รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะมนุษยศาสตร
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
วันพุธที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๔
ณ หองประชุม HB ๗๒๑๑ คณะมนุษยศาสตร
----------------------------ผูมาประชุม
๑. รองศาสตราจารยรัตนา ณ ลําพูน
๒. รองศาสตราจารยอัญชลี เสริมสงสวัสดิ์
๓. รองศาสตราจารยอุบลรัตน พันธุมินทร
๔. รองศาสตราจารยอังสนา ธงไชย
๕. รองศาสตราจารย ดร. ชูชัย สมิทธิไกร

รองคณบดีฝายวิชาการ
ประธานที่ประชุม
หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันตก
กรรมการ
หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันออก
กรรมการ
หัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ
กรรมการ
๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาประวัติศาสตร
กรรมการ
๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิโรจน อินทนนท
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาปรัชญา
กรรมการ
๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรุตม บุญศรีตัน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
กรรมการ
๙. อาจารย ดร. ธนพรรณ กุลจันทร
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
กรรมการ
๑๐. รองศาสตราจารยพรพิลาศ วงศเจริญ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาภาษาไทย
กรรมการ
๑๑. รองศาสตราจารยสุภาณี จันทรคําอาย
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
กรรมการ
๑๒. รองศาสตราจารยพลอยศรี โปราณานนท ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว
กรรมการ
๑๓. นางนิทราพร อุตตโม
รักษาการแทนหัวหนางานบริการการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เลขานุการ
๑๔. นางสาวบุษรา แซตัง
พนักงานปฏิบัติงาน งานบริการการศึกษาฯ ผูช วยเลขานุการ

๒
ผูเขารวมประชุม
๑. อาจารย ดร. บัวริน วังคีรี
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นันทริยา สาเอี่ยม
๓. รองศาสตราจารยสุพรรณ ทองคลอย
๔. รองศาสตราจารย ดร. อรรถจักร สัตยานุรักษ
๕. รองศาสตราจารยนฤมล ธีรวัฒน
๖. นายประพัฒน พิละกันทา

ประธานสาขาวิชาภาษาไทย
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ผูแทนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาญี่ปนุ ศึกษา
ผูแทนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษาในมิติมนุษยศาสตร
พนักงานปฏิบัติงาน งานบริการการศึกษาฯ

ผูไมมาประชุม (ติดราชการและมีกิจธุระจําเปน)
๑. รองศาสตราจารยโรม จิรานุกรม
คณบดี
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธีรวรรณ ธีระพงษ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
กรรมการ
๓. รองศาสตราจารยทรงศักดิ์ ปรางควัฒนากุล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมลานนา กรรมการ
๔. อาจารย ดร. ชลาธิป วสุวัต
กรรมการวิชาการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
รองศาสตราจารยรัต นา ณ ลํา พู น รองคณบดี ฝา ยวิช าการ กลา วเปด การประชุ ม ฯ และแจ ง
ที่ประชุ ม วา เนื่อ งจาก รองศาสตราจารยโรม จิร านุ ก รม คณบดีคณะมนุ ษยศาสตร จํ า เป น ตอ งเขา รว ม
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จึงมอบหมายใหรองคณบดีฝายวิชาการเปนประธานที่ประชุมฯ
เพื่อดําเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังปรากฏขางทายนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมฯ
การปรับปรุงหลักสูตร
บัณฑิตวิทยาลัยแจงวา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิก าร เรื่อ ง กรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
๑) หลักสูตรใหม ใหดําเนินการตามกรอบ TQF ทันที
๒) หลักสูตรเดิมที่เปดสอนอยูแลว ตองปรับปรุงใหส อดคลอ งตามกรอบ TQF ภายในปการศึกษา
๒๕๕๕ (หลั ก สู ต รทุ ก หลั ก สู ต รต อ งดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง ตามกรอบ TQF และต อ งได รั บ อนุ มั ติ จ าก

๓
สภามหาวิทยาลัยในเดือนตุล าคม ๒๕๕๔ เพื่อให สกอ. รับทราบหลักสูตรกอนมีผลบังคับใชในปการศึกษา
๒๕๕๕)
ดังนั้น เพื่อใหหลักสูตรเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
ดังกลาวขางตน บัณฑิตวิทยาลัยจึงไดจัดทําสถานภาพหลักสูตรตามกรอบ TQF และขอความรวมมือคณะ/
สาขาวิชา พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรตามขอสั่งการของมหาวิทยาลัยที่ใหทุกคณะ/วิทยาลัย ดําเนินการพัฒนา
หลักสูตรทุกหลักสูตรตามกรอบ TQF ใหแลวเสร็จภายในป ๒๕๕๔ กรณีที่หลักสูตรมีการงดรับนักศึกษาเปนะ
ระยเวลานาน หากคณะ/สาขาวิช าพิจารณาแลวไมมีความประสงคที่จะทําการเปดสอนหรือปรับปรุง ขอให
พิจารณาแจงการปดหลักสูตรดังกลาวมายังบัณฑิตวิทยาลัยดวย (ทั้งนี้จะตองไมมีนักศึกษาคงคางอยู) และใน
การพิจารณาเปด และปรั บปรุ งหลั ก สู ตร ขอความรวมมือ ทางคณะ/สาขาวิช าจั ด สงเอกสารมายังบั ณฑิต
วิทยาลัยกอนกําหนดการประชุม ๒ สัปดาห โดยคณะ/สาขาวิชา สามารถดูรายละเอียดตารางกําหนดการ
ประชุม และ download template มคอ.๒ ไดที่ www.grad.cmu.ac.th/ หัวขอหลักสูตร Template
ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะมนุษยศาสตร ครั้งที่
๑/๒๕๕๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุม HB 7211 คณะมนุษยศาสตร
และมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกลาวโดยไมมีขอแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ การเสนอหั วข อ และโครงรา งวิ ทยานิ พ นธ หั วข อ เรื่อ ง “การศึ กษาเปรี ย บเที ย บ
กระบวนการจัดประเภทคํานามดวยคําลักษณนามในภาษาไทยกับภาษาเกาหลี ตามแนวภาษาศาสตร
ปริชาน (A Comparative Study on the Process of Noun Categorization by Classifiers in Thai
and Korean: A Cognitive Linguistics Approach)” ของ นายยางวอน ฮยอน รหั สประจํ าตั ว
๕๒๐๑๓๑๐๓๑ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย ภาคปกติ โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.
นันทริยา สาเอี่ยม เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ป ระชุ ม ฯ ได พิ จ ารณาหั ว ข อ และโครงร า งฯ ดั งกล า ว ซึ่ ง ผ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาภาษาไทย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อ
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ แลว มีม ติเห็น ชอบหัว ขอ และโครงรา งวิทยานิพนธตามเสนอ และใหนัก ศึกษา
ดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังตอไปนี้
๑) ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ แกไข “on” เปน “of”
๒) หนา ๓๑ ขอ ๖ วัตถุประสงคของการศึก ษา แกไข “...ของนักศึกษาไทยกับนัก ศึกษา
เกาหลี” เปน ““...ในภาษาไทยกับภาษาเกาหลี” เพื่อใหสอดคลองกับชื่อเรื่อง

๔
๓) หนา ๓๑ ขอ ๖ วัตถุประสงคของการศึกษา ปรับแกไข “...ในนักศึกษาไทยกับนัก ศึกษา
เกาหลี” เปน “...ในภาษาไทยกับภาษาเกาหลี”
๔) หนา ๓๔ ขอ ๑๑ ปรับการเขียนสถานที่ทําการศึกษาวิจัยจากเดิม เปน “มหาวิทยาลัย
เชียงใหม และ มหาวิทยาลัยบูรพา”
๕) หนา ๓๕ ขอ ๑๒ ปรับการเขียนระยะเวลาในการศึกษาวิจัยเปนรูปแบบตาราง
๖) ปรับแกไขการเขียนเอกสารอางอิงใหถูกตอง
๔.๒ การเสนอหั ว ข อ และโครงร างการค น คว าแบบอิส ระ หั ว ข อ เรื่อ ง “การวิ เคราะห
เว็บไซตหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา (Analysis of University Libraries Websites)” ของ นางสาว
รุงอรุณ คําเปกเครือ รหัสประจําตัว ๕๐๐๑๓๒๐๗๔ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
ภาคพิเศษ โดยมี รองศาสตราจารยอังสนา ธงไชย เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ป ระชุ ม ฯ ได พิ จ ารณาหั ว ข อ และโครงร า งฯ ดั งกล า ว ซึ่ ง ผ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริห ารหลั ก สู ต รบั ณฑิต ศึ ก ษา ประจํ าสาขาวิ ช าสารสนเทศศึ ก ษา ในคราวประชุ ม ครั้งที่
๑/๒๕๕๔ เมื่อวัน ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ และคณะอนุกรรมการพิจ ารณาหั วขอ และโครงรางการคน ควา
แบบอิสระ กลุมวิชาสารสนเทศศึกษา แลว มีมติเห็นชอบหัวขอ และโครงรางการคน ควาแบบอิสระตามเสนอ
และใหนักศึกษาดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังตอไปนี้
๑) ปรับชื่อเรื่องภาษาไทยเปนดังนี้ “การวิเคราะหเว็บไซตหองสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทย”
๒) ปรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเปนดังนี้ “Analysis of Thai University Libraries Websites”
๓) ชื่อ เรื่อ งควรเพิ่มเติม วาเป น มหาวิทยาลั ยในประเทศไทยดวยหรือ ไม เพื่อ ใหมีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น
๔) หนา ๑๗ กลุมตัวอยาง ๒๐ แหงแรกนาจะเขียนเนนวาเปนเว็บของสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย
๔.๓ การเสนอหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระ หัวขอเรื่อง “การใชสารสนเทศ
อิเล็ กทรอนิกส และป จ จั ย การใช เพื่อ การศึกษาของนั กศึกษาสายมนุ ษยศาสตรแ ละสั งคมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (Use of Electronic Information and influence factors for study by
Humanities and Social Sciences Students in Chiang Mai University)” ของ นางสาวธิดารัตน
เพ็ญวิจิตร รหัสประจําตัว ๕๒๐๑๓๒๐๒๕ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาคพิเศษ
โดยมี รองศาสตราจารยอังสนา ธงไชย เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ป ระชุ ม ฯ ได พิ จ ารณาหั ว ข อ และโครงร า งฯ ดั งกล า ว ซึ่ ง ผ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริห ารหลั ก สู ต รบั ณฑิต ศึ ก ษา ประจํ าสาขาวิ ช าสารสนเทศศึ ก ษา ในคราวประชุ ม ครั้งที่

๕
๑/๒๕๕๔ เมื่อวัน ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ และคณะอนุกรรมการพิจ ารณาหั วขอ และโครงรางการคน ควา
แบบอิสระ กลุมวิชาสารสนเทศศึกษา แลว มีมติเห็นชอบหัวขอ และโครงรางการคน ควาแบบอิสระตามเสนอ
และใหนักศึกษาดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังตอไปนี้
๑) ปรับชื่อเรื่องภาษาไทยเปนดั งนี้ “การใชส ารสนเทศอิเล็ กทรอนิกสเพื่อการศึก ษาของ
นักศึกษาสายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม”
๒) ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ปรับแกไขเปนดังนี้ “Academic Use of Electronic Information of
Humanities and Social Sciences Students at Chiang Mai University)” ทั้งนี้ การใช “Influence Factors for
Study” ไมนาจะแปลวา “ปจจัยการใชเพื่อการศึกษา” เนื่องจากภาษาอังกฤษไมสื่อความ
๓) ขอบเขตประชากร เพิ่มเติมจํานวนประชากรของคณะศึกษาศาสตร
๔) ปรับแกไขการเขียนอางอิงงานเขียนหรือหนังสือดวยตัวเอน
๕.๔ การเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
ในมิติมนุษยศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔) หลักสูตรบูรณาการของคณะมนุษยศาสตร
คณะมนุษยศาสตรไดจัด ทําหลักสูต รศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช าวัฒนธรรมศึกษา
ในมิติม นุ ษยศาสตร (หลั ก สู ตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔) ซึ่งเป น หลั ก สู ตรบู รณาการ โดยมี กําหนดเปด สอนใน
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๔ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขออนุมัติ
เปดหลักสูตร คือ
๑) บทสรุปผูบริหาร
๒) รายละเอียดหลักสูตร
๓) รายละเอียดกระบวนวิชาในหลักสูตร
ทั้งนี้ ระเบี ยบมหาวิท ยาลั ยเชียงใหม วา ด วยคาธรรมเนียมการศึก ษาสํ า หรับนั ก ศึก ษา
ปริญ ญาโท หลั ก สู ต รศิล ปศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิช าวั ฒนธรรมศึก ษาในมิติม นุ ษยศาสตร ภาคปกติ
คณะมนุษยศาสตร คณะฯ จะไดดําเนินการนําเสนอกรรมการทุกทานโดยการแจงเวียนภายหลัง
ที่ประชุม ฯ พิจารณาแลว เห็นควรใหผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการตรวจสอบและปรับ
แกไ ขรายละเอียดเนื้อ หาหลัก สูต รและกระบวนวิช าของหลัก สู ตรใหมีความถู กตอ งและสอดคลองตรงกัน
ทุกแหง และนําเสนอที่ประชุมฯ ไดพิจารณาอีกครั้ง
๕.๕ การเสนอขออนุ มั ติเ ปด หลั กสู ตรศิ ลปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าญี่ปุ น ศึ กษา
(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๔) ตามขอเสนอของศูนยญี่ปุนศึกษา
ศูน ย ญี่ปุ น ศึก ษาเสนอขอเป ด หลั ก สู ต รศิล ปศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิช าญี่ปุ น ศึ ก ษา
(หลั ก สู ต รใหม พ.ศ. ๒๕๕๔) โดยมีกํ า หนดเปด สอนในภาคการศึก ษาที่ ๑ ปก ารศึก ษา ๒๕๕๔ ดั งมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตร คือ

๖
๑) บทสรุปผูบริหาร
๒) รายละเอียดหลักสูตร
๓) รายละเอียดกระบวนวิชาในหลักสูตร
๔) ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ยเชีย งใหม วา ด วยคา ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาสํ าหรั บนั ก ศึก ษา
ปริญ ญาโท หลั กสู ต รศิล ปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช าภาษาญี่ปุน ภาคพิเศษ คณะมนุ ษยศาสตร พ.ศ.
๒๕๕๔
ที่ป ระชุ ม ฯ พิ จารณาแล ว มี ม ติ เ ห็ น ชอบในรายละเอี ย ดหลั ก สู ต รตามที่เ สนอ และให
ผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการจัดทําเอกสารเพื่อนําเสนอขออนุมัติมหาวิทยาลัยตอไป
๔.๖ การเสนอหั ว ข อ และโครงร างวิ ท ยานิ พ นธ หั ว ข อ เรื่อ ง “กระบวนการดั ด แปลง
นวนิยายเรื่องสวรรคเบี่ยงสูหนังสือเรื่องยอละครโทรทัศน (An Adapting Process of Sawanbiang
from novel to Synopsis Television Play Book)” ของ นางสาวจุฑามาส คลองณรงค รหัสประจําตัว
๕๐๐๑๓๑๐๕๑ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย ภาคปกติ โดยมี รองศาสตราจารยสุพรรณ
ทองคลอย เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ป ระชุ ม ฯ ได พิ จ ารณาหั ว ข อ และโครงร า งฯ ดั งกล า ว ซึ่ ง ผ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลั กสู ตรบัณฑิตศึก ษา ประจําสาขาวิช าภาษาไทย ในคราวประชุ มครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ แลว มีมติเห็นชอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธต ามเสนอ และใหนัก ศึกษา
ดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังตอไปนี้
๑) ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ แกไข “novel” เปน “Novel”
๒) หนา ๗ ปรับการเขียนเปนการสรุปความ หรือพิมพเปนลักษณะการคัดลอกขอความ
๓) หนา ๒๒ ขอ ๗.๓ ปรับการเขียนนิยามศัพทใหผูอานเขาใจงาย
ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ
-ไมมี
ปดการประชุม : เวลา ๑๗.๒๐ น.
(นางสาวบุษรา แซตัง)
ผูบันทึกรายงานการประชุม

(นางนิทราพร อุตตโม)
ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม

