รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะมนุษยศาสตร์
ครั้งที่ 9/2558
วันพุธที่ 9 กันยายน 2558
ณ ห้องประชุม HB 7211 คณะมนุษยศาสตร์
ผู้มาประชุม
1. อาจารย์ ดร.จิรภัทร แจ้งจํารัส

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ประธานที่ประชุม

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรุตม์ บุญศรีตัน

หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา

กรรมการ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก เครือสุคนธ์

หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา

กรรมการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทริยา สาเอี่ยม

หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย

กรรมการ

5. ศาสตราจารย์ ดร.ชูชัย สมิทธิไกร

13. อาจารย์ ดร.อิสราภรณ์ พิศสะอาด

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯประจํา
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯประจํา
สาขาวิชาญี่ป่นุ ศึกษา
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯประจํา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯประจํา
สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯประจํา
สาขาวิชาภาษาไทย
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯประจํา
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯประจํา
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประจํา
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
กรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย

14. อาจารย์ ดร.ชลาธิป วสุวัต

อาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัย

15. นายประพัฒน์ พิละกันทา

หั ว หน้ า งานบริ ก ารการศึ ก ษาและพั ฒ นา
คุณภาพนักศึกษา
เลขานุการ
พนักงานปฏิบัติงาน งานบริการการศึกษาฯ
ผู้ช่วยเลขานุการ

6. ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรกั ษ์
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา เศวตมาลย์
8. รองศาสตราจารย์นฤมล ธีรวัฒน์
9. รองศาสตราจารย์พรพิลาส วงศ์เจริญ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม ราชวัตร
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ ธีระพงษ์
12. อาจารย์ ดร.ธนพรรณ กุลจันทร์

16. ว่าที่ ร.ต.มนตรี วิริยา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ ลาราชการ และมีกิจธุระจําเป็น)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี สวัสดิรักษ์พงศ์
คณบดี

ประธานกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ สาหร่ายทอง

แทนหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ

กรรมการ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร กาญจนการุณ

หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก

กรรมการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช

หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์

กรรมการ

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวนศักดิ์ สินเจิมศิริ

หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์
กรรมการ
ประธานกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รฯ
ประจําสาขาวิชาปรัชญา
กรรมการ
ประธานกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รฯ
ประจําสาขาวิชาประวัติศาสตร์
กรรมการ

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อินทนนท์
7. อาจารย์ ดร.วราภรณ์ เรืองศรี

ผู้เข้าร่วมประชุม (ไม่มี)
เริ่มประชุม เวลา 13.40 น.
อาจารย์ ดร.จิรภัทร แจ้งจํารัส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณ ฑิ ตศึกษา ประธานที่ประชุมฯ กล่าวเปิดการ
ประชุมฯ และแจ้งที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ
1.1 รางวัลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระดีเด่น/ ดีมาก ประจําปีการศึกษา 2558
ด้วย บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดให้มีการมอบรางวัลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระดีเด่น/ ดีมาก
ประจําปีการศึกษา 2558 และขอความอนุเคราะห์คณะ/ สาขาวิชาพิจารณากลั่นกรองผลงานวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าแบบอิสระที่มีคุณ ภาพ ซึ่งดําเนินการแล้วเสร็จและผ่านความเห็นชอบวันสําเร็จการศึกษาจาก
ที่ประชุมกรรมการบริหารวิชาการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2557 – วันที่ 31 สิงหาคม
2558 สาขาวิชาละ 1 เรื่อง ต่อวิทานิพนธ์ 10 เรื่อง หรือการค้นคว้าแบบอิสระ 20 เรื่อง โดยคณะฯ ต้องเสนอ
ชื่องานวิจัยของนักศึกษาให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสินต่อไป ทั้งนี้ การพิจารณาควรคํานึงถึง
1. เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัยหรือประเทศชาติ
2. เป็นผลงานที่มีความสําคัญต่อการสร้างองค์ความรู้หรือสามารถใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนางานระดับท้องถิ่น/ ประเทศหรือเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ
3. เป็นการถ่ายทอดด้านเทคโนโลยี
4. มีการดําเนินการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย
5. มีการเขียนรายงานถูกต้องตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
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ฝ่ายบัณฑิตศึกษา จึงขอแจ้งให้คณะกรรมการฯ รับทราบ ทั้งนี้ หน่วยบัณฑิตศึกษาได้ประสานงานแจ้ง
ภาควิชา/ หลักสูตรเพื่อพิจารณาแล้วตามหนังสือที่ ศธ 6393(10).1.4/1991 ลงวันที่ 2 กันยายน 2558
ที่ประชุมฯ รับทราบ
1.2 แนวปฏิบัติในการกําหนดอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ด้วย สํานักพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาได้ห ารือกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ในกรณีที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้อาจารย์ประจําผู้ใดเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรในระดับปริญญาโท และ
ปริญ ญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันแล้ว จะยังสามารถกําหนดให้อาจารย์ป ระจําหลักสูตรผู้น้ันเป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจํา
อยู่แล้ว ได้อีกหรือไม่
กรณีนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ตอบข้อหารือดังกล่าวว่า หากมหาวิทยาลัย
กําหนดให้อาจารย์ผู้ใดเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน
แล้ ว จะไม่ ส ามารถกํ า หนดให้ อ าจารย์ ผู้ น้ั น เป็ น อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รที่ เป็ น หลั ก สู ต รพหุ วิ ท ยาการ
(Multidisciplinary) ได้อีก ซึ่งคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2557
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ได้กําหนดแนวทางการพิจารณาแนวปฏิบัติอาจารย์ประจําหลักสูตรไว้ ดังนี้
1. อาจารย์ ป ระจํ าหลั ก สู ต รของหลั ก สู ต รที่ เป็ น ศาสตร์ เดี ย ว (Disciplinary) สามารถเป็ น อาจารย์
ประจํ า หลั ก สู ต รซ้ํ า กั บ หลั ก สู ต รสหสาขาวิ ช า (Interdisciplinary) ได้ อี ก 1 หลั ก สู ต รเท่ า นั้ น โดยต้ อ งเป็ น
หลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจําอยู่แล้ว
2. อาจารย์ ป ระจํ าหลักสูต รของหลัก สูตรสหสาขาวิชา (Interdisciplinary) ไม่ สามารถเป็น อาจารย์
ประจําหลักสูตรซ้ํากับหลักสูตรสหสาขาวิชาอื่น (Interdisciplinary)
3. อาจารย์ประจําหลักสูตรในระดับปริญญาโทซ้ํากับปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน ไม่สามารถ
เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรซ้ํากับหลักสูตรสหสาขาวิชา (Interdisciplinary) ได้อีก
ฝ่ายบัณ ฑิตศึกษา จึงขอแจ้งให้คณะกรรมการฯ รับทราบแนวปฏิบัติในการกําหนดอาจารย์ประจํา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาดังกล่าว ทั้งนี้ หน่วยบัณ ฑิตศึกษาได้ประสานงานแจ้งภาควิชา/ หลักสูตรเพื่อ
ทราบและถือปฏิบัติแล้ว
ที่ประชุมฯ รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558
ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว โดยไม่มีข้อแก้ไขใดๆ
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)
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ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การเสนอขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ ดร.สาโรจน์ บัวพันงาม เป็นอาจารย์ในบัณฑิตวิทยาลัย
(อาจารย์ประจํา)
ด้วย ภาควิชาภาษาไทย เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ ดร.สาโรจน์ บัวพั นธุ์งาม เป็นอาจารย์ในบัณ ฑิ ต
วิท ยาลั ย (อาจารย์ป ระจํา) ตามข้อ บั งคั บ ฯ พ.ศ.2550 ข้ อ 18.1.1-18.1.3 และตามข้ อ บั งคั บ ฯ พ.ศ.2554
ข้อ 21.1.1-21.1.8 และ ข้อ 21.2.1-21.2.7
ที่ ป ระชุ ม ฯ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบการเสนอขอแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ดร.สาโรจน์ บั ว พั น ธุ์ ง าม
เป็ น อาจารย์ในบัณ ฑิ ตวิท ยาลั ย (อาจารย์ป ระจํา) ตามที่ภ าควิชาภาษาไทยเสนอ ทั้ งนี้ แนะนําให้ เพิ่ม เติ ม
ภาษาบาลีสันสกฤตเป็นสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญด้วย
4.2 การเสนอขอขยายระยะเวลาการศึกษา ครั้งที่ 1 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
หลังกําหนด ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย
ด้วย ภาควิชาปรัชญาและศาสนา และภาควิชาบรรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ได้เสนอขอ
ขยายระยะเวลาการศึกษา ครั้งที่ 1 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 หลังกําหนด ให้กับนักศึกษาดังนี้
1. พระอํานาจ ขันตา รหัสประจําตัว 540131013 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา แผน ก แบบ ก2
เนื่ อ งจากนั ก ศึ ก ษาต้ อ งปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ ที่ ต่ า งจั ง หวั ด และอยู่ ในระหว่ า งการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ทําวิทยานิพนธ์ ซึ่งปัจจุบันกําลังทําวิทยานิพนธ์บทที่ 1-2 โดยนักศึกษาคาดว่าจะดําเนินการสอบวิทยานิพนธ์
ภายในเดือนธันวาคม 2558
2. นางสาวจุฑาทิพย์ วิจิตร์ รหัสประจําตัว 540132034 สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา แผน ข
เนื่องจากนักศึกษาอยู่ระหว่างการแก้ไขงานวิจัยตามที่คณะกรรมการสอบฯ แนะนํา (สอบการค้นคว้า
แบบอิสระเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558) โดยนักศึกษาคาดว่าจะสามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จและเสนอเรื่อง
ขออนุมัติสําเร็จการศึกษาได้ภายในเดือนกันยายน 2558
ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการขออนุมตั ิขยายเวลาการศึกษา ครั้งที่ 1 ในภาคการศึกษาที่
1 ปีการศึกษา 2558 หลังกําหนด ของนักศึกษาทั้ง 2 ราย
4.3 การเสนอขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างงานวิจัยเพื่อการค้นคว้าแบบอิสระ เรื่อง “ปัจจัยที่
ส่งผลให้ผู้สูงอายุชายชาวญี่ปุ่นตัดสินใจแต่งงานข้ามวัฒนธรรมกับผู้หญิงไทย : กรณีศึกษาในจังหวัด
เชี ยงราย (Factors in Decision-making among Japanese elder men in cross-cultural marriage
with Thai woman: A case study in Chiang Rai province)” ของนางสาวชิ ด ชนก เทพบั ณ ฑิ ต
รหั ส ประจํ า ตั ว 570132024 นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท สาขาวิ ช าญี่ ปุ่ น ศึ ก ษา โดยเสนอรายชื่ อ
ศาสตราจารย์ ดร.Shigaharu Tanabe เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
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ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหัวข้อและโครงร่างงานวิจัยเพื่อการค้นคว้าแบบอิสระ และ
เห็นชอบการแต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.Shigaharu Tanabe เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของนักศึกษา โดยมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. แก้ไขชื่อหัวข้อภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับชื่อหั วข้อภาษาไทย จากเดิม “Factors in decisionmaking among Japanese elder men cross cultural marriage with Thai woman: A case study in Chiang Rai
province” แ ก้ ไข เป็ น “Factors Affecting Japanese Elderly Men’s in Decision Marrying Thai Women: A
Case Study in Chiang Rai Province”
2. ให้แก้ไขวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อที่ 2 ให้เหมาะสมกับเรื่องที่ศึกษามากยิ่งขึ้น โดยปรับจากเดิม
“2.เพื่อเข้าใจว่าผู้สูงอายุชายชาวญี่ปุ่นตัดสินใจแต่งงานข้ามวัฒนธรรมกับผู้หญิงไทยโดยมีภาพรวมการรับรู้
(Stereotype) ต่อผู้หญิงไทยอย่างไร” แก้ไขเป็น “2.เพื่อเข้าใจถึงภาพแทนที่ตายตัวการรับรู้ผ้หู ญิงไทย ที่ส่งผล
ให้ผ้ชู ายสูงอายุญี่ป่นุ แต่งงานด้วย”
4.4 การเสนอขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างงานวิจัยเพื่อการค้นคว้าแบบอิสระ เรื่อง “ความ
หลากหลายของวัฒนธรรมคาวาอี้ในสังคมญี่ปุ่นตั้งแต่ทศวรรษ 1960 จนถึงปัจจุบัน (Diversification
of Kawaii Culture in Japan Society from the 1960s to the Present)” ของนางสาวศิ ริ น ภาเพ็ ญ
ปวนเพิ่ ม รหั ส ประจํ าตั ว 570132028 นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาโท สาขาวิชาญี่ ปุ่ น ศึ ก ษา โดยเสนอ
รายชื่ออาจารย์ ดร.Masayuki Nishida เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหัวข้อและโครงร่างงานวิจยั เพื่อการค้นคว้าแบบอิสระ และ
เห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์ ดร.มาซายูกิ นิชิดะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของนักศึกษา โดยมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมดังนี้
1. แก้ไขชื่อหัวข้อภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับชื่อหัวข้อภาษาไทย จากเดิม “Diversification of Kawaii
Culture in Japan Society from the 1960s to the Present” แก้ไขเป็น “Kawaii Cultural Diversification in
Japanese Society from the 1960s to the Present”
2. แก้ไข Flowchart กรอบแนวคิดให้ถูกต้อง โดยให้ปรับดังนี้
2.1 คําศัพท์ภาษาอังกฤษ คําว่าวัฒนธรรมย่อยให้แก้ไขจากเดิม “Sub Culture Kawaii” แก้ไข
เป็น “Sub Culture”
2.2 ข้อความ“วัฒนธรรมคาวาอี้เกิดความหลากหลาย” แก้ไขเป็น “ความหลากหลายของ
วัฒนธรรม”
3. ให้ตรวจสอบและแก้ไขคําผิด เช่น หัวข้อที่มาและความสําคัญของปัญหา ย่อหน้าที่ 8 คําว่า
“หลงไหล" แก้ไขเป็น “หลงใหล” เป็นต้น
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4.5 การเสนอขออนุมัติเพิ่มจํานวนทุนอุดหนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
ตามที่ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะมนุษยศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อ
วันพุธที่ 19 กันยายน 2558 ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง
ทุนอุดหนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 เพื่อจัดสรร
ทุนอุดหนุนการศึกษาฯ จํานวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาทนั้น
บัดนี้ มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาทั้งสิ้น 17 ราย (จาก 5 หลักสูตร)
ดังนั้น เพื่อให้การจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการศึกษามีความเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุน
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา จึงขอเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาการขออนุมัติเพิ่มจํานวนทุนฯ ให้กับนักศึกษา จากเดิม
จํานวน 2 ทุน (ทุนละ 10,000 บาท) เพิ่มเป็น 5 ทุน (ทุนละ 10,000) บาท
ที่ประชุมฯ พิ จารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขออนุมัติเพิ่มจํานวนทุนฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ การพิ จารณา
อนุมัติควรให้เป็นไปตามขั้นตอนและนโยบายของคณะฯ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ
5.1 ข้ อ เสนอแนะสํ า หรั บ การจั ด โครงการกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รและกิ จ กรรมกี ฬ า ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2558
ตามที่ บัณฑิตวิทยาลัยได้รับอนุมัติงบประมาณสําหรับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรม
กีฬา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในวันพุธที่ 16 กันยายน 2558 จํานวน 2 โครงการ คือ
1. โครงการอบรมเรื่อง การวางแผนเพื่อให้สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด และ
เทคนิควิธีการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ งบประมาณ 11,424 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)
2. โครงการกิจกรรมสัมพันธ์นักศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ งบประมาณ 11,424
บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)
ที่ประชุมฯ ได้มีข้อเสนอแนะสําหรับการจัดโครงการฯ ดังนี้
1. แนะนําให้เปลี่ยนมาใช้ห้องเรียนอาคาร HB ชั้น 7 แทนห้อง HB 6240 เนื่องจากมีความเหมาะสม
กว่าในด้ านการจัด พื้น ที่ สําหรับกิจกรรมต่ างๆ เช่น การบรรยาย และการรับ ประทานอาหารว่าง/ อาหาร
กลางวัน
2. ให้ ห น่ ว ยบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเตรี ย มข้ อ มู ล ประชาสั ม พั น ธ์ เกี่ ย วกั บ การให้ ทุ น สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ทั้ ง ทุ น ของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ ทุ น ของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย และแหล่ ง ทุ น ภายนอก เพื่ อ
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับทราบ
3. แนะนําให้เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ เช่น การจัดทําโปสเตอร์ แผ่นพับ และ
การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของคณะ
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ปิดการประชุม : เวลา 16.00 น.
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