รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะมนุษยศาสตร
ครั้งที่ 5/2553
วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2553
ณ หองประชุม HB 7211 คณะมนุษยศาสตร
----------------------------ผูมาประชุม
1. รองศาสตราจารยรัตนา ณ ลําพูน
2. รองศาสตราจารยอังสนา ธงไชย
3. รองศาสตราจารยอุบลรัตน พันธุมินทร
4. อาจารยพงษศกั ดิ์ รัตนวงศ
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธีรวรรณ ธีระพงษ

รองคณบดีฝายวิชาการ ประธานที่ประชุม กรรมการ
หัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร
กรรมการ
หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันออก
กรรมการ
แทนหัวหนาภาควิชาภาษาตะวันตก
กรรมการ
ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา และประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
กรรมการ
6. รองศาสตราจารย ดร. ชูชัย สมิทธิไกร
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ
กรรมการ
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาประวัติศาสตร
กรรมการ
8. อาจารย ดร. สมหวัง แกวสุฟอง
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาปรัชญา
กรรมการ
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรุตม บุญศรีตัน
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
กรรมการ
10. รองศาสตราจารยสุภาณี จันทรคําอาย
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
กรรมการ
11. อาจารย ดร. ชลาธิป วสุวัต
กรรมการวิชาการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
12. นางนิทราพร อุตตโม
หัวหนางานบริการการศึกษา
เลขานุการ
13. นางสาวบุษรา แซตัง
นักวิชาการศึกษา งานบริการการศึกษา
ผูชวยเลขานุการ
ผูเขารวมประชุม
1. รองศาสตราจารยจารุณี วงศละคร

ประธานสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
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ผูไมมาประชุม (ติดราชการและมีกิจธุระจําเปน)
1. รองศาสตราจารยโรม จิรานุกรม
2. ผูชวยศาสตราจารยปราณี วงศจํารัส
3. รองศาสตราจารยทรงศักดิ์ ปรางควัฒนากุล
4. รองศาสตราจารย ดร. สมพงศ วิทยศักดิพ์ ันธุ
5. รองศาสตราจารยพลอยศรี โปราณานนท

6. รองศาสตราจารย ดร. จิรประภา บุญพรหม

คณบดี
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมลานนา กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาภาษาไทย
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว
กรรมการ
อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ประธานกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 ที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหมใหความเห็นชอบผลการศึกษานักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาปริญญามหาบัณฑิต ประจําป พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 24
ที่ ป ระชุ ม สภาวิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2553 เมื่ อ วั น ที่ 18
กุมภาพันธ 2553 ไดใหความเห็นชอบผลการศึกษานักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต ประจําป พ.ศ.
2552 ครั้งที่ 24 จํานวน 98 คน โดยสําเร็จการศึกษาตั้งแตวันที่ 18 ธันวาคม 2552
ทั้งนี้ มีนักศึกษาปริญญาโทคณะมนุษยศาสตรที่ไดใหความเห็นชอบผลการศึกษานักศึกษาที่
สําเร็จการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 4 คน ดังนี้
1) ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ) มี 3 คน คือ
1.1 นางสาวชื่นกมล พรหมวนิช
รหัสประจําตัว 490132011
อาจารยที่ปรึกษา : ผศ.ดร. จิราภรณ ตั้งกิตติภาภรณ
1.2 นายอภิชน สมมิตร
รหัสประจําตัว 4881086
อาจารยที่ปรึกษา : ผศ.ดร. จิราภรณ ตั้งกิตติภาภรณ
1.3 นายอริย คํายา
รหัสประจําตัว 500131036
อาจารยที่ปรึกษา : รศ.ดร. ชูชัย สมิทธิไกร
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2) ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พุทธศาสนศึกษา) มี 1 คน คือ
1.1 พระณัฐพงษ กฤตยวงศ (คุเณสโก) รหัสประจําตัว 510131037
คณะกรรมการที่ปรึกษา :
1. อ.ดร. พิสิฏฐ โคตรสุโพธิ์
ประธานกรรมการ
2. รศ. จารุณี วงศละคร
กรรมการ
3. ผศ.ดร. ปรุตม บุญศรีตัน
กรรมการ
1.2 ที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหมใหความเห็นชอบผลการศึกษานักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาปริญญามหาบัณฑิต ประจําป พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 25
ที่ ป ระชุ ม สภาวิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2553 เมื่ อ วั น ที่ 18
กุมภาพันธ 2553 ไดใหความเห็นชอบผลการศึกษานักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต ประจําป พ.ศ.
2552 ครั้งที่ 25 จํานวน 20 คน โดยสําเร็จการศึกษาตั้งแตวันที่ 18 ธันวาคม 2552
ทั้ งนี้ มี นัก ศึก ษาปริญ ญาโทคณะมนุ ษ ยศาสตร ที่ไ ด ใ ห ความเห็ น ชอบผลการศึ ก ษานัก ศึก ษา
ที่สําเร็จการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 1 คน ดังนี้
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พุทธศาสนศึกษา) มี 1 คน คือ
นายรินัลโด ฟอรทิ
รหัสประจําตัว 510131031
คณะกรรมการที่ปรึกษา :
1. อ.ดร. พิสิฏฐ โคตรสุโพธิ์ ประธานกรรมการ
2. Dr. Christopher A. Fisher กรรมการ
3. อ.ดร. สมหวัง แกวสุฟอง กรรมการ
1.3 มหาวิทยาลัยแตงตั้งอาจารยในบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ไ ด มี คํ า สั่ ง ที่ 0435/2553 ลงวั น ที่ 17 มี น าคม พ.ศ. 2553 แต ง ตั้ ง
ผูชวยศาสตราจารยศิริพรรณ ธนสิน อาจารยประจําสาขาวิชาจิตวิทยา เปนอาจารยในบัณฑิตวิทยาลัย อาจารยประจํา
โดยแตงตั้งตามขอบังคับดังนี้
1) ขอบังคับฯ พ.ศ. 2547 ขอ 18.1.1, 18.1.2(2) และ 18.1.4
2) ขอบังคับฯ พ.ศ. 2550 ขอ 18.1.1
1.4 มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะมนุษยศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ไ ด มี คํ า สั่ ง ที่ 0708/2553 ลงวั น ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2553 แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะมนุษยศาสตร โดยมีวาระอยูในตําแหนงเปนเวลา 2 ป นับตั้งแตวันที่ 5
สิงหาคม 2551 ดังนี้
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1)
2)
3)
4)

คณบดีคณะมนุษยศาสตร
รองคณบดีฝายวิชาการ
หัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
5) ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
6) ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
7) ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาประวัติศาสตร
8) ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาปรัชญา
9) ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
10) ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
11) หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันออก
12) ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมลานนา
13) ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาภาษาไทย
14) หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันตก
15) ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
16) กรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย
(อาจารย ดร. ชลาธิป วสุวัต)
17) อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย ดร. จิรประภา บุญพรหม)
18) หัวหนางานบริการการศึกษา
19) นางสาวบุษรา แซตัง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
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1.5 อนุมัติใหนักศึกษาบัณฑิตศึกษาขยายเวลาศึกษาตอ
บัณฑิตวิทยาลัยแจงวา นายพิชญภณ ศรีนวล รหัสประจําตัว 490131028 นักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 ไดรับอนุมัติใหขยายเวลาศึกษาตออีก 1 ภาคการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1
ปการศึกษา 2553
1.6 เรื่องแจงใหทราบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2553 วันที่ 8
เมษายน 2553
1) การเชิญอาจารยที่เกษียณอายุราชการมาเปนอาจารยประจําระดับบัณฑิตศึกษา
ประธานที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2553 วันที่ 8 เมษายน 2553
ไดแจงตอที่ประชุมฯ วา เนื่องจากการเกษียณอายุราชการของอาจารยสงผลใหสาขาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษามี
อาจารยประจําไมเพียงพอ ปจจุบันแกไขโดยการเชิญมาเปนอาจารยพิเศษ ทําใหอาจารยพิเศษมีจํานวนมากขึ้น
บัณฑิตวิทยาลัยจึงไดหารือไปยังมหาวิทยาลัยวาควรแตงตั้งผูที่เกษียณอายุราชการแลวเปนอาจารยประจําในระดับ
บัณฑิตศึกษาได และสภาวิชาการมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 ไดพิจารณา
แลวเห็นชอบใหเชิญผูเกษียณอายุราชการมาเปนอาจารยประจําในระดับบัณฑิตศึกษาได (ยังไมไดกําหนดชื่อเรียก)
สําหรับคาตอบแทนยังไมไดมีการพิจารณา
ประธานที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจํ า บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ฯ ได ใ ห ข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ว า
มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตรไ ด มี ก ารแตงตั้ งผู ที่เ กษีย ณอายุร าชการแลว เป นอาจารย ป ระจํา ระดั บบัณ ฑิตศึก ษา
ใชชื่อวา ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ โดยมีระเบียบของมหาวิทยาลัยรองรับ มีสัญญาจางปตอป สวนคาตอบแทนใหจายจาก
เงินรายไดซึ่งอาจมีคาตอบแทนหรือไมก็ไดขึ้นกับสาขาวิชาจะตกลงกับผูทรงคุณวุฒิพิเศษที่สาขาวิชาจาง นอกจากนี้
สํา นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได มี แ นวปฏิ บัติ ไ วว า อาจารย ป ระจํ า (เป น ผู ส อนหรื อ อาจารย ป ระจํ า
หลักสูตร) สามารถเปนบุคคลภายนอกไดแตตองมีสัญญาจาง
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยฯ รับทราบ และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา
สัญญาจางของอาจารยประจําที่เปนผูเกษียณอายุราชการควรมีระยะเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจน เพื่อมิใหมีปญหากรณี
การปฏิบัติงานไมเปนไปตามขอตกลง และควรมีการกําหนดคุณสมบัติใหชัดเจน เชน จะตองเปนอาจารยประจํา
ของสถาบันการศึกษาเพียงสถาบันเดียว เปนตน
2) การรับเปนสถาบันฝายผลิตใหแกผูรับทุนภายใตโครงการพัฒนาอาจารยและบุคลากรสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําป 2553
ประธานที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2553 วันที่ 8 เมษายน 2553
ไดแจงที่ประชุมฯ ทราบวา สืบเนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดเชิญประชุมเพื่อชี้แจง
เกี่ ย วกั บ การรั บ เป น สถาบั น ฝ า ยผลิ ต ให แ ก ผู รั บ ทุ น ภายใต โ ครงการพั ฒ นาอาจารย แ ละบุ ค ลากรสํ า หรั บ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในเขตพั ฒ นาเฉพาะกิ จ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ประจํ า ป 2553 เมื่ อ วั น ที่ 1 เมษายน 2553
ณ หองประชุมศาสตราจารยประเสริฐ ณ นคร โดยสาระของการชี้แจง คือ ในงบประมาณ 2553 สกอ. ไดรับ
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การจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการโครงการฯ จํานวน 65,069,600 บาท เพื่อเปนทุนในการผลิตอาจารยระดับ
ปริญญาเอก (ทุนปริญญาเอกในประเทศ ทุนปริญญาเอกรวมในตางประเทศ และทุนปริญญาเอกตางประเทศ) และ
การสรางความพรอมดานการวิจัยโดยเนนอาจารยและบุคลากรของ 4 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดย สกอ. จะ
เปนผูคัดเลือกบุคลกรจาก 4 มหาวิทยาลัยในเบื้องตน สวนการคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาขึ้นกับสถาบันฝายผลิต ทั้งนี้
จะตองแจงตอบรับการเปนสถาบันฝายผลิตไปยัง สกอ. ภายในสิ้นเดือนเมษายนศกนี้ และเนื่องจากเปนเรื่องเรงดวน
บัณฑิตวิทยาลัยจะรีบดําเนินการแจงใหคณะทราบในรายละเอียดและพิจารณาการเปนสถาบันฝายผลิตตอไป
1.7 การเสนอขอสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยแจงวา ตามที่แตละคณะไดเสนอเอกสารเพื่อขอสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษามายังบัณฑิตวิทยาลัยใหดําเนินการตรวจสอบเอกสารและเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาตาง ๆ เพื่อเสนอ
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นในการสําเร็จการศึกษา แตที่ผานมา บัณฑิตวิทยาลัย
ตรวจสอบพบวาการเสนอขอสําเร็จการศึกษาจากคณะมีขอมูลคลาดเคลื่อนในประเด็นตาง ๆ ดังนั้น เพื่อเปนการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการโดยการลดหรือขจัดความคลาดเคลื่อนที่เคยเกิดขึ้นมา จึงขอความรวมมือคณะ
ดํ า เนิ น การตรวจสอบและ/หรื อ แก ไ ขข อ มู ล ให ถู ก ต อ งก อ นเสนอไปยั ง บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย โดยบั น ทึ ก ผลลงใน
แบบฟอรมการสงเอกสารนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อเสนอสําเร็จการศึกษาตามแบบฟอรมที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
รายละเอียดดังปรากฏในบันทึกของบัณฑิตวิทยาลัย ที่ ศธ 6393(23)/1023 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2553
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม HB 7211 คณะมนุษยศาสตร แลว มีขอแกไขหนา 1 ดังนี้
1) ยายชื่ อผู มาประชุมฯ ลํ าดับที่ 3 (รองศาสตราจารย ดร. ชูชัย สมิทธิไ กร) ไปไว ในชื่ อผูไมมา
ประชุม (ติดราชการและมีกจิ ธุระจําเปน) หนา 2 และแกไขเลขลําดับรายชื่อใหมใหถูกตอง
2) ชื่อผูมาประชุมฯ ลําดับที่ 8 แกไข “อาจารยพงษศักดิ์ รัตนวงค” เปน “อาจารยพงษศักดิ์ รัตนวงศ”
เมื่อแกไขแลว ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกลาว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ขั้นตอนและแบบฟอรมการเสนอหัวขอโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ การเสนอ
ขอสอบ และการสงเอกสารเสนอขอสําเร็จการศึกษา ของนักศึกษาปริญญาโทคณะมนุษยศาสตร
ที่ประชุ มฯ ไดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกั บขั้ นตอนและแบบฟอรมการเสนอหัว ขอโครงราง
วิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ การเสนอขอสอบ และการสงเอกสารเสนอขอสําเร็จการศึกษา ของนักศึกษา
ปริญญาโทคณะมนุษยศาสตร ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุมฯ และมีมติเห็นชอบรายละเอียด
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ดังที่ไดนําเสนอ แตมีขอสังเกตและขอเสนอแนะวา ควรมีการปรับการใชขอความในแตละแบบฟอรมใหเปน
แนวเดียวกัน เชน “หัวขอโครงรางวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระ” เปนตน และเนื่องจากมีเรื่องเรงดวน
ที่ต อ งพิ จ ารณาในวาระที่ 4 ประธานจึ ง เลื่ อ นการพิ จ ารณาเรื่ อ งนี้ อ อกไปก อน โดยขอความร ว มมื อ กรรมการ
ไปพิจารณารายละเอียดแบบฟอรมที่เหลือแลวนํามาพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
3.2 การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระของนักศึกษา
ปริญญาโทคณะมนุษยศาสตร
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะมนุษยศาสตร คราวการประชุมครั้งที่
4/2553 เมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน 2553 ไดเห็นชอบใหคณะฯ ดําเนินการแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหัวขอและ
โครงรางการคนควาแบบอิ สระของนักศึกษาปริญญาโทคณะมนุษยศาสตร ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ของแตละ
กลุมวิชาจะประกอบดวยหัวหนาภาควิชา ประธานสาขาวิชา ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชา และกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ ที่สนใจเขารวมเปนคณะอนุกรรมการฯ ของกลุมวิชา
ตามความเหมาะสม จํ า นวน 1-2 คน ซึ่ ง คณะฯ ได ดํ า เนิ น การสํ า รวจความประสงค ใ นการเข า ร ว มเป น
คณะอนุกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระของนักศึกษาปริญญาโทคณะมนุษยศาสตร
ตามบันทึกที่ ศธ 6393.1/บก 1990 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2553 และสรุปไดดังนี้
กลุมวิชา

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

1. จิตวิทยา (สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
และ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองคการ)

1. หัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร
2. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
3. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชา
จิตวิทยาการปรึกษา
4. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชา
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
5. .....................................................
6. .....................................................
1. หัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร
2. ประธานสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร
3. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชา
สารสนเทศศึกษา

รศ.อังสนา
ผศ.ดร.ธีรวรรณ

2. บรรณารักษศาสตร
(สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา)

ผศ.ดร.ธีรวรรณ

รศ.ดร. ชูชัย

รศ. อังสนา
ผศ. ปราณี

ผศ.ปราณี
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กลุมวิชา

3. ปรัชญาและศาสนา (สาขาวิชา
พุทธศาสนศึกษา)

4. ภาษาไทย (สาขาวิชาภาษาและ
วรรณกรรมลานนา และ สาขาวิชา
ภาษาไทย)

5. ภาษาอังกฤษ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

ชื่อ - สกุล
4. อ.ดร. ชลาธิป วสุวัต
5. .....................................................
6. .....................................................
1. หัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร
2. ประธานสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
3. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชา
พุทธศาสนศึกษา
4. .....................................................
5. .....................................................
1. หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันออก
2. ประธานสาขาวิชาภาษาไทย
3. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชา
ภาษาและวรรณกรรมลานนา
4. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชา
ภาษาไทย
5. .....................................................
6. .....................................................
1. หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันตก
2. ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
4. อ.ดร. ชลาธิป วสุวัต
5. ผศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช

หมายเหตุ

รศ. อังสนา
รศ. จารุณี

ผศ.ดร.ปรุตม

รศ. อุบลรัตน
อ.ดร. บัวริน

รศ. ทรงศักดิ์

รศ.ดร. สมพงศ

รศ. อัญชลี
อ. พงษศักดิ์

รศ. สุภาณี
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กลุมวิชา

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

6. การจั ด การอุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย ว 1. หัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร
รศ. อังสนา
(อยูระหวางการปรับปรุงหลักสูตร)
2. ประธานสาขาวิชาการทองเที่ยว
อ. อนัญญา
3. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชา
การจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว รศ. พลอยศรี
4. .....................................................
5. .....................................................
ประธานขอความรวมมือกรรมการทุกทานไดพิจารณาเขารวมเปนคณะอนุกรรมการพิจารณา
หัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระของนักศึกษาปริญญาโทคณะมนุษยศาสตรในแตละกลุมวิชา ซึ่งที่
ประชุมฯ มีการอภิปรายอยางกวางขวาง โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1) คณะอนุกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระของนักศึกษาปริญญาโท
คณะมนุษยศาสตรยังมีความสําคัญในการทําหนาที่ชวยกลั่นกรองหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระของ
นักศึกษาปริญญาโทคณะมนุษยศาสตร
2) เพื่ อ ให มี จํ า นวนกรรมการที่ ทํ า หน า ที่ ค ณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาหั ว ข อ และโครงร า ง
การคนควาแบบอิสระของนักศึกษาปริญญาโทคณะมนุษยศาสตรในแตละกลุมวิชาอยางเหมาะสม ควรยุบรวม
กลุมวิชาบางกลุมเขาดวยกัน
3) คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจํ า คณะฯ ควรทํ า หน า ที่ ใ นการอนุ มั ติ หั ว ข อ โครงร า ง
การคนควาแบบอิสระเทานั้น สวนรายละเอียดโครงรางการคนควาแบบอิสระเปนหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาที่จะพิจารณากลั่นกรองและใหความเห็นชอบ
ประธานรับทราบและจะไดจัด ทําร างรูปแบบคณะอนุกรรมการพิ จารณาหัว ขอและโครงร าง
การคนควาแบบอิสระของนักศึกษาปริญญาโทคณะมนุษยศาสตรเพื่อที่ประชุมฯ ไดพิจารณาอีกครั้ง
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การเสนอหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระ หัวขอเรื่อง “ผลของกระบวนการกลุมทาง
จิตวิทยาตามแนวทฤษฎีสัมพันธภาพระหวางบุคคลตอการพัฒนาความคิดเชิงบวกของเยาวชนที่มาจากครอบครัว
หยาราง (Effect of Group Process base on Transactional Analysis Theory on positive thinking development
in youths from Divorced Family)” ของ นางสาวขวัญสิริ ศิรินภาพันธ รหัสประจําตัว 500132026 นักศึกษา
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ปริญญาโทสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ภาคพิเศษ โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธีรวรรณ ธีระพงษ เปนอาจารย
ที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 13
กุมภาพันธ 2552 และคณะอนุกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ กลุมวิชา
จิตวิทยาแลว มีมติเห็นชอบหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระตามเสนอ และใหนักศึกษาดําเนินการตอไป
โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1) ปรับชื่อเรื่องภาษาไทยเปนดังนี้ “ผลของกระบวนการกลุมทางจิตวิทยาตามทฤษฎีสัมพันธภาพ
ระหวางบุคคลตอการคิดเชิงบวกของเยาวชนที่มาจากครอบครัวหยาราง”
2) ปรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเปนดังนี้ “Effect of Psychological Group Process Based on
Transactional Analysis Theory on Positive Thinking in Youths from Divorced Families”
3) หน า 23 ข อ 8.1 แก ไ ขรู ป แบบวิ ธี ก ารวิ จั ย เป น การวิ จั ย เชิ ง ทดลอง และปรั บ การเขี ย น
รายละเอียดที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับวิธีการวิจัยที่มีการปรับแกไข
4.2 การเสนอหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระ หัวขอเรื่อง “อํานาจพยากรณของการรับรู
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและกลวิธีการจัดการปญหาที่มีตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานกลุมสํานักงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส จังหวัดลําพูน (Predictive Power of Transformational Leadership
Perception and Coping Strategies on Quality of Work Life of White-Collar Employees in Electorinic
Industry Factories, Lamphun Province)” ของ นางสาวอมิตา วังแกวหิรัญ รหัสประจําตัว 490132036 นักศึกษา
ปริญ ญาโทสาขาวิ ช าจิ ต วิ ทยาอุ ต สาหกรรมและองคก าร ภาคพิ เศษ โดยมี ผู ชว ยศาสตราจารย ดร. จิ ร าภรณ
ตั้งกิตติภาภรณ เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2553
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2553 และคณะอนุกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ
กลุมวิชาจิตวิทยาแลว มีมติเห็นชอบหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระตามเสนอ และใหนักศึกษาดําเนินการ
ตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
- เสนอใหปรับแกไขรูปแบบการพิมพบรรณานุกรมใหถูกตองตามรูปแบบที่นิยมใชในสาขาวิชา
จิตวิทยา คือ ตามกฎ APA: American Psychological Association
4.3 การเสนอขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอ ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2553 ของ นางสาว
อมิตา วังแกวหิรัญ รหัสประจําตัว 490132036 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
ภาคพิเศษ ตามขอเสนอของสาขาวิชาจิตวิทยา
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สาขาวิ ชาจิตวิทยาเสนอขออนุมัติใ ห นางสาวอมิตา วั ง แก ว หิรัญ รหั สประจํ าตั ว 490132036
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ แผน ข ภาคพิเศษ ขยายเวลาศึกษาตอ ครั้งที่ 1 ใน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2553 เนื่องจากยังทําการวิจัยเพื่อการคนควาแบบอิสระไมแลวเสร็จ ประกอบกับตอง
ชวยงานคาขายของครอบครัว
ทั้งนี้ การเสนอขออนุมัติขยายเวลาศึกษาของนักศึกษา ไดผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
ทั่วไป อาจารยที่ปรึกษาการคน ควาแบบอิ สระ ตลอดจนคณะกรรมการบริห ารหลัก สูตรบัณ ฑิตศึกษา ประจํา
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการแลว โดยการแจงเวียนตามบันทึกที่ ศธ 6393(10).6/พิเศษ ลงวันที่ 19
เมษายน 2553
ที่ประชุมฯ พิจารณาแลว เห็นชอบการเสนอขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอ ครั้งที่ 1 ของ นางสาว
อมิตา วังแกวหิรัญ รหัสประจําตัว 490132036 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
แผน ข ภาคพิเศษ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2553 และใหคณะฯ ดําเนินการนําเสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติตอไป
4.4 การเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ.
2553) ตามขอเสนอของสาขาวิชาประวัติศาสตร
สาขาวิ ช าประวั ติ ศ าสตร เ สนอขออนุ มั ติ เ ป ด สอนหลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ประวัติศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553) โดยกําหนดเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2553 ตามรูปแบบ
ดังนี้
1) หลั ก สู ต ร แบบ 1.1 และ 2.1 เป น หลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอก หลั ก สู ต ร 3 ป และใช เ วลาศึ ก ษา
อยางมากไมเกิน 5 ปการศึกษา
2) หลั ก สู ต ร แบบ 1.2 และ 2.2 เป น หลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอก หลั ก สู ต ร 4 ป และใช เ วลาศึ ก ษา
อยางมากไมเกิน 7 ปการศึกษา
ทั้งนี้ สาขาวิชาฯ ไดแนบเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553) ดังตอไปนี้
1) บทสรุปผูบริหาร
2) รายละเอียดหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2
3) รายละเอียดกระบวนวิชาในหลักสูตร
อนึ่ง สํ า หรั บอัต ราค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา และประมาณการรายรับ -รายจ า ยตลอดหลัก สูต ร
งานบริการการศึกษาจะไดจัดทํารายละเอียดและนําเสนอกรรมการทุกทานไดพิจารณาโดยการแจงเวียนตอไป
ที่ประชุมฯ พิจารณาแลว เห็นชอบในหลักการเปดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553) แตขอใหสาขาวิชาประวัติศาสตรดําเนินการปรับแกไขรายละเอียดและ
นําเสนอที่ประชุมฯ พิจารณาอีกครั้ง โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
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1) ขอใหสาขาวิชาดําเนินการเสนอขอแตงตั้งคณะกรรมการรางหลักสูตรโดยดวน
2) บทสรุปผูบริหาร แกไขดังนี้
2.1 หนา 5 ขอ 3 และ ขอ 5 แกไข “ระดับตรี” เปน “ระดับปริญญาตรี” และแกไขคําผิดในขอ
5 จาก “กวาง” เปน “กวา”
2.2 หนา 8 ขอ 1.2 แกไขความจากเดิม เปน
“1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ
- ไมมี”
2.3 หนา 10 ขอ 1.2 แกไขความจากเดิม เปน
“1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ
ไมเกิน 12 หนวยกิต
คณะกรรมการที่ปรึกษาแนะนําใหเรียน”
2.4 หนา 12 ขอ 12 ปรับการเขียนความคิดเห็นของผูมีสวนได-สวนเสีย (Stakeholders) โดย
การสรุปความคิดเห็นแบบรวบยอด
3) เอกสารหลักสูตร แกไขดังนี้
3.1 เพิ่มเติมคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรางหลักสูตร
3.2 ปรับรายละเอียดใหสอดคลองกับบทสรุปผูบริหารที่มีการแกไข
4) รายละเอียดกระบวนวิชาใหม แกไขดังนี้
4.1 ตรวจสอบและแกไขการเขีย นเคาโครงกระบวนวิช าภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษให
สอดคลองกัน
4.2 ปรั บ แก ไ ขรายละเอี ย ดการเขี ย นเค า โครงกระบวนวิ ช าให เ ป น ไปตามรู ป แบบที่
มหาวิทยาลัยกําหนด เชน เนื้อหากระบวนวิชาที่มีจํานวนชั่วโมงเกิน 9 ชั่วโมง ใหระบุหัวขอยอยดวย
4.3 ชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษที่มีตัวอักษรเกิน 30 ตัวอักษรรวมชองวาง ใหระบุชื่อยอ
กระบวนวิชา (Abbreviation) ดวย
5) เพื่อใหสาขาวิชาดําเนินการปรับแกไขเอกสารประกอบการเสนอขอเปดหลักสูตรอยางถูกตอง
และรวดเร็ว คณะฯ จะไดจัดสงเอกสารไปยังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอตรวจสอบความถูกตองตอไป
ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ
- ไมมี

13
ปดการประชุม : เวลา 16.20 น.

( นางสาวบุษรา แซตัง )
ผูบันทึกรายงานการประชุม

( นางนิทราพร อุตตโม )
ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม

( รองศาสตราจารยรัตนา ณ ลําพูน)
ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม

