อาจารย์ ดร.วาสนา ประภาเลิศ เป็นอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. เห็นชอบให้ อาจารย์ ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์ เป็นอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
๔.๖.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
เรื่องเดิม/เหตุผล
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 ขอเสนอศั ก ยภาพ
การเป็นอาจารย์ผู้สอน ระดับปริญญาโท จานวน ๒ ท่าน ประกอบด้วย ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา สัตโยภาส
และ ๒) อาจารย์ ดร.ภัทรานิษฐ์ สรเสริมสมบัติ
บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๖.๒

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. งานวิจัยควรเป็นงานวิจัยที่หลังสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
๒. หัวข้อที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและผลงานทางวิชาการ มีความคล้ายคลึงกัน
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา สัตโยภาส เป็นอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๘ และไม่ เห็ น ชอบให้ เป็ นอาจารย์ ที่ ปรึ กษาการค้ นคว้ าอิ สระหลั ก/ร่ วม ของหลั กสู ตร
บริ ห ารธุ รกิ จ มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารธุ รกิ จ ตามเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตรระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. เห็น ชอบให้ อาจารย์ ดร.ภัทรานิษฐ์ สรเสริมสมบัติ เป็นอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารธุ รกิ จ ตามเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตรระดั บบั ณ ฑิ ตศึ กษา
รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

๑๐

พ.ศ. ๒๕๔๘ และไม่เห็นชอบให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก/ร่วม ของหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘
๔.๖.๓ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
เรื่องเดิม/เหตุผล
เนื่ อ งด้ ว ยหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริห ารการศึ ก ษา ขอเสนอศั ก ยภาพ
การเป็นอาจารย์ผู้สอน ระดับปริญญาโท จานวน ๑ ท่าน คือ อาจารย์ ดร.สายฝน แสนใจพรม
บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา
รายละเอียดตามเอกสารแยกเล่ม
มติ ที่ ป ระชุม เห็ นชอบให้ อาจารย์ ดร.สายฝน แสนใจพรม เป็ นอาจารย์ผู้ สอน ส าหรับนักศึกษา
หลั กสู ตรครุศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิชาการบริหารการศึ กษา (หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลั กสู ตรระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ กษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และอาจารย์ ที่ ปรึ กษาวิ ทยานิ พนธ์ /การค้ นคว้าอิ สระ
หลัก/ร่วม สาหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
๔.๖.๔ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน
เรื่องเดิม/เหตุผล
เนื่ องด้วยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิ ต สาขาวิช าพลังงานและสิ่ งแวดล้อมชุมชน และหลั กสู ตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน ขอเสนอศักยภาพการเป็นอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ ที่ ป รึก ษาวิทยานิ พ นธ์ร่ วม ระดับ ปริญ ญาโทและระดับ ปริญ ญาเอก จานวน ๑ ท่าน คือ อาจารย์
ดร.สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี
บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา
รายละเอียดตามเอกสารแยกเล่ม

๑
มติ ที่ป ระชุม เห็ นชอบให้ อาจารย์ ดร.สุ รชัย ณรัฐ จันทร์ศรี เป็ น อาจารย์ ผู้ ส อน และอาจารย์
๒ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม สาหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน
๓
๔
๕
รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
๖

๑๑

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
๔.๗ พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
เรื่องเดิม/เหตุผล
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๓๔
การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี
ซึ่ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการสอนวิ ท ยาศาสตร์ ได้ ด าเนิ น การปรั บปรุ งหลั กสู ต ร
โดยผ่ านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในคราวประชุม ครั้งที่
๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา
รายละเอียดตามเอกสารแยกเล่ม
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. หน้า ๑ ข้อ ๕ รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรพหุวิทยาการคืออะไร ใช้ อาจารย์ประจาหลักสูตร
ซ้าซ้อนกับหลักสูตรอื่นหรือไม่
๒. หน้า ๒ ข้อ ๕.๒ ภาษาที่ใช้ ให้แก้ไขดังนี้
จากเดิม ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เป็น “ภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษ”
๓. หน้า ๒ ข้อ ๕.๓ การรับเข้าศึกษา ข้อ ๕.๓.๑ ให้แก้ไขดังนี้
จากเดิม ข้อ ๕.๓.๑ รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
เป็น “ข้อ ๕.๓.๑ รับนักศึกษาไทย และหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้”
๔. หน้า ๙ ข้อ ๑.๑ ปรัชญา จะไม่ขึ้นต้นด้วยหลักสูตร... ควรเป็นมุ่งเพิ่มพูนองค์ความรู้ ทางด้าน
วิทยาศาสตร์....
๕. หน้า ๑๓ ข้อ ๒.๑ วัน-เวลา ในการดาเนินการเรียนการสอน ที่ระบุว่าเป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอนเปิดภาคฤดูร้อนจะต้อง
สอดคล้องกับการขอใบประกอบวิชาชีพครู หากจัดภาคฤดูร้อนแล้วจะสอดคล้องหรือสามารถ
กระทาได้หรือไม่เพราะการปฏิบัติการสอนในหน้า ๔๕ อยู่ที่สถานศึกษา ๑ ปีการศึกษาเต็ม
๖. หน้า ๑๓ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา หากนักศึกษามีใบประกอบวิชาชีพมาแล้วก็ไม่ ต้องเรียน
ในแบบที่ ๒ แต่หากมาเรียนในแบบที่ ๒ ปรากฏว่าไม่ต้องการรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
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ก็สามารถขอสาเร็จการศึกษาในแบบที่ ๑ ได้ แต่แบบที่ ๑ จะไปสาเร็จการศึกษาในแบบที่ ๒
ไม่ได้ ยกเว้นว่าจะระบุว่า จะสามารถเรียนข้ามกันได้ หากเขียนแบบนี้รับมาแบบที่ ๑ ก็ต้อง
สาเร็จการศึกษาในแบบที่ ๑ และแบบที่ ๒ ก็ต้องสาเร็จการศึกษาในแบบที่ ๒ เพราะต้องเป็นไป
ตามคุณสมบัติข้อที่ ๓
๗. หน้า ๑๗ ข้อ ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร ให้เพิ่มเติมข้อมูลดังนี้
แบบที่ ๑ ไม่ต้องการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
แบบที่ ๒ ต้องการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
๘. หน้า ๒๓ รายวิชา แบบที่ ๑ (กรณีไม่ต้องการรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) หมวด ข หมวด
วิชาเฉพาะด้าน วิชาเอกบังคับ ๙ หน่วยกิต จานวน ๔ กลุ่ม วัตถุประสงค์คือให้เลือกกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ ง หรื อ เลื อ กกลุ่ ม ไหนก็ ได้ ต้ อ งระบุ ให้ ชั ด เจนว่ า ให้ เลื อ กกลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ่ ง จาก ๔ กลุ่ ม
ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน
๙. หน้า ๒๕-หน้า ๒๙ วิชาเอกเลือกมี ๖ หน่วยกิต แต่วิชาเลือกมีมาก ไม่เช่นนั้นหลักสูตรต้องทา
มคอ.๓ ทุกรายวิชาที่ปรากฏอยู่ในวิชาเลือก ทั้งนี้ รายวิชาต้องสัมพันธ์กันกับหมวดวิชาบังคับ
ต้องระบุให้ชัดเจนว่าหากเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจากหมวดวิชาบังคับแล้วให้หมวดวิชาเอกเลือก
ต้องสอดคล้องกันกลุ่มวิชาบังคับ
๑๐. หน้า ๕๔ จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรจะต้องสอดคล้องกับจานวนแผนการรับนักศึกษา และ
ต้ อ งเป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่ ก าหนด เพราะอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รเท่ า นั้ น ที่ จ ะเป็ น อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้
๑๑. หน้า ๒๐๘ ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แบบที่ ๑ ให้ระบุว่า
สาเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาแล้ว และแบบที่ ๒ ให้ระบุว่า เรียนแบบที่ ๑ สามารถเปลี่ยนเป็น
แบบที่ ๒ ได้
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการสอนวิ ท ยาศาสตร์
(หลักสู ตรปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) และให้ดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
แล้วเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามลาดับต่อไป
๔.๘ พิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
เรื่องเดิม/เหตุผล
ตามข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๓๔ การพัฒ นาหลั กสูตร ให้ ทุกหลักสูตรมีการพัฒ นาหลั กสู ตรให้ ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัช นีด้าน
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒ นาหลักสูตร
รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

๑๓

อย่างต่อเนื่ องทุก ๕ ปี ซึ่งทางหลั กสู ตรบริห ารธุรกิจมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการบริห ารธุรกิจ ได้ดาเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา
รายละเอียดตามเอกสารแยกเล่ม

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. หน้า ๒๔ อาจารย์ประจาหลักสูตร ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. ผลงานทางวิชาการ ต้องไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ
๕ ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย เนื่ องจากเป็นหลักสูตรปรับปรุงปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงให้นับผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
มติที่ประชุม ให้แก้ไขอาจารย์ ประจาหลั กสูตร ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบั ณฑิ ตศึกษา
แล้วเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามลาดับต่อไป
๔.๙ พิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ หลัก/ร่วม ระดับบัณฑิตศึกษา
๔.๙.๑ นางสาววัลลภา กองอินตา รหัส ๕๙๘๖๖๒๐๑
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
ชื่อเรื่องภาษาไทย : การใช้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่เป็นดัชนีทางชีวภาพชี้วัดคุณภาพน้าในแม่น้าวัง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : อาจารย์ ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม : อาจารย์ ดร.รุ่งนภา ทากัน
บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๙.๑
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

๑๔

๑. ชื่อหั ว ข้อเป็ น การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ ควรปรับชื่อ ให้ มีความสอดคล้ องกับการสอน
วิทยาศาสตร์
๒. หน้า ๑๒๑ ควรเพิ่มวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่ อหาประสิทธิภาพของคู่มือการจัดการเรียน
การสอน
๓. ควรเพิ่มสถิติ และแก้ไขกลุ่มตัวอย่างโดยควรเพิ่มจานวนโรงเรียนหรือคน มากกว่าที่จะเป็นสัตว์
มติที่ประชุม
๑. เห็นควรปรับหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้มีความสอดคล้องกับการสอนวิทยาศาสตร์
๒. เห็นชอบให้ อาจารย์ ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
๓. เห็นชอบให้ อาจารย์ ดร.รุ่งนภา ทากัน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
๔. มอบบั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย ประสานประธานหลั ก สู ตรเพื่ อ แจ้ งให้ นั กศึ กษาน าข้ อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไปแก้ไขแล้วนาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

๔.๙.๒ นางสาวรัชนีกร กันธิวงศ์ รหัส ๕๙๘๖๖๔๐๑
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
ชื่อเรื่องภาษาไทย : การวิเคราะห์กลศาสตร์ของไหลและความหนาแน่นของวัตถุผ่านถังกรวยและกระบอก
ทรงสี่เหลี่ยมลาดเอียงโดยใช้หลักการทางฟิสิกส์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : อาจารย์ ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม : อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ ปุณยวัจน์พรกุล
บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา
เนื่องจากนักศึกษาได้รับการพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ จึงขอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาวัตถุประสงค์
ของการวิจัย และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๙.๒
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
- เนื่องจากนักศึกษายังไม่ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในคราว
ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ จึงขอให้นักศึกษาปรับแก้มาก่อน
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบให้ อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ ปุณยวัจน์พรกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

๑๕

๒. มอบบั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย ประสานประธานหลั ก สู ตรเพื่ อ แจ้ งให้ นั กศึ กษาน าข้ อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไปแก้ไขแล้วนาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
๔.๙.๓ นางสาวกฤติยา กิตติวัชรพงศ์ รหัส ๕๙๘๖๖๔๐๗
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
ชื่อเรื่องภาษาไทย : ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
การแก้ปัญหา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย เครืออินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม : อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ ปุณยวัจน์พรกุล
บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา
เนื่องจากนักศึกษาได้รับการพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๙.๓

๑
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๒
- ชื่อหัวข้อ เห็นควรเพิ่มชื่อโรงเรียนเพื่อแสดงขอบเขตในการศึกษา
๓
๔
มติที่ประชุม
๕
๑. เห็นชอบให้ อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ ปุณยวัจน์พรกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
๖
๒. มอบบั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย ประสานประธานหลั ก สู ตรเพื่ อ แจ้ งให้ นั กศึ กษาน าข้ อเสนอแนะของ
๗
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไปแก้ไขและดาเนินการต่อไป
๘
๙
๔.๙.๔ นางสาวฟ้ารฬิณฑ์ ฟ้าฎิษฐกุล รหัส ๕๗๘๖๖๐๐๕
๑๐
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
๑๑
๑๒ ชื่อเรื่องภาษาไทย : ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ระบบยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีเงินได้
๑๓
บุคคลธรรมดาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้มีเงินได้ ในเขตอาเภอลี้ จังหวัด
๑๔
ลาพูน
๑๕
๑๖
๑๗
รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑๘

๑๖

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก : อาจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์
บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๙.๔
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. หน้า ๑๕๔ วัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ ข้อที่ ๒ คาว่า “เพื่อ” ไม่ควรอยู่ในผลที่คาด
ว่าจะได้รับ ควรจะอยู่ในวัตถุประสงค์ จะต้องสอดคล้องกันว่าคืออะไร
๒. หน้า ๑๕๔ นิยามศัพท์เฉพาะ ให้ดูชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นหลัก ที่เขียนมามีมากเกินไปบางคา
เป็นศัพท์ทั่วไปไม่ใช่นิยามศัพท์เฉพาะ
๓. หน้า ๑๕๕ นิยามศัพท์เฉพาะ ให้ตรวจสอบคาว่า “การยอมรับ” ว่าคืออะไร ควรใช้คาอื่นแทน
คาว่า “การยอมรับ” เพื่อการสื่อสารที่เข้าใจได้ง่าย
๔. หน้า ๑๕๖ กลุ่มตัวอย่าง ให้ระบุเพิ่มเติมว่าคานวนมาจากปี พ.ศ. ใด
มติที่ประชุม
๑. เห็ นชอบหั วข้อการค้นคว้าอิสระเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ การใช้ระบบยื่นแบบแสดง
รายการและช าระภาษี เงิน ได้บุ คคลธรรมดาผ่ านระบบเครือข่ายอิน เทอร์เน็ต ของผู้ มี เงิน ได้
ในเขตอาเภอลี้ จังหวัดลาพูน
๒. เห็นชอบให้ อาจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก
๓. มอบบั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย ประสานประธานหลั ก สู ตรเพื่ อ แจ้ งให้ นั กศึ กษาน าข้ อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไปแก้ไขและดาเนินการต่อไป
๑
๔.๙.๕ นางสาวภัทรพร สุวรรณพูล รหัส ๕๗๘๖๖๐๑๘
๒
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
๓
๔ ชื่อเรื่องภาษาไทย : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของบุคลากร กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัย
๕
ราชภัฏเชียงใหม่
๖
๗ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก : อาจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์
๘
๙
บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา
๑๐ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๙.๕
๑๑
๑๒
๑๓
รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑๔

๑๗

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. หน้า ๑๖๘ ตัวแปรต้นคือ ศึกษาความพึงพอใจ แต่ระดับความพึงพอใจในการศึกษาทั้งหมด
จะสามารถสังเคราะห์สู่ตัวแปรตาม คือ ความสุขได้อย่างไร
๒. เนื้อหาของงานวิจัยไม่มีความสอดคล้องกัน
๓. ควรเปลี่ยนหัวข้อใหม่เนื่องจากนักศึกษาอยู่ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มติที่ประชุม
๑. ไม่ เห็ นชอบหั วข้ อ เรื่ อง ปั จ จัย ที่ ส่ งผลต่ อความสุ ขในการท างานของบุ ค ลากร กรณี ศึ กษา :
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๒. เห็นชอบให้ อาจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก
๓. มอบบั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย ประสานประธานหลั ก สู ตรเพื่ อ แจ้ งให้ นั กศึ กษาน าข้ อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไปแก้ไขแล้วนาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
๔.๙.๖ นายเอนก อินัง รหัส ๕๘๘๖๖๐๑๘
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่อเรื่องภาษาไทย : การศึกษาสภาพการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนอมก๋อย
วิทยาคม อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก : อาจารย์ ดร.สายฝน แสนใจพรม
บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๙.๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
- หน้ า ๑๗๗ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อ ๒ ไม่ใช่วัตถุประสงค์ น่าจะเป็นผลที่คาดว่าจะได้รับ
จากการวิจัย เพราะเป็นการเสนอแนะแนวทางในการบริหารงานควรเปลี่ยนเป็นสร้างและเสนอ
แนวทางในการบริหารงาน
มติที่ประชุม
๑. เห็ นชอบหั วข้อการค้นคว้าอิสระ เรื่อง การศึกษาสภาพการบริห ารงานระบบดูแลช่วยเหลื อ
นักเรียนของโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
๒. เห็นชอบให้ อาจารย์ ดร.สายฝน แสนใจพรม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก

รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

๑๘

๓. มอบบั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย ประสานประธานหลั ก สู ตรเพื่ อ แจ้ งให้ นั กศึ กษาน าข้ อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไปแก้ไขและดาเนินการต่อไป
๔.๙.๗ นางสาวจิรารัตน์ กระจ่างดี รหัส ๕๘๘๖๖๐๒๐
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่อเรื่องภาษาไทย : การศึกษากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสในอาเภอขุนยวม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก : อาจารย์ ดร.ณัฐิยา ตันตรานนท์
บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๙.๗
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบหัวข้อการค้นคว้าอิสระ เรื่อง การศึกษากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขยายโอกาสในอาเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒. เห็นชอบให้ อาจารย์ ดร.ณัฐิยา ตันตรานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก
๔.๙.๘ นางสาวจิราภรณ์ อินถา รหัส ๕๗๘๖๖๗๐๔
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่อเรื่องภาษาไทย : การพัฒนาคู่มือการบริหารงานวัดและประเมินผล โดยใช้วงจรการบริหารงานคุณภาพ
PDCA ของโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๓ อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : อาจารย์ ดร.สายฝน แสนใจพรม
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม : อาจารย์ ดร.ณัฐิยา ตันตรานนท์
๑
บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา
๒ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๙.๘
๓
๔
มติที่ประชุม
๕
๑. เห็นชอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาคู่มือการบริหารงานวัดและประเมินผลโดยใช้วงจร
๖
การบริหารงานคุณภาพ PDCA ของโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๓ อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๗
๘
รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
๙

๑๙

๒. เห็นชอบให้ อาจารย์ ดร.สายฝน แสนใจพรม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
๓. เห็นชอบให้ อาจารย์ ดร.ณัฐิยา ตันตรานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
๔.๙.๙ ว่าที่ร้อยตรีธนาคาร โกศัย รหัส ๕๗๘๘๖๑๐๖
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นาทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ชื่อเรื่องภาษาไทย : รูปแบบการสร้างภาวะผู้นาเยาวชนปกาเกอะญอเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้บริบท
พื้นถิ่นของตาบลแม่นาจาง อาเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม : รศ.ดร.สมเกตุ อุทธโยธา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม : รศ.สนิท สัตโยภาส
บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลขแยกเล่ม
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
- หน้า ๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อ ๒ เพื่อสร้างภาวะผู้นาฯ ควรปรับเป็น เพื่อศึกษารูปแบบ
การพัฒนาภาวะผู้นาฯ และข้อ ๓ ควรปรับเป็น เพื่อกาหนดรูปแบบภาวะผู้นาฯ
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง รูปแบบการสร้างภาวะผู้นาเยาวชนปกาเกอะญอเพื่อพั ฒ นา
คุณภาพชีวิต ภายใต้บริบทพื้นถิ่นของตาบลแม่นาจาง อาเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒. เห็นชอบให้ ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
๓. เห็นชอบให้ รศ.ดร.สมเกตุ อุทธโยธา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
๔. เห็นชอบให้ รศ.สนิท สัตโยภาส เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
๕. มอบบั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย ประสานประธานหลั ก สู ตรเพื่ อ แจ้ งให้ นั กศึ กษาน าข้ อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไปแก้ไขและดาเนินการต่อไป
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

๔.๑๐ การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นาทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

๒๐

เรื่องเดิม/เหตุผล
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบั ณ ฑิต สาขาวิชาผู้นาทางการศึกษาและการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์
(หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๔) และหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา
(หลั กสู ตรปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) เพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิ จารณารับทราบการให้
ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัย มีมติให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นาทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๔) เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ
ส านั กงานคณะกรรมการการอุด มศึกษา ได้พิ จารณาการปรับ ปรุงแก้ ไขหลั กสู ตรดังกล่ าวโดยมี
ข้อสังเกตจานวน ๓ ข้อ ดังนั้น จึงใคร่ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนการจัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร
บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑๐
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรจัดอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อดูแลหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จานวน ๒ ท่าน และขอ
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพิ่ม
๒. ควรให้หลักสูตรพิจารณาจัดหาอาจารย์ประจาหลักสูตรมาทดแทน
๓. ควรเชิ ญอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตรทั้ ง ๒ หลั กสู ตรประชุ มเพื่ อพั ฒ นาหาแนวทางแก้ ไขโดยขอ
มหาวิทยาลัยฯ เชิญประชุม และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบอีกครั้งหนึ่ง
๔. ควรให้มหาวิทยาลัยฯ ประชุมผู้เกี่ยวข้อง ในการจัดหาอาจารย์ประจาหลักสูตรในระดับปริญญาเอก
มติที่ประชุม มอบประธานกรรมการที่ประชุม แจ้งมหาวิทยาลัยฯ เพื่อดาเนินการพิจารณาแก้ไขปัญหา
๔.๑๑ การพิจารณาภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
เรื่องเดิม/เหตุผล
เนื่องด้วยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นาทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ขอพิจารณาภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มี
ศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า ๕ คน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๐ ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ ข้อ ๑๐.๑ อาจารย์ประจา ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท

รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

๒๑

และปริญญาเอกได้ไม่เกิน ๕ คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจาที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้
มากกว่า ๕ คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑๐ คน
๑
บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา
๒ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑๑
๓
๔
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน ฟูแสง รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกตุ อุทธโยธา
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาเนา หมื่นแจ่ม อาจารย์ ดร.ณัฐิยา ตันตรานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุฏิภัคศ์
๖ เขมวิมุตติวงศ์ เป็นอาจารย์ประจาที่มีศักยภาพพร้อมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่สามารถดูแลนักศึกษาได้
๗ มากกว่า ๕ คน แต่ทั้ งนี้ ต้องไม่ เกิน ๑๐ คน ตามเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตรระดั บบั ณฑิ ตศึ กษา พ.ศ. ๒๕๔๘
๘ และนาเสนอต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย ตามลาดับต่อไป
๙
๑๐ ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๑๑
๑๒
๕.๑ จานวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๑๓
๑๔ เรื่องเดิม/เหตุผล
๑๕
๑๖
เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นาเสนอที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๑๗ กาหนดเปิ ดรับ สมัครเข้าศึกษาต่อระดับ บั ณ ฑิ ตศึกษา ประจาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่
๑๘ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น บัดนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ได้ดาเนินการสรุปจานวนผู้สมัคร
๑๙ เข้ าศึ กษาต่ อระดั บบั ณ ฑิ ตศึ กษา ภาคเรี ยนที่ ๒ ปี ก ารศึ กษา ๒๕๖๐ ข้อ มู ล ณ วัน ที่ ๑๘ ตุ ล าคม ๒๕๖๐
๒๐ มีผู้สมัครทางระบบอินเทอร์เน็ต จานวน ๘ คน และสมัครด้วยตนเอง จานวน ๑ คน
๒๑
บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่ วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อทราบ
๒๒ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๑
๒๓
๒๔
มติที่ประชุม พิจารณาร่วมกับวาระที่ ๓.๕
๒๕
๒๖
๕.๒ รายงานข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
๒๗
๒๘ เรื่องเดิม/เหตุผล
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
๓๔

๒๒

เลขานุการคณะกรรมการบั ณ ฑิตศึกษา นาเสนอที่ประชุมว่า บัณ ฑิตวิทยาลัย ขอรายงานข้อมูล
นักศึกษาระดับ บัณ ฑิตศึกษาที่ยังคงสภาพการเป็นนักศึกษาข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ จากสานัก
ทะเบียนและประมวลผล มีนักศึกษาคงเหลือทั้งสิ้น ๒๔๕ คน
บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่ วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อทราบ
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๒
มติที่ประชุม รับทราบ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘

๕.๓ รายงานข้อมูลการดาเนินการจัดทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
เรื่องเดิม/เหตุผล
เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นาเสนอที่ประชุมว่า บัณฑิตวิทยาลัย ขอรายงานข้อมูลการ
ดาเนินการจัดทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อทราบ
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๓
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
- หน้า ๒๓๘ ให้ปรับแก้จานวนนักศึกษาพ้นสภาพ รหัส ๕๘ และรหัส ๕๙ ทุกหลักสูตร/สาขาวิชา
ออกเป็น ๐
มติที่ประชุม รับทราบ มอบบัณฑิตวิทยาลัย ดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
๕.๔ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๔ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
(กรกฎาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๐)
เรื่องเดิม/เหตุผล
เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นาเสนอที่ประชุมว่า บัณฑิตวิทยาลัย ขอรายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๔ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (กรกฎาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๐)
บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่ วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อทราบ
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๔
รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

๒๓

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ การศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙

เลขานุการคณะกรรมการบัณ ฑิตศึกษา นาเสนอที่ประชุมว่า บัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าศึกษาดูงาน
มหาวิทยาลั ย เชีย งใหม่ เมื่อวัน พุ ธ ที่ ๔ ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีป ระเด็น ที่ ส าคัญ คือ ๑) ขั้น ตอนการจัดท า
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มีแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องจะทาเป็น ๒ ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๒) การจัดทาวิทยานิพนธ์กาลังดาเนินการพัฒนาโปรแกรมจัดทาวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ๓) การตรวจสอบ
ความซ้าซ้อนของผลงานวิชาการใช้โปรแกรม Turn it in ๔) กระบวนการสาเร็จการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยดูแล
เบ็ดเสร็จเป็นขั้นตอนเดียว หลังจากนั้น นักศึกษานาใบเสร็จค่าจัดทารูปเล่มมาแสดงต่อ บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอ
ยื่ น เรื่ อ งขอส าเร็ จ การศึ ก ษา ๕) การเสนอหั ว ข้ อ หลั ก สู ต รที่ สั ง กั ด คณะจะเป็ น ผู้ พิ จ ารณาอนุ มั ติ หั ว ข้ อ
บัณฑิตวิทยาลัยจะมีหน้าที่รับรูปเล่ม ๖) การจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มีการสร้างรายได้ ๓ แนวทาง ได้แก่
จัดตั้งหน่วยงานเพื่อรับพิมพ์งาน สร้างหอพัก และเป็นศูนย์เตรียมความพร้อมสาหรับนักศึกษาต่างประเทศ
๗) การประกั น คุ ณ ภาพภายใน รั บ การประเมิ น แบบหน่ ว ยงานการจั ด การเรี ย นการสอน ๘) ช่ อ งทาง
ประชาสั ม พั น ธ์ Road show ไม่ ได้ ผ ลเท่ า ที่ ค วร ๙) มี ก ารจั ด สรรทุ น ให้ อ าจารย์ นั ก ศึ ก ษา และนั ก วิ จั ย
๑๐) ในอนาคตจะสมัครทางออนไลน์เพียงอย่างเดียว ๑๑) มีการจัดประกวดงานวิจัยดีเด่นเพื่อส่งเสริมและ
กระตุ้นให้งานวิจัยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ๑๒) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีทุนวิจัยและทุนศึกษาดูงานให้กับอาจารย์
๑๓) วารสารยังไม่อยู่ บ นฐาน TCI และ ๑๔) การจัดแบ่งสั ดส่ว นค่าลงทะเบียนของนักศึกษาคื นกลับ ไปให้
หลักสูตรที่สังกัดเพื่อไปบริหารจัดการ
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๒ กาหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาครั้งต่อไป
เลขานุ ก ารคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา น าเสนอที่ ป ระชุ ม ทราบ เรื่ อ ง ก าหนดการประชุ ม
คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ กษา ครั้ งที่ ๑๒/๒๕๖๐ วัน อังคารที่ ๑๔ พฤศจิก ายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น.
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๒๔

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นางวิไลพักตร์ จริงไธสง)
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
ผู้จดรายงานการประชุม

(อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ขจร ตรีโสภณากร)
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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