บันทึกข้อความ
หน่วยงาน สำนักงำนบัณฑิตศึกษำ

โทรศัพท์ 6140 (อรอนงค์)

ที่ ศธ 5914(6)/

วันที่

กรกฎำคม 2560

เรือ่ ง แจ้ งมติกำรประชุมคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 7/2560
เรียน คณบดี/หัวหน้ ำส่วน
ตำมที่ คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำในครำวประชุม ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันศุกร์ท่ี 14 กรกฎำคม
2560 ได้ มีมติเห็นชอบระเบียบวำระต่ำง ๆ ไปแล้ ว นั้น
ฝ่ ำยเลขำนุ ก ำรจึ ง ขอแจ้ งมติ ก ำรประชุ ม คณะกรรมกำรบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษำ ครั้ ง ที่ 7/2560
เพื่อทรำบและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้ อง ดังนี้
1. ประชาสัม พัน ธ์กิ จ กรรมปฐมนิเทศนัก ศึ ก ษาใหม่ ระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา ปี การศึ ก ษา
2560 (วาระที่ 1)
สำนักงำนบัณฑิตศึกษำขอประชำสัมพันธ์กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษำ
ปี กำรศึกษำ 2560 มีรำยละเอียดดังนี้
1. วันเสำร์ท่ี 29 กรกฎำคม 2560 สำหรับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำทุกหลักสูตร จ.เชียงรำย
ณ ห้ องค ำมอกหลวง อำคำร E-Park ตั้ งแต่ เวลำ 10.00-16.20 น. โดยจะมี กำรแนะน ำกำรศึ กษำระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษำ กำรให้ บริ ก ำรของศู น ย์ บ รรณสำรและสื่ อกำรศึ กษำ กำรให้ บริ กำรของส่ วนทะเบี ยนและ
ประมวลผล และกำรบรรยำยในหัวข้ อ “จริยธรรมกำรวิจัย และกฎหมำยด้ ำนกำรวิจัยที่ควรรู้” ซึ่งกำรอบรม
จริยธรรมดังกล่ำวเป็ นเงื่อนไขที่นักศึกษำทุกคนต้ องผ่ำนกำรอบรม จึงจะมีสทิ ธิ์สอบโครงร่ำงงำนวิจัย
2. วันเสำร์ ท่ี 19 สิงหำคม 2560 สำหรั บนั กศึ กษำระดับบั ณฑิตศึ กษำ สำนักวิชำวิทยำศำสตร์
เครื่องสำอำง ณ อำคำรปัญจภูมิ 2 ชั้น 8 กรุงเทพมหำนคร ตั้งแต่เวลำ 08.30-11.00 น. โดยจะมีกำรแนะนำ
กำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ และกำรให้ บริกำรของศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ
3. วันเสำร์ท่ี 2 กันยำยน 2560 สำหรับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ สำนักวิชำเวชศำสตร์ชะลอวัย
และฟื้ นฟู สุขภำพ ณ ห้ องคำมอกหลวง อำคำร E-Park ตั้งแต่เวลำ 10.30-14.30 น. โดยจะมีกำรแนะน ำ
กำรศึ ก ษำระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษำ กำรให้ บริ ก ำรของศู น ย์ บ รรณสำรและสื่ อ กำรศึ ก ษำ กำรให้ บริ ก ำรของ
ส่วนทะเบียนและประมวลผล และกำรแนะนำสถำนที่สำคัญในมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
มติ ที่ประชุมรับทรำบ
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2. การขอขยายระยะเวลาการศึกษา (วาระที่ 4.1)
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
2.1 อนุมัติกำรขอขยำยระยะเวลำกำรศึกษำของนักศึกษำ จำนวน 10 รำย ในภำคกำรศึกษำต้ น
ปี กำรศึกษำ 2560 ซึ่งคุณสมบัติของนักศึกษำเป็ นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์
กำรขอขยำยระยะเวลำกำรศึกษำ ระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2557 ดังนี้
ลาดับ
หลักสูตร/สาขาวิชา
1 วิศวกรรมศำสตรมหำบั ณฑิต/วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
2 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต/สังคมศำสตร์

3
4

บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต/กำรจัดกำร
โลจิสติกส์และโซ่อุปทำน
นิติศำสตรมหำบัณฑิต

รหัสประจาตัว
5651501001
5651501005
5571013252
5571013253
5571013254
5571013257
5571013263
5651209256
5651209280
5651601254

ชื่อ-สกุล
1. นำยคธำวุธ โรจนสโรช
2. MR.ROMAN SANJAY KHOEBLAL
1. นำยฉลองรัฐ เจริญศรี
2. นำงสำวณัชญำกัญจน์ รัตนวรกำนต์
3. นำงสำวณัฐมำ ศุภชนำนันท์
4. นำงสำวพึงรัก ริยะขัน
5. นำยอนุเทพ สุขศรีวงศ์
1. นำยคุณำกร คำสม
2. นำงสำวภณิดำ สัมมนำ
1. นำงสำวสวพร นุสสติ

2.2 เห็นชอบกำรขอขยำยระยะเวลำกำรศึกษำของนักศึกษำ จำนวน 2 รำย ในภำคกำรศึกษำต้ น
ปี กำรศึ ก ษำ 2560 ซึ่ งคุ ณ สมบั ติ ของนั กศึ กษำนอกเหนื อจำกประกำศมหำวิ ท ยำลั ยแม่ ฟ้ ำหลวง เรื่ อง
หลักเกณฑ์กำรขอขยำยระยะเวลำกำรศึกษำ ระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2557 จึงมอบหมำยฝ่ ำยเลขำนุกำรเสนอ
วำระต่อที่ประชุมสภำวิชำกำรเพื่อพิจำรณำต่อไป มีรำยละเอียดและเหตุผลดังนี้
ลาดับ
หลักสูตร/สาขาวิชา
1 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต/ตจวิทยำ
2 นิตศิ ำสตรมหำบัณฑิต

รหัสประจาตัว
ชื่อ-สกุล
5572001001 นำยมงคล ญำณโรจนะ
5651601262 นำยกิตติคุณ นุผัด

1) นำยมงคล ญำณโรจนะ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ ขยำยระยะเวลำกำรศึกษำ เนื่องจำก
นั กศึ กษำยั งไม่ ได้ สอบป้ องกั น เพรำะผลกำรสอบภำษำอั งกฤษไม่ ผ่ ำนตำมเกณฑ์ ท่ี มหำวิ ทยำลั ยก ำหนด
แต่ นั กศึ กษำมี ควำมพยำยำมในกำรสอบภำษำอังกฤษและผลงำนดุ ษฎี นิ พนธ์มี ควำมก้ ำวหน้ ำอย่ ำงชั ด เจน
นั กศึ กษำมีควำมพร้ อมในกำรสอบป้ องกันดุ ษฎีนิ พนธ์ และอยู่ระหว่ ำงรอกำรตอบรั บให้ ตีพิ มพ์ ผลงำนวิจั ย
เรื่ อ ง Houttuynia cordata Thunb induced apoptosis in human melanoma cells involves Mitogen-activated
Protein Kinase activation ใ น ว ำ ร ส ำ ร Biochemical and Biophysical Research Communications
ซึ่ งคณะกรรมกำรบั ณ ฑิ ตศึ กษำเห็นว่ ำควรก ำหนดเงื่อนไขให้ นั กศึ กษำสอบภำษำอั งกฤษหรื อสมั ครเรี ยน
Academic English for Graduate Studies ที่ มหำวิ ทยำลั ยเปิ ดสอน และเห็ นว่ ำกำรอนุ มั ติ ให้ ขยำยระยะเวลำ
กำรศึกษำดังกล่ำว นักศึกษำจะสำมำรถสำเร็จกำรศึกษำได้ ตำมข้ อบังคับฯ ว่ำด้ วย กำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
พ.ศ. 2554
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2) นำยกิตติคุณ นุ ผัด ที่ป ระชุ มมี มติ เห็นชอบให้ ขยำยระยะเวลำกำรศึกษำ เนื่ องจำก
ผลงำนวิจัยมีควำมก้ ำวหน้ ำอย่ำงชัดเจนและนักศึกษำมีควำมพร้ อมในกำรสอบป้ องกันวิทยำนิพนธ์ ประกอบกับ
นักศึกษำได้ เขียนบทควำม เรื่อง ปั ญหำและแนวทำงแก้ ไขในกำรโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ตำมพระรำชบั ญญั ติ
กำรปฏิ รู ปที่ ดิ นเพื่ อกำรเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 เสนอต่ ออำจำรย์ ท่ี ปรึ กษำ ก่ อนยื่ นตี พิ มพ์ ผลงำนวิ จั ย
ในวำรสำร MFU-Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences เรี ย บร้ อยแล้ ว แต่ ผลกำรสอบ
ภำษำอังกฤษไม่ผ่ำนตำมเกณฑ์ท่มี หำวิทยำลัยกำหนด นักศึกษำจึงยังไม่สำมำรถสอบป้ องกันได้ คณะกรรมกำร
บัณฑิตศึกษำเห็นว่ ำควรกำหนดเงื่อนไขให้ นักศึกษำสอบภำษำอังกฤษหรือสมัครเรียน Academic English for
Graduate Studies ที่มหำวิทยำลัยเปิ ดสอน และเห็นว่ำกำรอนุ มัติให้ ขยำยระยะเวลำกำรศึกษำดังกล่ำว นักศึกษำ
จะสำมำรถสำเร็จกำรศึกษำได้ ตำมข้ อบังคับฯ ว่ำด้ วย กำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2554
3. การพิ จ ารณา (ร่ า ง) ประกาศส านัก วิ ช าศิ ล ปศาสตร์ เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์ ก ารสอบ
วัดคุ ณ สมบัติ หลักสู ตรปรัชญาดุ ษฎี บ ณ
ั ฑิ ต สาขาวิ ชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒ นาวิ ชาชี พ ประจ าปี
การศึกษา 2560 และการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ภาคการศึกษาต้น ปี การศึกษา 2560
(วาระที่ 4.2)
มติ ที่ประชุมอนุมัติตำมที่สำนักวิชำเสนอ ดังนี้
3.1 อนุ มัติ (ร่ ำง) ประกำศสำนั กวิชำศิลปศำสตร์ เรื่ อง หลักเกณฑ์กำรสอบวัดคุ ณสมบั ติ
หลั ก สูตรปรั ชญำดุ ษฎี บั ณ ฑิ ต สำขำวิ ชำภำษำอั งกฤษเพื่ อกำรพั ฒ นำวิ ชำชี พ ประจ ำปี กำรศึ กษำ 2560
โดยให้ แก้ ไข ดังนี้
1) แก้ ไขข้ อ 2 ช่วงเวลำกำรจัดสอบ
“กำหนดให้ มีกำรจัดสอบภำคกำรศึกษำละ 2 ครั้ง”
2) แก้ ไขข้ อ 4.1 ลักษณะข้ อสอบ...ใช้ เวลำสอบไม่เกิน “4 ชั่วโมง 30 นำที”
3) แก้ ไขข้ อ 4.2 ลักษณะกำรสอบ...ใช้ เวลำสอบ “30 นำทีต่อกำรสอบนักศึกษำ 1 คน”
4) เพิ่มเกณฑ์กำรประเมินผลในส่วนของกำรสอบปำกเปล่ำ
3.2 ที่ประชุมอนุมัติกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบวัดคุณสมบัติ ดังนี้
คณะกรรมกำรออกข้ อสอบ/ตรวจข้ อสอบ/ควบคุมกำรสอบข้ อเขียน/สอบปำกเปล่ำ
1) อำจำรย์ ดร.ศศิมำ จำรุบุษป์
ประธำนกรรมกำร
2) อำจำรย์ ดร.เพิร์ล วัฒนำกุล
กรรมกำร
3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อภิศักดิ์ ภู่พิพัฒน์
กรรมกำร
4) อำจำรย์ ดร.ศิริรัตน์ ณ ระนอง
กรรมกำร
5) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จิรดำ วุฒฑยำกร
กรรมกำร
6) รองศำสตรำจำรย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สวุ รรณ กรรมกำร
7) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมศักดิ์ บุญสำธร
กรรมกำร
8) อำจำรย์ ดร.มณีรัตน์ ช่วยชูวงศ์
กรรมกำร
9) อำจำรย์ ดร.วิลำวัณย์ จำปำแก้ ว
กรรมกำร
10) อำจำรย์ ดร.ปรำรถนำ คอฟฟิ น
กรรมกำร
11) อำจำรย์ ดร.พรสวรรค์ อินทร์ป่ิ น
กรรมกำร
/12) ...
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12) อำจำรย์ ดร.ธนิษฐำ รัศมีเจริญ
กรรมกำร
13) อำจำรย์ ดร.อลันด์ คงไทย
กรรมกำร และเลขำนุกำร
ซึ่ งกำรแต่ งตั้ งคณะกรรมกำรสอบวั ดคุ ณ สมบั ติ ดั งกล่ ำว เป็ นไปตำมข้ อบั งคั บ ฯ ว่ ำด้ วย
กำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2554
4. การแต่งตั้งอาจารย์พเิ ศษ ภาคการศึกษาต้น ปี การศึกษา 2560 (วาระที่ 4.3)
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
4.1 อนุ มั ติ ก ำรแต่ งตั้ งอำจำรย์ พิ เศษ ผู้ ที่ เคยได้ รั บ กำรแต่ งตั้ ง ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษำ
ภำคกำรศึกษำต้ น ปี กำรศึกษำ 2560 สำนักวิชำกำรจัดกำร จำนวน 5 ท่ำน ดังนี้
1) หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน แผน ก2
ที่

ชื่ออาจารย์พเิ ศษ

1 รองศำสตรำจำรย์
ดร.รุธริ ์ พนมยงค์

รายวิชาที่สอน
1209703
กลยุทธ์กำรจัดกำรซัพพลำยเชน
(Strategy and Supply Chain Management)
1209800
กำรบูรณำกำรกำรจัดกำรโลจิสติสก์ในภูมภิ ำคอำเซียน
(ASEAN Logistics Integration Management )

หมายเหตุ

3(3-0-6)

3(3-0-6)

2) หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน แผน ข
ที่

ชื่ออาจารย์พเิ ศษ

รายวิชาที่สอน

หมายเหตุ

1 รองศำสตรำจำรย์
ดร.อภิชำต โสภำแดง

1209800
กำรบูรณำกำรกำรจัดกำรโลจิสติสก์ในภูมภิ ำคอำเซียน
(ASEAN Logistics Integration Management )

3(3-0-6)

2 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
ดร.วุฒิไกร งำมศิริจิตต์

1209703
กลยุทธ์กำรจัดกำรซัพพลำยเชน
(Strategy and Supply Chain Management )
1209800
กำรบูรณำกำรกำรจัดกำรโลจิสติสก์ในภูมภิ ำคอำเซียน
(ASEAN Logistics Integration Management )

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3) หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนระหว่ำงประเทศ แผน ก2
ที่

ชื่ออาจารย์พเิ ศษ

1 รองศำสตรำจำรย์
ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรำ

รายวิชาที่สอน
1209737
กำรจัดกำรกำรค้ ำชำยแดนและกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ
(Cross Border Trade and International Transport
Management)

หมายเหตุ

3(3-0-6)

/ที่...

-5ที่

ชื่ออาจารย์พเิ ศษ

2 ดร.โปตี๋ เจ้ ำ

รายวิชาที่สอน

หมายเหตุ

1209706
กำรจัดกำรโลจิสติสก์และซัพพลำยเชนระหว่ำงประเทศ
(International Logistics and Supply Chain Management)

3(3-0-6)

4) หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนระหว่ำงประเทศ แผน ข
ที่

ชื่ออาจารย์พเิ ศษ

1 รองศำสตรำจำรย์
ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรำ

2 ดร.โปตี๋ เจ้ ำ

รายวิชาที่สอน

หมายเหตุ
3(3-0-6)

1209737
กำรจัดกำรกำรค้ ำชำยแดนและกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ
(Cross Border Trade and International Transport
Management)
1209706
กำรจัดกำรโลจิสติสก์และซัพพลำยเชนระหว่ำงประเทศ
(International Logistics and Supply Chain Management)
1209731
กำรวิเครำะห์โลจิสติกส์และโซ่อปุ ทำน
(Logistics and Supply Chain Analytics)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

ทั้งนี้ กำรแต่งตั้งอำจำรย์พิเศษ เป็ นไปตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่ อง เกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558 และข้ อบั งคับฯ ว่ำด้ วย กำรศึ กษำระดับบัณฑิตศึ กษำ พ.ศ. 2554
และเป็ นผู้ท่เี คยได้ รับกำรแต่งตั้งแล้ ว
4.2 เห็นชอบคุณสมบัติบุคคลตำมรำยชื่อที่สำนักวิชำเสนอ จำนวน 3 คน เพื่อแต่งตั้งเป็ นอำจำรย์
พิเศษ ภำคกำรศึกษำต้ น ปี กำรศึกษำ 2560 หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์
และโซ่ อุ ปทำน แผน ข กรณี ท่ี ยั งไม่ เคยได้ รั บกำรแต่ งตั้ ง จึ งมอบหมำยฝ่ ำยเลขำนุ กำรเสนอต่ อที่ ประชุ ม
สภำวิชำกำรเพื่อพิจำรณำต่อไป มีรำยละเอียดดังนี้
ที่

ชื่ออาจารย์พเิ ศษ

รายวิชาที่สอน

หมายเหตุ

1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
ดร.ตวงยศ สุภีกติ ย์

1209703
กลยุทธ์กำรจัดกำรซัพพลำยเชน (Strategy and Supply
Chain Management)

3(3-0-6)

2 ดร.กนกพร เรียนเขมะนิยม

1209824
กำรจัดกำรนวัตกรรมและกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อกำรจัดกำร
โลจิ ส ติ ก ส์แ ละซั พ พลำยเชน (Change and Innovation in
Logistics and Supply Chain Management)
1209824
กำรจัดกำรนวัตกรรมและกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อกำรจัดกำร
โลจิ ส ติ ก ส์แ ละซั พ พลำยเชน (Change and Innovation in
Logistics and Supply Chain Management)

3(3-0-6)

3 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์

3 (3-0-6)

/5. กำรพิจำรณำ...
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5. การพิ จ ารณาคุ ณ สมบัติ ผู ้เ ชี่ ย วชาญเฉพาะภายนอกสถาบัน เพื่ อ ท าหน้า ที่ เป็ น
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สานักวิชานิติศาสตร์ (วาระที่ 4.4)
มติ ที่ประชุ มเห็นชอบคุ ณ สมบั ติ ของนำยธี รยุ ทธ์ หล่ อเลิ ศรั ตน์ และนำยณกรณ์ กุ ลพิ โมกข์
โดยมอบหมำยฝ่ ำยเลขำนุ กำรเสนอต่ อที่ประชุ มสภำวิชำกำรเพื่ อพิ จำรณำต่อไป และมอบหมำยให้ สำนักวิชำ
ตรวจสอบคุ ณสมบั ติ ของนำยอดิศร เรื อลม อีกครั้ ง และเสนอที่ประชุ มคณะกรรมกำรบั ณฑิตศึ กษำ ครั้ งที่
8/2560 เพื่อพิจำรณำอีกครั้ง
6. การขอขยายระยะเวลาการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ สานักวิชานิติศาสตร์ (วาระที่ 4.5)
มติ ที่ประชุ มอนุ มัติกำรขอขยำยระยะเวลำกำรส่งเล่ มวิทยำนิ พนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของนำยธีศิษฏ์
แววจินดำ รหัสประจำตัว 5551601265 ตำมที่สำนักวิชำเสนอ โดยนักศึกษำจะต้ องส่งเล่มวิทยำนิพนธ์ฉบับ
สมบู รณ์ ให้ แก่ ส ำนั กงำนบั ณ ฑิ ตศึ กษำ ภำยในวั น ศุ กร์ ท่ี 28 กรกฎำคม 2560 หำกนั กศึ กษำไม่ สำมำรถ
ดำเนินกำรจัดส่งได้ ตำมที่กำหนด มหำวิทยำลัยจะดำเนินกำรตำมข้ อบังคับต่อไป
7. การพิ จารณา (ร่ าง) ประกาศมหาวิ ท ยาลัยแม่ ฟ้ าหลวง เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์ เงื่อ นไข
การเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (วาระที่ 5.1)
ประธำนเสนอที่ประชุ มพิ จำรณำ (ร่ ำง) ประกำศฯ อีกครั้ ง ในกำรเพิ่ มข้ อควำมข้ อ 6.1 ได้ รั บ
กำรตีพิมพ์...ที่คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (กกอ.) กำหนด “หรือวำรสำรหรือสิ่งพิมพ์ระดับนำนำชำติท่ผี ่ำน
กำรรับรองคุณภำพของศูนย์ดัชนีกำรอ้ ำงอิงวำรสำรไทย (TCI)” ตำมมติท่ปี ระชุมคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำ
ครั้งที่ 6/2560
มติ ที่ประชุ มเห็นชอบให้ ยกเลิกข้ อควำมดังต่อไปนี้ในข้ อ 6.1 “หรือวำรสำรหรือสิ่งพิ มพ์ ระดับ
นำนำชำติท่ผี ่ำนกำรรับรองคุณภำพของศูนย์ดัชนีกำรอ้ ำงอิงวำรสำรไทย (TCI)”
8. การส่งวาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาตามกาหนด (วาระที่ 5.2)
ส ำนั ก งำนบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษำขอควำมอนุ เครำะห์ ส ำนั ก วิ ช ำส่ งวำระกำรประชุ ม คณะกรรมกำร
บัณฑิตศึกษำพร้ อมรำยละเอียด ให้ ครบถ้ วนแก่ฝ่ำยเลขำนุ กำร (สำนักงำนบัณฑิตศึกษำ) ภำยในระยะเวลำที่
กำหนด กรณีสำนักวิชำส่งวำระล่ำช้ ำจะบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมในครั้งถัดไป
มติ ที่ประชุมรับทรำบ
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้ อง

(อำจำรย์ ดร.สุวรรณำ เดชำทัย)
กรรมกำรและเลขำนุกำร คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำ
รักษำกำรแทนหัวหน้ ำสำนักงำนบัณฑิตศึกษำ
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แจ้งท้าย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

แจ้งท้าย
คณบดีสำนักวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
คณบดีสำนักวิชำศิลปศำสตร์
คณบดีสำนักวิชำกำรจัดกำร
คณบดีสำนักวิชำนิติศำสตร์
คณบดีสำนักวิชำเวชศำสตร์ชะลอวัยและฟื้ นฟูสขุ ภำพ
คณบดีสำนักวิชำวิทยำศำสตร์เครื่องสำอำง
คณบดีสำนักวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ
คณบดีสำนักวิชำวิทยำศำสตร์
คณบดีสำนักวิชำจีนวิทยำ
คณบดีสำนักวิชำอุตสำหกรรมเกษตร
หัวหน้ ำส่วนทะเบียนและประมวลผล
หัวหน้ ำส่วนประกันคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำหลักสูตร

ข้อมติทีเ่ กีย่ วข้อง
ข้ อ 1-2, 7-8
ข้ อ 1-3, 7-8
ข้ อ 1-2, 4, 7-8
ข้ อ 1-2, 5-8
ข้ อ 1-2, 7-8
ข้ อ 1, 7-8
ข้ อ 1, 7-8
ข้ อ 1, 7-8
ข้ อ 1, 7-8
ข้ อ 1, 7-8
ข้ อ 2
ข้ อ 5

