รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะมนุษยศาสตร์
ครั้งที่ 6/2558
วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558
ณ ห้องประชุม HB 7211 คณะมนุษยศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. อาจารย์ ดร.จิรภัทร แจ้งจํารัส

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ประธานที่ประชุม

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยพร กาญจนการุณ

หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก

กรรมการ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ สาหร่ายทอง

แทนหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ

กรรมการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พัฒนวนิช

หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์

กรรมการ

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรุตม์ บุญศรีตัน

หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา

กรรมการ

6. ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรกั ษ์

ประธานกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รฯ
ประจําสาขาวิชาญี่ป่นุ ศึกษา
ประธานกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รฯ
ประจําสาขาวิชาภาษาอั งกฤษและการ
สื่อสาร
ประธานกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รฯ
ประจําสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
ประธานกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รฯ
ประจําสาขาวิชาปรัชญา
ประธานกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รฯ
ประจําสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
ประธานกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รฯ
ประจําสาขาวิชาประวัติศาสตร์
อาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัย

7. รองศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา เศวตมาลย์

8. รองศาสตราจารย์นฤมล ธีรวัฒน์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อินทนนท์
10. อาจารย์ ดร.ธนพรรณ กุลจันทร์
11. อาจารย์ ดร.วราภรณ์ เรืองศรี
12. อาจารย์ ดร.ชลาธิป วสุวัต
13. นายประพัฒน์ พิละกันทา
14. ว่าที่ ร.ต.มนตรี วิริยา

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา
เลขานุการ
พนักงานปฏิบัติงาน งานบริการการศึกษาฯ ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ ลาราชการ และมีกิจธุระจําเป็น)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี สวัสดิรักษ์พงศ์
คณบดี

ประธานกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก เครือสุคนธ์

หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา

กรรมการ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทริยา สาเอี่ยม

หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา

กรรมการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวนศักดิ์ สินเจิมศิริ

9. อาจารย์ ดร.อิสราภรณ์ พิศสะอาด

หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์
ประธานกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รฯ
ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ
ประธานกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รฯ
ประจําสาขาวิชาภาษาไทย
ประธานกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รฯ
ประจําสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
ประธานกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รฯ
ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
กรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ สายชล สัตยานุรกั ษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

5. ศาสตราจารย์ ดร.ชูชัย สมิทธิไกร

6. รองศาสตราจารย์พรพิลาส วงศ์เจริญ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม ราชวัตร
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ ธีระพงษ์

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เริ่มประชุม เวลา 13.45 น.
อาจารย์ ดร.จิรภัทร แจ้งจํารัส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณ ฑิ ตศึกษา ประธานที่ประชุมฯ กล่าวเปิดการ
ประชุมฯ และแจ้งที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมฯ ทราบ
1.1 ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม International Graduate Research Conference 2015
ด้ ว ย บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย กํ า หนดการจั ด ประชุ ม International Graduate Research Conference 2015
ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรม The Empress เชียงใหม่ โดยคณะมนุษยศาสตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัด
ประชุมครั้งนี้ด้วย
ในการนี้ คณะฯ จึ ง ขอประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อ ทราบและขอเรี ย นเชิ ญ คณาจารย์ ข องคณะ และ/หรื อ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมนําเสนอผลงานในการประชุมดังกล่าวด้วย โดยหัวข้อการสัมมนาคือ Global
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Issues and Awareness : Good Governance, Good Health and Good Technology for Good Life กํ า ห น ด
รับสมัครการนําเสนอผลงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 1 กันยายน 2558
1.2 สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา รั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)
ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการ บรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุมฯ วาระที่ 1.2
1.3 สรุปสาระสําคัญของการสัมมนา เรื่อง การปฏิรูปบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 ณ สํานักบริการวิชาการ (จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย)
ตามที่ บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดสัมมนา เรื่อง การปฏิรูปบัณฑิตศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558
ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
ได้แสดงความคิ ดเห็ น แลกเปลี่ยนและให้ ข้อเสนอแนะต่ างๆ เกี่ย วกั บ ร่างข้อบั งคับ มหาวิท ยาลัยเชี ยงใหม่
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี
ผู้บริหารและคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมการสัมมนาจํานวน 11 ท่าน คือ
1.ผศ.ดร. สุมาลี สวัสดิรักษ์พงศ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
2. อ.ดร. จิรภัทร แจ้งจํารัส
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
3. ศ.ดร. ชูชัย สมิทธิไกร
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
4. ศ.ดร. อรรถจักร์ สัตยานุรกั ษ์
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาญี่ป่นุ ศึกษา
5. รศ. นฤมล ธีรวัฒน์
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา
วัฒนธรรมศึกษา
6. ผศ.ดร. วิไลลักษณ์ สาหร่ายทอง
รักษาการแทนประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
7. ผศ.ดร. สยาม ราชวัตร
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
8. ผศ.ดร. วิโรจน์ อินทนนท์
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาปรัชญา
9. อ.ดร. วราภรณ์ เรืองศรี
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาประวัติศาสตร์
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10. อ.ดร.เสรี ใหม่จนั ทร์
11. อ.สรัญญา คงจิตต์

อาจารย์ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
อาจารย์ประจําสาขาวิชาญี่ป่นุ ศึกษา

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ขอสรุปสาระสําคัญของการสัมมนาให้ที่ประชุมทราบดังนี้
ในการสัมมนาได้มีการนําเสนอทิศทางของการบริหารงานระดับบัณ ฑิตศึกษาในอนาคต โดยสรุป
ข้อคิดเห็นของสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัยและนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้
ข้อคิดเห็นของสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
1. ต้องการให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามุ่งเน้นด้านการศึกษาปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีในเชิงลึก
ให้นักศึกษาได้คิด วิเคราะห์ วิจยั และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ไม่ควรเน้นการฝึกปฏิบัติมากเกินไป
2. ควรมีการจัดทําหลักสูตรแบบบูรณาการ เปิดโอกาสให้ นศ.ได้ศึกษาข้ามสาขาวิชา
3. บัณฑิตศึกษาควรมีความเชื่อมโยงคุณภาพงานวิจัย พัฒนาศักยภาพงานวิจัยภายในคณะ เพิ่มความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ เน้นงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนปริญญาเอก โดยอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก
ควรจะต้องมีงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือการสําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการอยู่เสมอ ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้เป็น
แนวปฏิบัติในการเสนอรายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปัจจุบัน โดยกําหนดให้
อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการหรือนําเสนอผลงานฯ (5 ปีย้อนหลัง)
อย่างน้อย 2 เรื่อง ซึ่งในอนาคตอาจกําหนดจํานวนผลงานวิจัยมากกว่านี้
4. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบสหวิทยาการ ในด้านยุทธศาสตร์ของ
หลักสูตร ควรวิเคราะห์ความสัมฤทธิ์ผลของหลักสูตรด้วย เช่นจํานวนนักศึกษา ความทันสมัยของหลักสูตร
ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และแนวทางการแก้ไขปัญหา
สําหรับแนวทางในการเสนอขอเปิดหลักสูตร/ ปรับปรุงหลักสูตร และปิดหลักสูตร สภาวิชาการมี
ข้อแนะนําว่าควรจะลดขั้นการการเปิดและปรับปรุงหลักสูตรใหม่ และการเปิดหลักสูตรใหม่/ การปรับปรุง
หลั ก สู ต รควรมุ่ งเน้ น พั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ เป็ น สหสาขาวิ ชา หรือ Dubble Degree เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาที่ สํ าเร็จ
การศึกษาสามารถออกสู่สังคมโลกได้อย่างมั่นใจ และมหาวิทยาลัยมีนโยบายมุ่งเน้นการเข้าไปสู่ความเป็น
นานาชาติ
ยุทธศาสตร์การเปิดหลักสูตร/ ปรับปรุงหลักสูตร โดยทั่วไปคณะฯ มักจะดําเนินการในลักษณะของ
Inside out คือพิจารณาว่าคณะฯ มีความเชี่ยวชาญในด้านใดแล้วเปิดสอนหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของ
ผู้เขียนหลักสูตร ทั้งนี้ในอนาคตคณะฯ ควรตระหนักถึงการเปิดสอน/ หรับปรุงหลักสูตรแบบ Outside in ด้วย
โดยการศึกษาถึงความต้องการของสังคม แล้วนํามาเป็นบริบทในการร่างหรือปรับปรุงหลักสูตร
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นโยบายของมหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ ได้แสดงผังกระบวนการเสนอขอเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีโท-เอก ชี้ให้เห็นระยะเวลาในการดําเนินการแต่ละขั้นตอน โดยการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ หรือปรับปรุง
หลักสูตรใช้เวลาประมาณ 1 ปี ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่นานเกินไป ดังนั้นจึงมีแนวทางว่าอาจจะปรับขั้นตอน
ใหม่โดยตัดขั้นตอนการวิเคราะห์งบประมาณโดยกองแผนงาน และตัดขั้นตอนการเสนอต่อที่ประชุม กบม.
ออกไป ทั้งนี้ ให้ เป็ น หน้ าที่ของแต่ ละคณะวิเคราะห์ ข้อมูลความพร้อมในการเปิ ดหลัก สู ต ร และกลั่นกรอง
หลักสูตรว่าหลักสูตรใดควรเปิดสอน และหากมีหลักสูตรใดที่มีองค์ความรู้ เนื้อหาการศึกษาใกล้เคียงกัน คณะ
ควรพิจารณาหลอมรวมเป็นหลักสูตรบูรณาการหรือสหวิทยาการ อนึ่งมหาวิทยาลัยต้องการมุ่งเน้นเพิ่ม
ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณ ฑิตวิทยาลัยได้ให้ข้อมูลเอกสารประกอบการ
สัมมนา โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทําอภิธานคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านบัณฑิตศึกษา ซึ่งได้ให้
ความหมายขอคําศัพท์หรือการตีความไว้อย่างชัดเจน ในส่วนนี้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาได้มอบให้งาน
บริการการศึกษาและพัฒ นาคุณ ภาพนักศึกษาไว้ 1 ชุด หากภาควิชา/ หลักสูตร มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้
ความหมายคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบัณฑิตศึกษา สามารถติดต่อสอบถามหรือขอถ่ายเอกสารได้จาก
งานบริการการศึกษาฯ หรือผู้แทนหลักสูตรที่ร่วมสัมมนาได้
1.4 มาตรการป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดในการให้ลําดับขั้นนักศึกษา
ด้วย มหาวิทยาลัยได้กําหนดประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันมิให้เกิดความ
ผิ ด พลาดในการให้ ลํ าดั บ ขั้ น ของนั ก ศึ ก ษา ประกาศ ณ วั น ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยได้ กํ าหนด
มาตรการไว้ดังนี้
“ ข้อ 4 อาจารย์จะต้องให้ลําดับขั้นของนักศึกษาด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม
ข้อ 5 อาจารย์ผ้ใู ดให้ลําดับขั้นของนักศึกษาผิดพลาด ให้หัวหน้าส่วนงานดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
(1) กรณี ก ารให้ ลํ า ดั บ ขั้ น ของนั ก ศึ ก ษาผิ ด พลาดในครั้ ง แรก ให้ ดํ า เนิ น การตั ก เตื อ นเป็ น
ลายลักษณ์อักษร
(2) กรณี ก ารให้ ลํ าดั บ ขั้น ของนั ก ศึ ก ษาผิ ด พลาดในครั้งที่ ส อง ให้ ดํ าเนิ น การตั ก เตื อ นเป็ น
ลายลักษณ์อักษร และให้นําเอาพฤติการณ์การกระทําดังกล่าวไปใช้ประกอบในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน หรือประเมินการทดลองงานในคราวต่อไปด้วย
(3) กรณีการให้ลําดับขั้นของนักศึกษาผิดพลาดในครั้งที่สาม ให้ดําเนินการทางวินัย
ข้อ 6 อาจารย์ผ้ใู ดให้ลําดับขั้นของนักศึกษาผิดพลาด เมื่อทราบแล้วไม่ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หาก
ตรวจพบในภายหลัง ให้หัวหน้าส่วนงานดําเนินการทางวินัยต่อไป
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ข้อ 7 ให้ หั วหน้ าส่ วนงานมี อํ านาจหน้ าที่ กํ ากั บ ดู แ ล และตรวจสอบเกี่ ยวกั บ การให้ ลํ าดั บ ขั้ น ของ
นักศึกษา หากพบว่าอาจารย์ผู้ใดให้ลําดับขั้นของนักศึกษาผิดพลาด ให้ดําเนินการตามประกาศนี้โดย
ไม่ชักช้า
ข้อ 8 ในกรณีที่มีปัญหาในทางปฏิบัติให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่ยุติ”
เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น ไม่ ให้ เกิ ด ปั ญ หาข้ อ ผิ ด พลาดในการให้ ลํ า ดั บ ขั้ น คณะฯ จึ ง ขอความร่ ว มมื อ
ภาควิชา/ หลักสูตร ให้ความรอบคอบในขั้นตอน หรือกระบวนการให้ลําดับขั้นของนักศึกษาให้มากยิ่งขึ้น
1.5 แนวปฏิบัติการส่งผลการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
เนื่องด้วยปัจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสํานักทะเบียนและประมวลผลได้จัดทําระบบฐานข้อมูล
การบันทึกลําดับขั้น (ผลการเรียนของนักศึกษา) ด้วยระบบออนไลน์ และได้ทดลองใช้กับบางคณะแล้วในภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 และคาดว่าจะเริ่มใช้งานระบบการบันทึกลําดับขั้นออนไลน์กับทุกคณะ
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เมื่อระบบดังกล่าวพร้อมใช้งานจะมีการอบรมแนว
ปฏิบัติให้กับคณะ/ ภาควิชา ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2558
ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว โดยให้แก้ไขการเขียนชื่อสกุลของ
อาจารย์ ดร. Masayuki Nishida ในหน้าที่ 7 ให้เป็นตัวอักษรพิมพ์เล็ก (ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรก) ตามแบบ
วิธีสากลโดยแก้ไขจาก NISHIDA เป็น Nishida
2.2 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558
ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว โดยมีข้อแก้ไขดังนี้
1. หน้าที่ 3 วาระที่ 1.4 แก้ไขการเขียนชื่อนักศึกษาต่างชาตินางสาวเฮสตี อารียานี เป็น HESTI
ARYANI
2. หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 3 แก้ไขคําผิด “สัญญาชาติ” แก้ไขเป็น “สัญชาติ”
3. หน้าที่ 5 วาระที่ 4.2 แก้ไขการปรับชื่อหัวข้องานวิจยั ภาษาอังกฤษของนางสาวลิสรา คงเมือง รหัส
ประจําตัว 560132026 โดยให้ตัดคําว่า Condominium ออกจากส่วนทีใ่ ห้แก้ เนื่องจากมีมติให้แก้ไขเฉพาะคํา
ว่า “to Purchasing” เป็น “to Purchase” จึงควรระบุเฉพาะคําที่ให้แก้ไขเท่านั้น
4. หน้าที่ 5 วาระที่ 4.3 แก้ไขชื่อหัวข้องานวิจัยภาษาอังกฤษของนางสาวปัทมา พัฒนิบูลย์ รหัส
ประจําตัว 560132019 คําว่า among ให้เขียนตัวอักษรตัวแรกด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ เป็น Among
5. หน้าที่ 7 วาระที่ 4.6 ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดแรก ปรับแก้คําผิดและเขียนให้กระชับยิ่งขึ้น โดยแก้ไข
ข้อความ “ในการนี้ เพื่อการให้การเสนอขอปิดหลักสูตรฯ” แก้ไขเป็น “เพื่อให้การเสนอขอปิดหลักสูตรฯ”
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ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การเสนอขออนุ มั ติ เปลี่ ย นแผนการศึ ก ษาของนางสาวศิ ริ พ ร เจนใจ รหั ส ประจํ า ตั ว
570132051 นักศึกษาระดับปริญ ญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ภาคพิเศษ จากเดิม แผน ข
เปลี่ยนเป็น แผน ก แบบ ก2
เนื่ อ งจากภาควิ ช าจิ ต วิ ท ยาแจ้ ง ขอยกเลิ ก การเสนอขอเปลี่ ย นแผนการศึ ก ษาของนางสาวศิ ริ พ ร
เจนใจ รหัสประจําตัว 570132051 ประธานที่ประชุมฯ จึงพิจารณาให้ยกเลิกการพิจารณาวาระดังกล่าว
4.2 การเสนอหั วข้ อ และโครงร่ างวิ ท ยานิ พ นธ์ หั วข้ อ “การประกอบสร้ างอํ า นาจตุ ล าการ
ใน สั งค ม ไท ย ส มั ย ให ม่ (The Construction of Judicial Power in Modern Thai Society) ข อ ง
นายกฤษณ์ พ ชร โสมณวั ต ร รหั ส ประจํ า ตั ว 560151001 นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก สาขาวิ ช า
ประวัติศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณสายชล สัตยานุรักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและอนุมัติหัวข้อและโครงร่างงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา โดยมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังนี้
1. ชื่อหัวข้อภาษาอังกฤษ แนะนําให้ตัด The ออก เพื่อความกระชับของชื่อเรื่องและให้เป็นไปตามแนว
ปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งประเด็นนี้อาจารย์ที่ปรึกษาขอตรวจสอบอีกครั้งก่อน
2. ให้ตรวจสอบการเขียนเอกสารอ้างอิง ตั้งแต่หน้า 45 เป็นต้นไป โดยนักศึกษาควรเขียนอ้างอิงให้
ถูกต้องและเขียนชื่อผู้อ้างอิงให้ตรงกันในทุกส่วนที่ปรากฏ
3. ตรวจสอบและแก้ไขการพิมพ์ผิด การแบ่งคําให้เหมาะสม เช่น หน้า 14 ข้อ 6 วัตถุประสงค์ บรรทัด
ที่ 2 คําว่า “อัตลักษณ์” ควรพิมพ์ไว้ในบรรทัดเดียวกัน
4.3 พิจารณาเลื่อนกําหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะมนุษยศาสตร์
ครั้งที่ 7/2558
ตามที่ คณะฯ ได้กําหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบัณ ฑิตศึกษาประจําคณะมนุษยศาสตร์
ทุกวันพุธที่ 2 ของแต่ละเดือนโดยกําหนดการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2558 (ประจําเดือนกรกฎาคม 2558) คือ
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 นั้น
เนื่องจากคณะมนุษยศาสตร์มีกําหนดจัดประชุมอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานด้านต่างๆ ของคณะ
ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 ดังนั้น ฝ่ายบัณ ฑิตศึกษาจึงขอเสนอเพื่อพิจารณาเลื่อนกําหนดการประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7/2558 จากเดิมวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558
เลื่อนเป็น วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558
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ที่ ป ระชุ ม ฯ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า คณะฯ มี กํ า หนดจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ติ ด ตาม ทบทวน
การจัดทําแผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 2558- 2559 ตั้งแต่วันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2558 ดังนั้น จึง
มีมติเห็นชอบให้กําหนดวันประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7/2558 เป็น
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ
5.1 ขั้นตอนการตรวจสอบและแก้ไขรูปเล่มงานวิจัยของนักศึกษาก่อนเสนอขออนุมัติสําเร็จ
การศึกษา ที่ต้องยื่นต่อบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อิน ทนนท์ ประธานคณะกรรมการบริห ารหลักสูต รบัณ ฑิ ตศึ ก ษา
ประจําสาขาวิชาปรัชญาแจ้งต่อที่ป ระชุมฯ ว่าได้รับแจ้งจากนักศึก ษาสาขาวิชาที่นํารูป เล่ม งานวิจัยยื่นขอ
ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งก่ อ นการจั ด ทํ ารู ป เล่ ม ฉบั บ สมบู ร ณ์ ณ งานบริ ก ารการศึ ก ษา บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
ซึ่งนักศึกษาหลายรายมีการตรวจสอบและแก้ไข 2 – 3 ครั้ง และบางรายเจ้าหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัยรับ
แก้ไขรูปเล่มงานวิจัยให้โดยเรียกเก็บเงินค่าจ้าง 1,000 – 2,000 บาท ซึ่งลักษณะการเรียกเก็บเงินค่าจ้างอาจ
เป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ถูกต้อง จึงขอให้คณะพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป
ในเบื้องต้น งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการรับจ้าง
และเรียกเก็บเงินในลักษณะดังกล่าว บัณฑิตวิทยาลัยไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการรับจ้างแก้ไขรูปเล่ม
งานวิจัยของนักศึกษา แต่อาจเป็นลักษณะของการตกลงโดยสมัครใจของนักศึกษาที่ต้องการความสะดวกและ
ความรวดเร็ว จึงมีการตกลงจ้างเจ้าหน้าที่ให้ดําเนินการปรับแก้ไขรูปเล่มงานวิจัยให้เป็นการส่วนตัว อย่างไรก็
ตามประธานที่ประชุมฯ จะรับประเด็นนี้ประสานงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกับบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป
ปิดการประชุม : เวลา 16.15 น.

(ว่าที่ ร.ต.มนตรี วิริยา)
ผู้บันทึกการประชุม

(นายประพัฒน์ พิละกันทา)
หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ผู้ตรวจสอบบันทึกการประชุม

(อาจารย์ ดร.จิรภัทร แจ้งจํารัส)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
ผู้ตรวจสอบบันทึกการประชุม

