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ระเบียบวาระที่ 2
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ครั้งที่ 7/2559
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมริมกก อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรือ่ ง รายงานการประชุม คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ครั้งที่ 6/2559 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559
**************************************
รายนามคณะกรรมการทีเ่ ข้าประชุม
1. รองอธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี วัฒนศิริเวช
ประธานกรรมการ
2. ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สานักวิชาศิลปศาสตร์
อาจารย์ ดร. มณีรัตน์ ช่วยชูวงศ์
กรรมการ
3. ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ชัยศรีเจริญ
กรรมการ
4. ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สานักวิชาการจัดการ
อาจารย์ ดร. ปิ ยธิดา เพียรลุประสิทธิ์
กรรมการ
5. ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สานักวิชาวิทยาศาสตร์
อาจารย์ ดร. สมฤดี นิลทอง (แทน)
กรรมการ
6. ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สานักวิชาจีนวิทยา
อาจารย์ ดร.นิสรีน หวังตักวาดีน
กรรมการ
7. ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สานักวิชานิติศาสตร์
อาจารย์ สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์ (แทน)
กรรมการ
8. ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สานักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้ นฟูสขุ ภาพ
อาจารย์ แพทย์หญิง วิภาเพ็ญ โชคดีสมั ฤทธิ์ (แทน)
กรรมการ
9. ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สานักวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย อภิเดชกุล
กรรมการ
10. ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ เทพกรณ์
กรรมการ
11. ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
อาจารย์ ดร. ฐาปกรณ์ ตรีอุดม (แทน)
กรรมการ
12. เจ้ าหน้ าที่สานักงานบัณฑิตศึกษา
นางสาวนันทกันต์กร สุวรรณอาสน์
ผู้ช่วยเลขานุการ
13. เจ้ าหน้ าที่สานักงานบัณฑิตศึกษา
นางสาวธัญลักษณ์ ครอบบัวบาน
ผู้ช่วยเลขานุการ

-2เริม่ ประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรือ่ งประธานแจ้งทีป่ ระชุมทราบ
วาระที่ 1.1 ประชาสัมพันธ์รบั สมัครนักศึกษาเพือ่ สมัครรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
(คปก.) รุ่ นที่ 19 หลักสู ตรปรัชญาดุ ษฎีบณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้ า
หลวง
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1.2 การประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
มติท่ีประชุ ม ทคบร. ครั้ งที่ 2/2559 เมื่อวั นที่ ศุ กร์ ท่ี 17 มิถุ นายน 2559 ได้ เห็นชอบให้ เสนอ
นโยบายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการ คปภ. ให้ ทุก
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสังกัด ทคบร. ใช้ การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา โดยใช้
เกณฑ์ในการตรวจประกันคุ ณภาพเฉพาะองค์ประกอบที่ 1 (การกากับมาตรฐาน) 11 ตัวบ่ งชี้ ของ สกอ.
ร่วมกับข้ อบังคับบัณฑิตศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยเท่านั้น ในการรับรองคุณภาพหลักสูตรขึ้น TQR
มติ ที่ประชุมรับทราบ และฝ่ ายเลขานุการจะรายงานความคืบหน้ าต่อไป
วาระที่ 1.3 รายงานความคืบหน้าการ นาระบบ iThesis
สานักงานบัณฑิตศึกษาอยู่ระหว่างเตรียมความพร้ อมของโครงสร้ างพื้นฐาน ที่จะนาระบบ iThesis มา
ใช้ ในการทาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้ นคว้ าอิสระ ซึ่งจะติดตั้งและใช้ งานผ่านระบบบริหารจัดการกลาง
ของ สกอ. ซึ่งกาหนดติดตั้งใน เดือนตุลาคม และจะทดสอบการใช้ ระบบในบางหลักสูตรเพื่อเป็ นการนาร่อง
มติ ที่ประชุมรับทราบ และฝ่ ายเลขานุการจะรายงานความคืบหน้ าต่อไป
วาระที่ 1.4 คุ ณภาพอาจารย์ท่ีปรึ กษาตามแนวทางการบริ หารเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึ กษา
พ.ศ. 2558
ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อง แนวทางการบริ ห ารเกณฑ์ ม าตรฐาน หลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ได้ กาหนดคุณภาพอาจารย์ท่ปี รึ กษาเข้ มงวดขึ้น และได้ กาหนดให้ อาจารย์ท่ี
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้ นคว้ าอิสระต้ องมีผลงานที่ได้ รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการซึ่งเป็ นที่ยอมรั บในระดับสากล และเป็ นผลงานที่ช้ ีชัดว่ าสามารถที่จะสนับสนุ นการวิจัยในสาขาวิชาที่
เปิ ดสอนได้
ในการนี้ ประธานฯ จึ งเห็นควรปรั บกระบวนการการแต่ งตั้ งอาจารย์ ท่ีปรึ กษา โดยให้ สานั กงาน
บัณฑิตศึกษาเป็ นผู้แต่งตั้ง โดยจะพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ท่ปี รึ กษาอย่างเข้ มงวดขึ้น ตามเกณฑ์ฯ และขึ้น
ทะเบียนอาจารย์ท่ปี รึกษาของสานักวิชาไว้ สาหรับอาจารย์ท่มี ีคุณสมบัติเป็ นไปตามที่กาหนด
มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบสานักงานบัณฑิตศึกษา กาหนดแนวปฏิบัติท่ชี ัดเจนอีกครั้ง

-3วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2559
มติ รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 รายงานผลการดาเนินงานตามมติทีป่ ระชุม ครั้งที่ 5/2559
มติ
วาระที่
ระเบียบวาระ
ผลการดาเนินการ
1
การพิ จ ารณาแบบคาร้ องขอลาพั กการศึกษา สาหรั บนักศึกษาระดับ  อยู่ระหว่างดาเนินการ
บัณฑิตศึกษา (วาระที่ 4.1)
มติ มอบให้ สานักงานบัณฑิตศึกษาแก้ ไขเพิ่มเติม
2
การพิจารณาเปลี่ยนแผนการศึกษา ของนางสาวเพชรรัตน์ แก้ วมงคล  แจ้ งที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2559
หลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต (วาระที่ 4.2)
เรียบร้ อยแล้ ว
มติ เห็นชอบ/ มอบฝ่ ายเลขานุการแจ้ งต่อสภาวิชาการต่อไป
3
การพิจารณาหลักเกณฑ์การสอบประมวลความรู้ หลักสูตรนิติศาสตร  แจ้ งที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2559
มหาบัณฑิต และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ ประจาภาคการศึกษาปลาย
เรียบร้ อยแล้ ว
ปี การศึกษา 2558 (วาระที่ 4.3)
 คาสั่งแต่งตั้ง เลขที่ 1109/2559
มติ เห็นชอบ/มอบฝ่ ายเลขานุการแจ้ งต่อสภาวิชาการต่อไป
ลว 31 พ.ค. 59
การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
4
 แจ้ งที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2559
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ประจาภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2558
เรียบร้ อยแล้ ว
(วาระที่ 4.4)
 คาสั่งแต่งตั้ง เลขที่ 0994/2559 ลว 26
มติ เห็นชอบ/มอบฝ่ ายเลขานุการแจ้ งต่อสภาวิชาการต่อไป
พ.ค. 59
5
แผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (วาระที่ 4.7)
 ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร ห า รื อ กั บ ส่ ว น พั ฒ น า
มติ เห็นควรให้ มีการมองตลาดระดับภูมิภาคประเทศเพื่อนบ้ าน โดย
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศเบื้ องต้ น
หารือด้ านทุนการศึกษากับส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เรียบร้ อยแล้ ว และอยู่ระหว่างการวางแผนกล
ยุทธ์ โดยจะเชิญประชุมผู้ท่เี กี่ยวข้ องอีกครั้ง
6
การปรับปรุงข้ อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง ว่ าด้ วยการศึกษาระดับ  แก้ ไขเรียบร้ อยแล้ ว ตามเอกสารแนบวาระที่
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ... (หมวด 9-12) (วาระที่ 4.8)
4.4
มติ
 อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาแนวปฏิบัติในการ
1. เห็นควรให้ แก้ ไขในประเด็นต่าง ๆ ตามเอกสารแนบวาระที่ 4.4
ขอสอบป้ องกัน
เอกสารแนบ 1
2. มอบให้ ส านั กงานบัณ ฑิต ศึ ก ษาปรั บแนวปฏิบัติ ใ นการขอสอบ
ป้ องกันโดยกาหนดให้ นักศึกษาต้ องส่ง DGC25 ให้ แก่กรรมการสอบ
พร้ อ มการส่ ง ร่ า งดุ ษ ฎีนิ พ นธ์/ วิ ท ยานิ พ นธ์/ การค้ น คว้ า อิส ระ และ
กรรมการสอบมีสทิ ธิ์ไม่อนุญาตให้ สอบ
3. มอบให้ สานักงานบัณฑิตศึ กษาพิ จารณาทบทวนรายงานผลการ
สอบใหม่ โดยแยกการพิจารณาระหว่างคุณภาพของเล่มดุษฎีนิพนธ์/
วิทยานิพนธ์/การค้ นคว้ าอิสระ กับคุณภาพของการนาเสนอผลงาน ณ
วันสอบ

-4วาระที่ 4.1 (ร่าง) ปฎิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี การศึกษา 2559
พิจารณา (ร่ าง) ปฏิ ทิ นการศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึ กษา มหาวิ ท ยาลัยแม่ ฟ้ าหลวง ประจ าปี
การศึ กษา 2559 ส าหรับนักศึ กษาทุ กหลักสู ตร (ยกเว้นหลักสู ตรระดับปริ ญญาโท ส านักวิ ชาการ
จัดการ) และสาหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท สานักวิชาการจัดการ
มติ มอบให้ ส านั กงานบั ณฑิ ตศึ กษาหารื อส่ วนทะเบี ยนเกี่ ยวกั บก าหนดเปิ ด-ปิ ดภาคการศึ กษา
สาหรับหลักสูตรที่เรียนแบบ Module และนาเสนอพิจารณาอีกครั้งในคราวถัดไป
วาระที่ 4.2 การพิจารณา(ร่าง) ประกาศแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการสอบวัดมาตรฐานความรูภ้ าษาอังกฤษ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. ..........
มติ เห็นชอบให้ ปรั บแก้ ร่างประกาศฯ โดยกาหนดให้ ผ้ ูท่เี ข้ าศึกษาระดับปริ ญญาเอกต้ องมีผลการ
สอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ โดยผลการสอบให้ มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่สอบผ่าน โดยไม่มี
ข้ อยกเว้ นพิเศษสาหรับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วาระที่ 4.3 การแต่ งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคการศึ กษาปลาย ปี การศึ กษา 2558 หลักสู ตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต
สานักวิชานิติศาสตร์ ขอเสนอรายชื่อ อาจารย์สาทร โตโพธิ์ไทย เป็ นอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษา
ปลาย ปี การศึกษา 2558
มติ มอบฝ่ ายเลขานุการเสนอต่อสภาวิชาการพิจารณาต่อไป เนื่องจากคุณสมบัติไม่เป็ นไปตามเกณฑ์
สกอ. โดยขาดคุณสมบัติรายละเอียดด้ านประสบการณ์การสอน และประสบการณ์การทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
วาระที่ 4.4 การปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
........(หมวด 11)
มติ มอบส านั กงานบั ณฑิตศึ กษา และที่ปรึ กษาด้ านกฎหมาย ปรั บแก้ ไขเรื่ องการเปลี่ ยนระดั บ
การศึ กษา โดยให้ สามารถเปลี่ ยนระดับที่สูงกว่ าเดิม หรื อเปลี่ ยนไปสู่ระดับต่ ากว่ าเดิม โดยใช้ รูปแบบของ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง และให้ นับระยะเวลาการศึกษาต่อเนื่องจากเดิม
วาระที่ 4.5 การแต่งตั้งอาจารย์พเิ ศษ ภาคการศึกษาต้น ปี การศึกษา 2559 สานักวิชาการจัดการ
สานักวิชาการจัดการขอเสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2559 เพื่ อ
พิ จ ารณาอนุ มัติแ ต่ งตั้ งเป็ นอาจารย์พิเศษของหลั ก สูตรบริ หารธุร กิจมหาบั ณ ฑิต สาขาวิ ชาการจั ดการ
จานวน 7 ท่าน และสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว จานวน 2 ท่าน ได้ แก่
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
1) รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
2) ดร. ศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์
3) รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ สันติวงษ์
4) รองศาสตราจารย์ ชื่นจิตต์ แจ้ งเจนกิจ
5) ดร. พยัต วุฒิรงค์
6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์
7) รองศาสตราจารย์ ดร. อภิชาต โสภาแดง

-52. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ ว
1) Dr. Gijsbert Christiaan Van Wallbeek
2) ดร. เฉลิมพร สิริวิชัย
มติ 1. อนุ มตั ิ 7 ท่านที่เคยแต่งตั้งมาแล้ว โดยมอบให้สานักวิชาหาข้อมูลเพิม่ เติมด้านงานวิจัย
ของ ดร. ศุภกฤษ์ ภู่พงศ์ศกั ดิ์ และ ผศ. ชื่นจิ ตต์ แจ้งเจนกิน
2. มอบฝ่ ายเลขานุ การเสนอต่ อสภาวิ ชาการพิจารณาต่ อไปส าหรับอาจารย์ที่ย งั ไม่ เคย
แต่งตั้ง ได้แก่ Dr. Gijsbert Christiaan Van Wallbeek และ ดร. เฉลิมพร สิริวิชัย
วาระที่ 4.6 พิจารณาการขอขยายภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
สานักวิชานิติศาสตร์ ได้ เสนอประวั ติและภาระงานอาจารย์ท่ีปรึ กษาหลักวิ ทยานิพนธ์/การค้ นคว้ า
อิสระ เพื่ อพิ จารณาอนุ มัติให้ สามารถทาหน้ าที่อาจารย์ ท่ีปรึ กษาหลั กวิ ทยานิ พนธ์/การค้ นคว้ าอิสระของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ มากกว่ า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน จานวน 2 ท่าน ได้ แก่ ศ.ดร.ไพรจน์
กัมพูสริ ิ และ ผศ.ดร.รุ่ง ศรีสมวงษ์
มติ อนุมัติ ตามที่สานักวิชาเสนอ
วาระที่ 4.7 ขอขยายระยะเวลาการศึ กษา ต่ อของนางสาวประกายเพชร ธี ระพัฒน์สกุ ล หลักสู ตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
มติ อนุมัติ ตามที่สานักวิชาเสนอ เนื่องจากคุณสมบัติเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนด
ปิ ดประชุม เวลา 12.00 น.

นางสาวนันทกันต์กร สุวรรณอาสน์
ผู้จดรายงานการประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี วัฒนศิริเวช
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

