รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะมนุษยศาสตร
ครั้งที่ 6/2553
วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2553
ณ หองประชุม HB 7211 คณะมนุษยศาสตร
----------------------------ผูมาประชุม
1. รองศาสตราจารยรัตนา ณ ลําพูน
2. รองศาสตราจารยอัญชลี เสริมสงสวัสดิ์
3. รองศาสตราจารยอุบลรัตน พันธุมินทร
4. รองศาสตราจารยอังสนา ธงไชย
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธีรวรรณ ธีระพงษ

รองคณบดีฝายวิชาการ
ประธานที่ประชุม
หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันตก
กรรมการ
หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันออก
กรรมการ
หัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร
กรรมการ
ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา และประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
กรรมการ
6. รองศาสตราจารย ดร. ชูชัย สมิทธิไกร
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ
กรรมการ
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาประวัติศาสตร
กรรมการ
8. ผูชวยศาสตราจารยปราณี วงศจํารัส
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
กรรมการ
9. อาจารย ดร. สมหวัง แกวสุฟอง
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาปรัชญา
กรรมการ
10. รองศาสตราจารย ดร. สมพงศ วิทยศักดิ์พันธุ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาภาษาไทย
กรรมการ
11. รองศาสตราจารยสุภาณี จันทรคําอาย
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
กรรมการ
12. อาจารย ดร. ชลาธิป วสุวัต
กรรมการวิชาการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
13. นางนิทราพร อุตตโม
หัวหนางานบริการการศึกษา
เลขานุการ
14. นางสาวบุษรา แซตัง
นักวิชาการศึกษา งานบริการการศึกษา
ผูชวยเลขานุการ
ผูเขารวมประชุม
1. อาจารยอนัญญา รัตนประเสริฐ

ประธานสาขาวิชาการทองเที่ยว
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2. รองศาสตราจารยจารุณี วงศละคร
3. อาจารยพงษศกั ดิ์ รัตนวงศ
ผูไมมาประชุม (ติดราชการและมีกิจธุระจําเปน)
1. รองศาสตราจารยโรม จิรานุกรม
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรุตม บุญศรีตัน
3. รองศาสตราจารยทรงศักดิ์ ปรางควัฒนากุล
4. รองศาสตราจารยพลอยศรี โปราณานนท

5. รองศาสตราจารย ดร. จิรประภา บุญพรหม

ประธานสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา และ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณบดี
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมลานนา กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว
กรรมการ
อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
รองศาสตราจารยรัตนา ณ ลําพูน รองคณบดีฝายวิชาการ กลาวเปดการประชุมฯ และแจงที่ประชุมวา
เนื่องจาก รองศาสตราจารยโรม จิรานุกรม คณบดีคณะมนุษยศาสตร จําเปนตองเขารวมการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย จึงมอบหมายใหรองคณบดีฝายวิชาการเปนประธานที่ประชุมฯ เพื่อดําเนินการประชุมฯ ตาม
ระเบียบวาระการประชุมฯ ดังปรากฏขางทายนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 มหาวิทยาลัยแตงตั้งอาจารยในบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดมีคําสั่งที่ 0866/2553 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 แตงตั้งอาจารย
ในบัณฑิตวิทยาลัย อาจารยพิเศษ ตามขอเสนอของคณะมนุษยศาสตร จํานวน 3 ราย คือ
สาขาวิชาจิตวิทยา
1) นางสาวชโลทร ศรีมณี
2) รองศาสตราจารยสงคราม เชาวนศิลป
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
นายธีระรัตน บริพันธกุล
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1.2 อนุมัติใหนักศึกษาบัณฑิตศึกษาขยายเวลาศึกษาตอ
บัณฑิตวิทยาลัยแจงอนุมัติใหนักศึกษาปริญญาโทคณะมนุษยศาสตร จํานวน 10 ราย ขยายเวลา
ศึกษาตออีก 1 ภาคการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2553 ดังนี้
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสากรรมและองคการ : จํานวน 1 ราย คือ
1) นางสาวอมิตา วังแกวหิรัญ
รหัสประจําตัว 490132036
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ : จํานวน 9 ราย คือ
1) นางสาวทิพยวรรณ จันทรศรีงาม
รหัสประจําตัว 490132042
2) นางสาวนฤมล ธรรมพฤกษา
รหัสประจําตัว 490132047
3) นายพจนกาญจน กาญจนนัษฐิติ
รหัสประจําตัว 490132048
4) นางสาวพันธิตรา สัตยานุรักษ
รหัสประจําตัว 490132050
5) นางสาวพิชญา ผึ่งผดุง
รหัสประจําตัว 490132051
6) นางสาวพิทยาภรณ เชียงทอง
รหัสประจําตัว 490132052
7) นางสาววันวิสา กิตติกรวรเดช
รหัสประจําตัว 490132054
8) นายสุวินัย อินมูล
รหัสประจําตัว 490132060
9) นางแอกร แซมซัน
รหัสประจําตัว 490132063
1.3 คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยใหความเห็นชอบและเสนอใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สําเร็จการศึกษา
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2553 ไดให
ความเห็นชอบและเสนอใหนักศึกษาปริญญาโทคณะมนุษยศาสตร แผน ก แบบ ก 2 จํานวน 4 ราย และ แผน ข
จํานวน 11 ราย สําเร็จการศึกษา ดังนี้
แผน ก แบบ ก 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
รหัส
ระยะเวลา หนวยกิต GPA สาขา
GPA รวม
ที่ใชศึกษา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา) : จํานวน 1 ราย
1. นางสุนันท เหมะธุลินทร 510131030
2 ป 0 เดือน 39
3.89
3.89
หัวขอวิทยานิพนธ :
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาความรูสึกมีคุณคาในตนเองของเด็กดอยโอกาสใน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
รหัส
ระยะเวลา หนวยกิต GPA สาขา
GPA รวม
ที่ใชศึกษา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Participatory Action Research for Promotion of Self-Esteem Among Disadvantaged Children
in Suksasongkhro Chiang Mai School
กรรมการที่ปรึกษา
1) ผศ.ดร. ธีรวรรณ ธีระพงษ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา) : จํานวน 2 ราย
2. นส. ภัทราพร ไพศาลสุวรรณ 490131003
4 ป 0 เดือน 42
3.60 3.60
หัวขอวิทยานิพนธ :
แนวคิดเรื่องเพศวิถีในฮินดูตันตระ
The Concept of Sexuality in Hindu Tantrism
กรรมการที่ปรึกษา
1) อ.ดร. พิสิฏฐ โคตรสุโพธิ์
2) ผศ.ดร. วิโรจน อินทนนท
3) อ.ดร. สมหวัง แกวสุฟอง
3. นส. วนัสนันท ขุนพล
510131007
2 ป 0 เดือน 42
3.70 3.70
หัวขอวิทยานิพนธ :
แนวคิดเรื่อง วะบิ-ซะบิ ในปรัชญาเซน
The Concept of Wabi-Sabi in Zen Philosophy
กรรมการที่ปรึกษา
1) ผศ.ดร. วิโรจน อินทนนท
2) Dr. Christopher A. Fisher
3) อ.ดร. สมหวัง แกวสุฟอง
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา) : จํานวน 1 ราย
4. นส. วรรณภา โปธิมอย 500132060
3 ป 0 เดือน 36
3.93 3.93
หัวขอวิทยานิพนธ :
การพัฒนาการใหบริการออนไลนชวยการคนควาวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธและการคนควา
แบบอิสระ
Developing Online Services to Help Perform Research for Theses and Independent Study
กรรมการที่ปรึกษา
1) อ.ดร. อานันท สีหพิทักษเกียรติ
2) รศ. ทัศนา สลัดยะนันท
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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แผน ข
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
รหัส
ระยะเวลา หนวยกิต GPA สาขา
GPA รวม
ที่ใชศึกษา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ) : จํานวน 3 ราย
1. นายปยะพงศ วรรณกูลพงศ
4881044 5 ป 0 เดือน 39
3.50
3.45
หัวขอการคนควาแบบอิสระ :
การเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและแรงจูงใจในการทํางานระหวางนักธุรกิจอิสระที่
ประสบความสําเร็จในอาชีพระดับสูงและต่ํา : กรณีศึกษา บริษัท ยูนิซิตี้ มารเก็ตติ้ง (ประเทศ
ไทย) จํากัด
A Comparison of Transformational Leadership and Work Motive Between High and Low
Levels of Career Success Among Independent Business Owners: A Case Study at Unicity
Marketing (Thailand) Co.,Ltd.
กรรมการที่ปรึกษา
1) ผศ.ดร. จิราภรณ ตั้งกิตติภาภรณ
2. นส. สินีนาถ สันติอโนทัย
4881074 5 ป 0 เดือน 39
3.55
3.50
หัวขอการคนควาแบบอิสระ :
อํานาจพยากรณปจจัยสวนบุคคล ความฉลาดทางอารมณ และคานิยมในการทํางานที่มีตอ
พฤติกรรมการบริการของพนักงานโรงแรมจังหวัดเชียงใหม
Predictive Power of Personal Factors, Emotional Quotient and Work Values on Service
Behavior of Hotel Employees in Chiang Mai Province
กรรมการที่ปรึกษา
1) ผศ.ดร. จิราภรณ ตั้งกิตติภาภรณ
3. นส. โสมฤทัย สอดสอง
4881085 5 ป 0 เดือน 39
3.45
3.45
หัวขอการคนควาแบบอิสระ :
อํานาจพยากรณของการรับรูกลยุทธการใชอํานาจของผูบังคับบัญชา และความฉลาดทางอารมณที่มีตอ
แรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่ของครูโรงเรียนรัฐบาล ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
Predictive Power of Perceived Leadership Power Strategies and Emotional Quotient on Work
Motive of Government School Teachers in Mueang District, Chiang Mai Province
กรรมการที่ปรึกษา
1) ผศ.ดร. จิราภรณ ตั้งกิตติภาภรณ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
รหัส
ระยะเวลา หนวยกิต GPA สาขา
GPA รวม
ที่ใชศึกษา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พุทธศาสนศึกษา) : จํานวน 1 ราย
4. พระสาธิต โปธาเศษ
490131026 4 ป 0 เดือน 39
3.68
3.68
หัวขอการคนควาแบบอิสระ :
วิธีการเพิ่มสตินทรียใหแกผูปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฏฐาน4
Techniques of How to Increase Satindriya for Practictioners of Insight Meditation According
to the Four Mindfulness
กรรมการที่ปรึกษา
1) ผศ.ดร. วิโรจน อินทนนท
2) ผศ.ดร. ปรุตม บุญศรีตัน
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) : จํานวน 5 ราย
5. นส. กัลญา ชนะสกุลนิยม
4881006 5 ป 0 เดือน 39
3.36
3.36
หัวขอการคนควาแบบอิสระ :
ความสามารถในการแปลที่สะทอนถึงระดับความรูภาษาอังกฤษ : กรณีศึกษานักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม
Translation Abilities as a Reflection of English Language Competence : Case Study
of Upper Secondary School Students at Sacred Heart College
กรรมการที่ปรึกษา
2) รศ. สมพร วารนาโด
1) ผศ.ดร. ปรียา โนแกว
3) รศ. อรุณี วิริยะจิตรา
6. นส. สถิรา พิสัยพงศ
4881067 5 ป 0 เดือน 39
3.14
3.14
หัวขอการคนควาแบบอิสระ :
ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางผูใหญและเด็ก ในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา
Adult-Child Power Relations in Pasa Patee, a Thai Textbook at the Primary Education
กรรมการที่ปรึกษา
1) ผศ.ดร. ปรียา โนแกว
2) Lect.Dr. Peter Frank Freeouf
3) ผศ. ประนุท สุขศรี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
รหัส
ระยะเวลา หนวยกิต GPA สาขา
GPA รวม
ที่ใชศึกษา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. นางสังวาล เสารแปง
490132058 4 ป 0 เดือน 39
3.55
3.55
หัวขอการคนควาแบบอิสระ :
กลวิธีทางวัจนะภาษาในการสรางความคิดเรื่องเพศวิถีใน นิตยสารแมรี แคลร
Verbal Techniques in Sexuality Construction in Marie Claire Magazine
กรรมการที่ปรึกษา
1) รศ.ดร. สรัญญา เศวตมาลย
2) ผศ. วิเชียร สุนิธรรม
3) อ. สาคร เรือนไกล
8. นางประทินรัตน วิยาโรเอล
500132010 3 ป 0 เดือน 39
4.00
4.00
หัวขอการคนควาแบบอิสระ :
การตอตานตามแนวคิดสตรีนิยมในยุคหลังสมัยใหมในเทพนิยายของ แองเจลา คารเธอร The
Bloody Chamber and Other Stories
Postmodern Feminist Subversion in Angela Carter’s The Bloody Chamber and Other Stories
กรรมการที่ปรึกษา
1) อ.ดร. ชลาธิป วสุวัต
2) ผศ.ดร. วิไลลักษณ สาหรายทอง
3.64
3.64
9. นส. อภินันท เดชะกันธ
500132020 3 ป 0 เดือน 39
หัวขอการคนควาแบบอิสระ :
ความหมายนัยแฝงของบทสนทนาในการตูนบรอนดี้และแดกวูด
Conversational Implicature in the “Blondie and Dagwood” Comic Strip
กรรมการที่ปรึกษา
1) รศ.ดร. สรัญญา เศวตมาลย
2) Lect.Dr. Peter Frank Freeouf
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา) : จํานวน 2 ราย
10. นส. กนิษฐา มหาวงศทอง
4881098 4 ป 8 เดือน 45
3.00
3.00
หัวขอการคนควาแบบอิสระ :
พฤติกรรมการอานและปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการอานของพระนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน
Reading Behaviors and Influencing Factors on Reading Behaviors of Undergraduates Monk
Mahachulalongkornrajavidayalaya University, Lamphun Sangha College
กรรมการที่ปรึกษา
1) รศ. อังสนา ธงไชย
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
รหัส
ระยะเวลา หนวยกิต GPA สาขา
GPA รวม
ที่ใชศึกษา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. นางอมรรัตน อินแกวสืบ
500132085 3 ป 0 เดือน 36
3.29
3.29
หัวขอการคนควาแบบอิสระ :
การประเมินความสัมพันธระหวางหนังสือในหองสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม กับหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Evaluation of Book Collection at Chiang Mai University Libraries in Correspondence to the
Bachelor of Law Curriculum, Chiang Mai University
กรรมการที่ปรึกษา
1) รศ. อังสนา ธงไชย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.4 ทุนสนับสนุนการทําวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดสรรทุนสนับสนุนการทําวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปงบประมาณ 2553 รอบที่
2 ใหกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาอยูในหลักสูตรที่มีการทําวิทยานิพนธ ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ฉบับที่ 7/2553 เรื่อง ทุนสนับสนุนการทําวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ของบัณฑิตวิทยาลัย (รอบที่ 2) ปงบประมาณ 2553 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งสรุปไดดังนี้
1) รูปแบบการสนับสนุน เงินทุนสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ โดยสนับสนุนเงินทุน
ดังนี้
นักศึกษาปริญญาเอก แบบ 1.1 หรือ 1(2) (ฐานปริญญาโท) จัดสรรใหทุนละไมเกิน 40,000 บาท
นักศึกษาปริญญาเอก แบบ 1.2 หรือ 1(1) (ฐานปริญญาตรี) จัดสรรใหทุนละไมเกิน 60,000 บาท
นักศึกษาปริญญาเอก แบบ 2.1 หรือ 2(2) (ฐานปริญญาโท) จัดสรรใหทุนละไมเกิน 35,000 บาท
นักศึกษาปริญญาเอก แบบ 2.2 หรือ 2(1) (ฐานปริญญาตรี) จัดสรรใหทุนละไมเกิน 40,000 บาท
นักศึกษาปริญญาโท แผน ก 1
จัดสรรใหทุนละไมเกิน 25,000 บาท
นักศึกษาปริญญาโท แผน ก 2
จัดสรรใหทุนละไมเกิน 15,000 บาท
2) คุณสมบัติของผูสมัครที่มีสิทธิขอรับทุน
2.1 เปนนักศึกษาในหลักสูตรที่มีการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ ไดแก
ก. ระดับปริญญาเอก แบบ 1 หรือ แบบ 2 รหัส 50... เปนตนไป
ข. ระดับปริญญาโท แผน ก รหัส 51... เปนตนไป
2.2 มีหัวของานวิจัยสอดคลองกับนโยบายและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
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2.3 ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางวิทยานิพนธ (approved thesis proposal) และลงทะเบียน
วิทยานิพนธแลว
2.4 ไมเคยไดรับทุนนี้มากอน
2.5 ในกรณีที่ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนอื่น ๆ โดยทุนเหลานั้นรวมกันแลว
ตองไมเกิน 50,000 บาท
3) เงื่อนไขสําหรับผูไดรับทุน
3.1 ผูไดรับทุนตองนําเสนอผลการตีพิมพใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบภายในกําหนดระยะเวลา
ตามสัญญาการรับทุน
3.2 ในการตีพิมพเผยแพรผลงาน จะตองระบุในกิตติกรรมประกาศวา เปนผลงานระหวางที่
ศึกษาอยู ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม และตองแสดงความขอบคุณ (acknowledge) บัณฑิตวิทยาลัยที่ใหการสนับสนุน
คาใชจาย
4) กําหนดการรับสมัคร
รับสมัครระหวางวันที่ 1-30 มิถุนายน 2553 ในเวลาราชการ ผูสนใจสมัครขอรับทุน ติดตอ
ขอรับแบบขอรับทุนฯ และยื่นสมัครได ณ หนวยกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
5) หลักฐานประกอบการสมัคร
5.1 แบบขอรับทุนสนับสนุนการทําวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 1 ฉบับ
1 ฉบับ
5.2 สําเนาแบบเสนอหัวขอโครงรางวิทยานิพนธ
5.3 สําเนาโครงรางวิทยานิพนธ (thesis proposal)
1 ฉบับ
5.4 สําเนาใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนวิทยานิพนธ
1 ฉบับ
5.5 สําเนาสัญญาการไดรับทุนอื่น (ถามี) ทุนละ
1 ฉบับ
6) ประกาศรายชื่อผูไดรับทุน
บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผูไดรับทุนในวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 ณ บัณฑิตวิทยาลัย
คณะตาง ๆ ทุกคณะ และทาง www.grad.cmu.ac.th
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 และมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกลาวโดยไมมีขอแกไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระของนักศึกษา
ปริญญาโทคณะมนุษยศาสตร
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะมนุษยศาสตร คราวการประชุมครั้งที่
2/2548 เมื่อวั น ที่ 24 มี นาคม 2548 ไดเ ห็ น ชอบใหมีการจัด ตั้ ง คณะอนุก รรมการพิจารณาหัว ขอและโครงรา ง
วิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระของนักศึกษาปริญญาโทกอนนําเสนอเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําคณะมนุษยศาสตร โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป ซึ่งคณะฯ ไดสํารวจความประสงคการเลือก
เขากลุมคณะอนุกรรมการฯ ตามกลุมวิชาที่คณะฯ ดําเนินการเปดสอน และดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ ตาม
คําสั่งคณะมนุษยศาสตรที่ 226/2548 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 รวมทั้งคําสั่งคณะมนุษยศาสตร ที่ 344/2548
ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ตลอดจนคําสั่งคณะมนุษยศาสตร ที่ 231/2550 ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2550
ตอมาคณะมนุษยศาสตรมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรตั้งแตเดือนธันวาคม 2551 ซึ่งสงผลตอ
องคประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระของนักศึกษาปริญญาโท
คณะมนุษยศาสตร ดังนั้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะมนุษยศาสตร คราวประชุมครัง้ ที่
4/2553 เมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน 2553 ไดเห็นชอบใหคณะฯ ดําเนินการแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหัวขอและ
โครงรางการคนควาแบบอิสระของนักศึกษาปริญญาโทคณะมนุษยศาสตร โดยคณะอนุกรรมการฯ ของแตละ
กลุมวิชาจะประกอบดวยหัวหนาภาควิชา ประธานสาขาวิชา ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชา และกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ ที่สนใจเขารวมเปนคณะอนุกรรมการฯ ของกลุมวิชาตาม
ความเหมาะสม จํานวน 1-2 คน ซึ่งคณะฯ ไดดําเนินการสํารวจความประสงคในการเขารวมเปนคณะอนุกรรมการ
พิ จ ารณาหั ว ข อ และโครงร า งการค นคว าแบบอิ สระของนัก ศึก ษาปริ ญ ญาโทคณะมนุ ษ ยศาสตร ตามบั น ทึก ที่
ศธ 6393.1/บก 1990 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2553 แลว ประธานจึงขอใหที่ประชุมฯ พิจารณารายชื่อคณะกรรมการ
ตามรางคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระของนักศึกษาปริญญาโท
คณะมนุษยศาสตรอีกครั้ง เพื่อนําเสนอใหประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะมนุษยศาสตรพิจารณา
ลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไปโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
กลุมวิชา
1. จิตวิทยา (สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
และ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองคการ)

ชื่อ - สกุล
1. หัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร
2. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
3. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชา
จิตวิทยาการปรึกษา
4. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชา
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ

หมายเหตุ
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กลุมวิชา
2. บรรณารักษศาสตร
(สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา)

3.

4.

5.

6.

ชื่อ - สกุล
1. หัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร
2. ประธานสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร
3. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชา
สารสนเทศศึกษา
4. อ.ดร. ชลาธิป วสุวัต
ปรัชญาและศาสนา (สาขาวิชา
1. หัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร
พุทธศาสนศึกษา)
2. ประธานสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
3. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชา
พุทธศาสนศึกษา
ภาษาไทย (สาขาวิชาภาษาและ
1. หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันออก
วรรณกรรมลานนา และ สาขาวิชา
2. ประธานสาขาวิชาภาษาไทย
ภาษาไทย)
3. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชา
ภาษาและวรรณกรรมลานนา
4. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
1. หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันตก
2. ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
4. อ.ดร. ชลาธิป วสุวัต
5. ผศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช
การจั ด การอุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย ว 1. หัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร
(อยูระหวางการปรับปรุงหลักสูตร)
2. ประธานสาขาวิชาการทองเที่ยว
3. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชา
การจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

หมายเหตุ
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ที่ประชุ มฯ พิจารณาแลว มี มติ เห็นชอบรายชื่อคณะอนุก รรมการฯ ตามที่ปรากฏในรางคําสั่ง
แต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาหั ว ข อ และโครงร า งการค น คว า แบบอิ ส ระของนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท
คณะมนุษยศาสตรที่ไดนําเสนอ
3.2 ขั้นตอนและแบบฟอรมการเสนอหัวขอโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ การเสนอ
ขอสอบ และการสงเอกสารเสนอขอสําเร็จการศึกษา ของนักศึกษาปริญญาโทคณะมนุษยศาสตร
ที่ประชุ มฯ ไดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกั บขั้ นตอนและแบบฟอรมการเสนอหัว ขอโครงราง
วิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ การเสนอขอสอบ และการสงเอกสารเสนอขอสําเร็จการศึกษา ของนักศึกษา
ปริญญาโทคณะมนุษยศาสตร ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุมฯ และมีมติเห็นชอบรายละเอียด
ดังที่ไดนําเสนอ แตมีขอสังเกตและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการปรับแกไขดังตอไปนี้
1) แก ไ ข “คณบดี ” เป น “ประธานคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจํ า คณะมนุ ษ ยศาสตร ”
ทุกแหงที่ปรากฏ เชน แบบฟอรม T/IS-004 และ T/IS-005 เปนตน
2) แบบฟอรม IS-002 และ T-002 แกไขดังนี้
2.1 หนา 1 ขอ 3 แกไข “ภาษาภาษาอังกฤษ” เปน “ภาษาอังกฤษ”
2.2 หนา 1 ขอ 5-7 ยายไปไวหนา 2 ในสวนของความเห็นของอาจารยที่ปรึกษาการคนควา
แบบอิสระ
2.3 หนา 2 สวนการลงนามที่ 1 เพิ่มเติมขอความ “นักศึกษาผูเสนอขอสอบ” เพื่อใหเกิด
ความชัดเจนวานักศึกษาเปนผูลงนาม
3) แบบฟอรม มช.6 บว. แกไขดังนี้
3.1 หนา 1 บรรทัดที่ 6 จากทายหนา แกไข “ประธานกรรมการ” เปน “กรรมการ”
3.2 หนา 2 กรอบขอความที่ 1 และ 2 แกไข “หัวหนาภาควิชา” เปน “ประธานสาขาวิชา”
4) แบบฟอรม CMR 54 ใบบันทึกลําดับขั้น แกไข “หัวหนาภาควิชา” เปน “ประธานสาขาวิชา”
5) แบบฟอรม T/IS-007 (แบบฟอรมคําขอเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระของ
นักศึกษาปริญญาโทคณะมนุษยศาสตร) หนา 3 บรรทัดที่ 1 แกไข “หัวหนาสาขาวิชา” เปน “ประธานสาขาวิชา”
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การเสนอหั ว ข อ และโครงร า งวิ ท ยานิ พ นธ หั ว ข อ เรื่ อ ง “การพั ฒ นามนุ ษ ย ต ามแนวทางของ
อมาตยา เซน (Human Development According to Amartya Sen’s Approach)” ของ นางสาววริสรา
สุกุมลจันทร รหัสประจําตัว 510131008 นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาปรัชญา ภาคปกติ โดยมี ผูชวยศาสตราจารย
ดร. วิโรจน อินทนนท เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาปรัชญา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553
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แลว มีมติเห็นชอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธตามเสนอ และใหนักศึกษาดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1) ปรับชื่อเรื่องภาษาไทยเปนดังนี้ “การพัฒนามนุษยในมุมมองของ อมาตยา เซน”
2) ปรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเปนดังนี้ “Human Development from Amartya Sen’s Perspective”
3) หนา 2 ยอหนาที่ 1 แกไขดังนี้
3.1 ตรวจสอบและแกไขการอางอิงแนวคิดของ จอหน ลอค (John Locke) ใหถูกตอง
3.2 การอางอิงควรอางอิงจากแหลงเอกสารปฐมภูมิ หรือหนังสือแปล
3.3 เสนอใหผูวิจัยอางอิงแนวคิด ของ เจเรอมี เบนทัม เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะของ
งานวิจัย
3.4 บรรทัดที่ 5 จากทายยอหนา แกไข “ก็สามารถเขาหาผลประโยชนได” เปน “ทรัพยสินที่
ใคร ๆ ก็ใชประโยชนได”
3.5 บรรทัดที่ 1-3 จากทายยอหนา ตรวจสอบและแกไขแนวคิดของนักปรัชญาที่ปรากฏให
ถูกตอง วาเปนแนวคิดของ จอหน ลอค หรือ อดัม สมิท
4) หนา 6 ยอหนาที่ 2 บรรทัดที่ 5 ตรวจสอบและปรับการเขียนใหชัดเจนและเขาใจงาย
5) หนา 12 ยอหนาที่ 2 แกไขดังนี้
5.1 บรรทัดที่ 3 จากทายยอหนา แกไข “(Mean)” เปน “(Means)”
5.2 บรรทัดที่ 1 จากทายยอหนา ตรวจสอบและแกไข “เครื่องมือ (Mean)” ใหถูกตอง
5.3 ขอ 5 ปรับการเขียนวัตถุประสงคของการวิจัยใหสอดคลองกับชื่อเรื่องที่มีการแกไข
5.4 ขอ 6 ปรับการเขียนผลที่คาดวาจะไดรับให สอดคลองกับชื่อเรื่องที่มีการแกไ ข และ
ควรเขียนผลที่คาดวาจะไดรับจากผลงานวิจัยอยางลึกซึ้งมากกวาเกิดผลประโยชนเพียงทําใหเกิดความเขาใจเทานั้น
6) ตรวจสอบและแกไขการพิมพภาษาอังกฤษในวงเล็บใหเปนรูปแบบเดียวกัน
7) ตรวจสอบและแกไขรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมใหถูกตอง
4.2 การเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ หัวขอเรื่อง “ตัวตนจากมุมมองของสาวพริตตี้ (Subject
from Pretty Gril’s perspective)” ของ นางสาวขวัญชนก ทองสนธิ รหัสประจําตัว 510131001 นักศึกษาปริญญา
โทสาขาวิชาปรัชญา ภาคปกติ โดยมี รองศาสตราจารยจารุณี วงศละคร เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาปรัชญา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553
แลว มีมติเห็นชอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธตามเสนอ และใหนักศึกษาดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1) ปรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเปนดังนี้ “Subject from “Pretty’s” Perspective”
2) หนา 1 ขอ 3 ยอหนาที่ 1 บรรทัดที่ 2 ตรวจสอบและแกไขภาษาอังกฤษในวงเล็บใหถูกตอง
รวมทั้งปรับแกไขการพิมพภาษาอังกฤษในวงเล็บทุกแหงที่ปรากฏใหเปนรูปแบบเดียวกัน
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3) หนา 3 ยอหนาที่ 2 แกไขดังนี้
3.1 บรรทัดที่ 3 ตรวจสอบและแกไข “...หลังสมัยใหม (Post Modern)” ใหถูกตอง
3.2 เสนอใหแนวคิดเกี่ยวกับ Postmodernism จากผลงานตนฉบับของ ฌากส ลากอง
4) หน า 4 เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง เพิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ดกระบวนการสร า งตั ว ตน
3 กระบวนการ เพื่อใหสอดคลองกับที่ปรากฏในหนา 3 ยอหนาสุดทาย
5) หนา 7 ยอหนาที่ 1 แกไขดังนี้
5.1 ตรวจสอบและแกไขการอางอิงแนวคิดของนักจิตวิทยาที่ปรากฏใหถูกตอง
5.2 เสนอใหอางอิงแนวคิดเกี่ยวกับตัวตนของ ฌากส ลากอง โดยอาจศึกษาผานงานวิจัยของ
นภาพร หงสทอง (2547)
6) หนา 11 ขอ 5 เพิ่มเติมคําอธิบายนิยามศัพทเกี่ยวกับสาวพริตตี้ใหสอดคลองกับที่กําหนดไวใน
ขอบเขตการวิจัย
7) หนา 12 แกไขดังนี้
7.1 ขอ 7 ปรับการเขียนประโยชนที่คาดวาจะไดรับอยางลึกซึ้งมากกวาเกิดผลประโยชนเพียง
ทําใหเกิดความเขาใจเทานั้น
7.2 ขอ 8.1 เสนอใหระบุกลุมตัวอยางเฉพาะสาวพริตตี้เทานั้น
4.3 การเสนอหั ว ข อ และโครงร า งการค น คว า แบบอิ ส ระ หั ว ข อ เรื่ อ ง “การนํ า เสนอแนวความคิ ด
ชาตินิยมญี่ปุนในภาพยนตรเรื่อง จดหมายจากอิโวจิมา (Representation of Japanese Nationalism in the
Film Letters from Iwo Jima)” ของ นางสาวชญานิตฐ ธนนราพงศ รหัสประจําตัว 500132003 โดยมี
ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิไลลักษณ สาหรายทอง เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม
2553 และคณะอนุกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
แลว มีมติเห็นชอบหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระตามเสนอ และใหนักศึกษาดําเนินการตอไป โดยมี
ขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1) ปรับชื่อเรื่องภาษาไทยเปนดังนี้ “แนวความคิดชาตินิยมญี่ปุนในภาพยนตรเรื่อง จดหมายจาก
อิโวจิมา”
2) ปรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเปนดังนี้ “Japanese Nationalism in the Film Letters from Iwo
Jima”
3) หนา 1 และหนา 2 การเรียบเรียงขอความไมสมบูรณ หรือขาดความเชื่อมโยงกัน เชน หนา 1
ยอหนาที่ 1-2 และหนา 2 บรรทัดที่ 11 คําวา “expand” เปนตน
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4) หนา 3 แกไขดังนี้
4.1 ยอหนาที่ 1 เพิ่มเติมการเขียนกลาวนําเกี่ยวกับ Hollywood
4.2 ยอหนาที่ 2 และหนา 4 เพิ่มเติมการเขียนอางอิงขอความที่ปรากฏดวย
5) หนา 6 ยอหนาที่ 1 ตรวจสอบแนวคิดของ Anderson ตามขอความที่ปรากฏใหถูกตอง หรือ
เสนอใหตัดออก
6) หนา 8-10 ระบุวิธีการและทฤษฎีที่ใชในการวิจัยตามที่กําหนดลักษณะสําคัญไว 4 ประเด็น
อยางชัดเจน
7) หนา 9 บรรทัดที่ 11-12 ตรวจสอบและแกไขความวา “The Growth Development Potential
(GDP)” ใหถูกตอง
8) หนา 16 ขอ 7 เพิ่มเติมรายละเอียดวาจะมีการนําเอาทฤษฎีของ Anthony D. Smith มาใชใน
การวิเคราะหภาพยนตรอยางไร
9) หนา 18 แกไขดังนี้
9.1 ปรั บ แก ไ ขรู ป แบบการเขี ย นบรรณานุ ก รมภาษาอั ง กฤษให เ ป น รู ป แบบที่ นิ ย มใช ใ น
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คือ ตามกฎ MLA (Modern Language Association)
4.4 การบริหารจัดการหลักสูตรภาคพิเศษของคณะมนุษยศาสตร
ประธานขอนําไปพิจารณาในคราวการประชุมครั้งถัดไป
4.5 การคิดคาสอนเกินภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ประธานขอนําไปพิจารณาในคราวการประชุมครั้งถัดไป
ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ
5.1 การลาออกหรือการแตงตั้งลาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชา
หัวหนาภาควิชามนุษยศาสตรรายงานที่ประชุมฯ วา ตามที่สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร และ
ปรัชญาและศาสนา ไดดําเนินการดังนี้
1) ผูชวยศาสตราจารยปราณี วงศจํารัส ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา เสนอขอลาออกจากการดํารงตําแหนงประธานตอหัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร
และหัวหนาภาควิชาฯ ใหทําเรื่องขอเสนอการลาออกโดยยังคงปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการ และโดยขอเสนอของ
หัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร จึงเสนอคณบดีเพื่อขอแตงตั้ง อาจารยธนพรรณ กุลจันทร อาจารยประจําสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร และกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา เปนประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาสืบแทน ผูชวยศาสตราจารยปราณี
วงศจํารัส
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2) รองศาสตราจารยจารุณี วงศละคร กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชา
ปรัชญา เสนอขอลาออกจากการทําหนาที่เปนกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา ตอประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
เนื่องจากคณะฯ ไดพิจารณาและแจงไปยังสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร และ ปรัชญาและศาสนาวา
การเปลี่ ย นแปลงคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สูต รบั ณ ฑิ ตศึ ก ษา ประจํา สาขาวิช า ควรผ า นความเห็น ชอบของ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของแตละสาขาวิชาเปนลําดับแรก ดังนั้น หัวหนาภาควิชา
มนุษยศาสตรจึงขอหารือถึงแนวปฏิบัติเพื่อใหเกิดความชัดเจน
ที่ประชุมฯ ไดอภิปรายประเด็นขางตน สรุปไดคือ
1. เพื่อใหการบริหารและจัดการหลักสูตรเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ การเสนอขอ
เปลี่ยนแปลงหรือการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชา ควรไดรับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชานั้น ๆ กอนดําเนินการนําเสนอขออนุมัติ
ตอประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ
2. เนื่ อ งจากคณะฯ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นโครงสร า งองค ก ร จึ ง ควรนํ า เข า หารื อ ในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารประจําคณะมนุษยศาสตร
ทั้งนี้ ประธานแจงวาจะไดนําเขาสูการพิจารณาของที่ประชุมฯ อีกครั้ง โดยมีคณบดีเปนประธาน
ที่ประชุมฯ
5.2 การปฏิบัติงานหลักสูตรปริญญาโทภาคพิเศษของเจาหนาที่สวนกลาง
หั ว หนา ภาควิชามนุษ ยศาสตรแ จ งว า ตามที่เ จา หนาที่ ผูปฏิ บัติง านหลัก สูตรระดับปริญญาโท
ภาคพิเศษของสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา และ สาขาวิชาจิตวิทยา จะมีวันหยุดสัปดาหละ 2 วัน และเห็นวาคณะฯ มี
คําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ของคณะฯ ใหปฏิบัติงานสวนกลางในวันเสาร-อาทิตยอยูแล ว จึงขอเสนอใหเจาหนาที่
สวนกลางที่มาปฏิบัติงานในวันดังกลาวอํานวยความสะดวกแกอาจารยของสาขาวิชาที่มาสอน เชน การจัดน้ําดื่ม/
อาหารวาง การถายเอกสาร ฯลฯ เพื่อใหเจาหนาที่ของสาขาวิชาฯ ไมตองมาปฏิบัติงานในวันเสาร-อาทิตย โดย
สามารถปฏิบัติงานในวันจันทร-ศุกร ที่สาขาวิชาฯ
ประธานรับทราบ และชี้แจงเพิ่มเติมวา ประเด็นปญหาดังกลาว ฝายเลขานุการที่ประชุมฯ ได
กําหนดระเบียบวาระการประชุม วาระ 4.4 การบริหารจัดการหลักสูตรภาคพิเศษของคณะมนุษยศาสตร แลว ซึ่ง
จะไดมีการอภิปรายรวมกับคณบดีตอไป
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ปดการประชุม : เวลา 16.30 น.

( นางสาวบุษรา แซตัง )
ผูบันทึกรายงานการประชุม

( นางนิทราพร อุตตโม )
ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม

( รองศาสตราจารยรัตนา ณ ลําพูน )
ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม

