รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะมนุษยศาสตร์
ครั้งที่ 1/2553
วันพุธที่ 13 มกราคม 2553
ณ ห้องประชุม HB 7211 คณะมนุษยศาสตร์
----------------------------ผู้มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม
2. รองศาสตราจารย์รัตนา ณ ลาพูน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรวรรณ ธีระพงษ์

คณบดี
ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา และ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจาสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชัย สมิทธิไกร
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจาสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ
กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
และประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ประจาสาขาวิชาประวัติศาสตร์
กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี วงศ์จารัส
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ กรรมการ
7. รองศาสตราจารย์อังสนา ธงไชย
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจาสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
กรรมการ
8. รองศาสตราจารย์จารุณี วงศ์ละคร
หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา
กรรมการ
9. อาจารย์สยาม ราชวัตร
แทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาปรัชญา
กรรมการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรุตม์ บุญศรีตัน
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา กรรมการ
11. อาจารย์อนัญญา รัตนประเสริ ฐ
หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว
กรรมการ
12. รองศาสตราจารย์พลอยศรี โปราณานนท์
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
กรรมการ
13. นางนิทราพร อุตตโม
หัวหน้างานบริการการศึกษา
เลขานุการ
14. นางสาวบุษรา แซ่ตัง
นักวิชาการศึกษา งานบริการการศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการและมีกิจธุระจาเป็น)
1. รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล
2. รองศาสตราจารย์ ดร. สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์

หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจาสาขาวิชาภาษาไทย
3. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รุ่งเรืองศรี
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจาสาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา
และอาจารย์ประจาบัณฑิตวิทยาลัย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียา โนแก้ว
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลลักษณ์ สาหร่ายทอง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
6. อาจารย์ ดร. ชลาธิป วสุวัต
กรรมการวิชาการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
7. รองศาสตราจารย์ ดร. จิรประภา บุญพรหม
อาจารย์ประจาบัณฑิตวิทยาลัย

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้ความเห็นชอบผลการศึกษานั กศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษาปริญญามหาบัณฑิต ประจาปี พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 14
ที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม
2552 ได้ให้ความเห็นชอบผลการศึกษานักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต ประจาปี พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 14
จานวน 16 คน โดยสาเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2552
ทั้งนี้ มีนักศึกษาปริญญาโทคณะมนุษยศาสตร์ที่ ได้ให้ความเห็นชอบผลการศึกษานักศึกษาที่
สาเร็จการศึกษาครั้งนี้ จานวน 3 คน ดังนี้
1) ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) มี 1 คน คือ
นางสาวอภิรดี กอบเขตรกรรม
รหัสประจาตัว 490132034
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. พงษ์จันทร์ ภูษาพานิชย์
2) ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา) มี 1 คน คือ
นายอนุพงศ์ แก้วของแก้ว
รหัสประจาตัว 500132052
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ. พรพิมล วรวุฒิพุทธพงศ์
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3) ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พุทธศาสนศึกษา) มี 1 คน คือ
นายธนาทิพย์ ลอแก้ว
รหัสประจาตัว 490131037
คณะกรรมการที่ปรึกษา :
1. ผศ. ดร. วิโรจน์ อินทนนท์
ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร. ปรุตม์ บุญศรีตัน
กรรมการ
3. อ.ดร. พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์
กรรมการ
1.2 ที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้ความเห็นชอบผลการศึกษานักศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษาปริญญามหาบัณฑิต ประจาปี พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 18
ที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม
2552 ได้ให้ความเห็นชอบผลการศึกษานักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต ประจาปี พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 18
จานวน 65 คน โดยสาเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2552
ทั้งนี้ มีนักศึกษาปริญญาโทคณะมนุษยศาสตร์ที่ ได้ให้ความเห็นชอบผลการศึกษานักศึกษาที่
สาเร็จการศึกษาครั้งนี้ จานวน 6 คน ดังนี้
1) ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา) มี 2 คน คือ
1.1 นางสาวนภา มิ่งนัน
รหัสประจาตัว 4881104
คณะกรรมการที่ปรึกษา :
1. ผศ. ปราณี วงศ์จารัส
ประธานกรรมการ
2. ผศ. ดรุณี ณ ลาปาง
กรรมการ
3. อ. ธนพรรณ กุลจันทร์
กรรมการ
1.2 นายประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล รหัสประจาตัว 500132069
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ. อังสนา ธงไชย
2) ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) มี 2 คน คือ
2.1 นางสาวนันทิรา ตาลสม
รหัสประจาตัว 490132015
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์
2.2 นางสาวปิยธิดา ศุภลักษณ์
รหัสประจาตัว 490132018
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์
3) ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา) มี 1 คน คือ
นางสาวพิมพ์ชนก ศิริมังคลากุล
รหัสประจาตัว 490132042
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ. พรพิมล วรวุฒิพุทธพงศ์
4) ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มี 1 คน คือ
นายสุนทร คายอด
รหัสประจาตัว 490131030
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ. สุพรรณ ทองคล้อย

4
1.3 ที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลั ยเชียงใหม่ได้ให้ความเห็นชอบผลการศึกษานักศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษาปริญญามหาบัณฑิต ประจาปี พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 19
ที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม
2552 ได้ให้ความเห็นชอบผลการศึกษานักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต ประจาปี พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 18
จานวน 593 คน โดยสาเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2552
ทั้งนี้ มีนักศึกษาปริญญาโทคณะมนุษยศาสตร์ที่ ได้ให้ความเห็นชอบผลการศึกษานักศึกษาที่
สาเร็จการศึกษาครั้งนี้ จานวน 19 คน ดังนี้
1) ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา) มี 1 คน คือ
นางสาวปิยะมาศ ใจไฝ่
รหัสประจาตัว 500131006
คณะกรรมการที่ปรึกษา :
1. อ.ดร. สมหวัง แก้วสุฟอง
ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร. วิโรจน์ อินทนนท์
กรรมการ
2) ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา) มี 5 คน คือ
2.1 นางสาวกาญจน์หทัย ศรีบุญเรือง รหัสประจาตัว 500132062
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ. อังสนา ธงไชย
2.2 นายเดชสฤษดิ์ จาติเกตุ
รหัสประจาตัว 500132065
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ. อังสนา ธงไชย
2.3 นายวีรยุทธ์ จันทร์มหเสถียร
รหัสประจาตัว 4881114
คณะกรรมการที่ปรึกษา :
1. รศ. รัตนา ณ ลาพูน
ประธาน
2. ผศ.ดร. เสมอแข สมหอม
กรรมการ
3. ผศ. ธีรภัทร วรรณฤมล
กรรมการ
2.4 นางสาวศิริเพ็ญ เดโชสว่าง
รหัสประจาตัว 500132078
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ. อังสนา ธงไชย
2.5 นางสาวอิศราวดี ทองอินทร์
รหัสประจาตัว 4881124
คณะกรรมการที่ปรึกษา :
1. ผศ. ปราณี วงศ์จารัส
ประธาน
2. รศ. อังสนา ธงไชย
กรรมการ
2. อ. ธนพรรณ กุลจันทร์
กรรมการ
3) ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มี 1 คน คือ
นายณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว
รหัสประจาตัว 500131015
คณะกรรมการที่ปรึกษา :
1. รศ. สายชล สัตยานุรักษ์
ประธานกรรมการ
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2. รศ.ดร. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
กรรมการ
3. ผศ. ดร. เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช
กรรมการ
4) ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) มี 9 คน คือ
4.1 นางสาวกาญจนาพร อินตาวงศ์ รหัสประจาตัว 500131023
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร. ชูชัย สมิทธิไกร
4.2 นางสาวเครือวัลย์ ศุภะรัชฏเดช รหัสประจาตัว 500131024
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์
4.3 นางสาวชนิตา เรืองทวีป
รหัสประจาตัว 500131025
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ. สงคราม เชาวน์ศิลป์
4.4 นางสาวณัฏฐิกา บูรณกูล
รหัสประจาตัว 500131026
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ. สงคราม เชาวน์ศิลป์
4.5 นางสาวนิสา วิภาสวงศ์
รหัสประจาตัว 490131012
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ. สงคราม เชาวน์ศิลป์
4.6 นางสาวพรตบุตรี จุฑะกนก
รหัสประจาตัว 500131031
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ. สงคราม เชาวน์ศิลป์
4.7 นางสาวศิรินภา พงค์หล้า
รหัสประจาตัว 490131019
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์
4.8 นางสาวสิริลักษณ์ มีธัญญากร รหัสประจาตัว 490131035
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ. สงคราม เชาวน์ศิลป์
4.9 นางสาวอมรา สุยะใหญ่
รหัสประจาตัว 500132035
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ. สงคราม เชาวน์ศิลป์
5) ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา) มี 3 คน คือ
5.1 นางสาวนารีรัตน์ แซ่ตั้ง
รหัสประจาตัว 500132035
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. ธีรวรรณ ธีระพงษ์
5.2 นายพงศ์ฤทธิ์ จันทรมงคล
รหัสประจาตัว 500132038
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. ธีรวรรณ ธีระพงษ์
5.3 นางสตกมล แก้วมา
รหัสประจาตัว 500132049
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร. สมชาย เตียวกุล
6) ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พุทธศาสนศึกษา) มี 1 คน คือ
พระมหาพรประสงค์ พุทธจันทร์ รหัสประจาตัว 490131038
คณะกรรมการที่ปรึกษา :
1. ผศ.ดร. วิโรจน์ อินทนนท์
ประธานกรรมการ
2. อ.ดร. สมหวัง แก้วสุฟอง
กรรมการ
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1.4 ที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้ความเห็นชอบผลการศึกษานักศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษาปริญญามหาบัณฑิต ประจาปี พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 22
ที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม
2552 ได้ให้ความเห็นชอบผลการศึกษานักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต ประจาปี พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 18
จานวน 23 คน โดยสาเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552
ทั้งนี้ มีนักศึกษาปริญญาโทคณะมนุษยศาสตร์ที่ ได้ให้ความเห็นชอบผลการศึกษานักศึกษาที่
สาเร็จการศึกษาครั้งนี้ จานวน 1 คน ดังนี้
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มี 1 คน คือ
นางสาวเอื้อมพร จรนามล
รหัสประจาตัว 490131033
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. นันทริยา สาเอี่ยม
1.5 นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ปีการศึกษา 2552
ผลการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระดีเด่น/ดีมาก ปีการศึกษา 2552
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทาโครงการรางวัลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระดีเด่น /ดีมาก
สาหรับนักศึกษา บัณฑิตศึกษาใน 3 กลุ่มสาขาวิชา คือ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุ ขภาพ และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องและประกาศ
เกียรติคุณนักศึกษาบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สรรค์สร้างวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการกระตุ้น
และให้กาลังใจแก่อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ สาหรับ ปีการศึกษา 2552 คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2552 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียด ในประกาศ
บัณฑิตวิทย าลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 18/2552 เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
แบบอิสระดีเด่น /ดีมาก ปีการศึกษา 2552 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2552 ซึ่งผลการตัดสิน รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก
ระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 3 รางวัล ปรากฏว่า มีนักศึกษาปริญญาโท
ของคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ได้รับรางวัล จานวน 1 รางวัล ดังนี้
ชื่อนักศึกษา :
นายภิญญพันธ์ พจนะลาวัณย์ รหัส 500131019
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ : การผลิตความหมาย “พื้นที่ประเทศไทย” ในยุคพัฒนา (พ.ศ. 2500-2509)
คณะกรรมการที่ปรึกษา :
1. รองศาสตราจารย์ ดร. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์สายชล สัตยานุรักษ์
กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช กรรมการ

7
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2552
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันพุ ธที่ 11 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม HB 7211 คณะมนุษยศาสตร์ แล้ว มีข้อแก้ดังนี้
หน้า 8 บรรทัดที่ 2 จากท้ายหน้า แก้ไข “การค้นคว้าแบบอิสระ” เป็น “วิทยานิพนธ์”
เมื่อแก้ไขแล้ว ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 :
4.1 การเสนอหัวข้อและโครงร่าง วิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “แนวคิดเรื่องภาวะผู้นาในชาด ก (The
concept of leadership in the Jātakas)” ของ พระทศพล พรมมินทร์ รหัสประจาตัว 510131003 นักศึกษาปริญญา
โท สาขาวิชาปรัชญา ภาคปกติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ อินทนนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาหัวข้อและโครงร่างฯ ดังกล่าว ซึ่งผ่ านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจาสาขาวิชา ปรัชญา ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2552
แล้ว มีมติเห็นชอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามเสนอ และให้นักศึกษาดาเนินการต่อไป โดยมีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะดังนี้
1) ปรับชือ่ เรื่องภาษาอังกฤษเป็นดังนี้ “Concept of Leadership in the Jātakas”
2) หน้า 15 ข้อ 5 วัตถุประสงค์ของการวิจัย แก้ไข “ผู้” เป็น “ผู้นา”
3) เสนอให้เพิ่มเติมการวิเคราะห์เกี่ยวกับชาดกนอกวิบัติในประเทศไทย ว่ามีความเหมือนหรือ
แตกต่างกับพุทธบริบทของอินเดีย และส่งผลต่อภาวะผู้นาแตกต่างกันอย่างไร
4.2 การเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “ความสามารถร่วมกัน ในการพยากรณ์ของ
การสนับสนุนทางสังคม การเข้าถึงใจ และความพึงพอใจในชีวิตสมรสที่มีต่อการให้อภัยคู่สมรส (The Predicting
Ability of Social Support, Empathy and Satisfaction in Marriage on Forgiveness of Married Couples)”
ของ นางสาวธัญลักษณ์ อิสสระ รหัสประจาตัว 510131024 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา จิตวิทยาการปรึกษา
ภาคปกติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรวรรณ ธีระพงษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ได้ พิจารณาหัวข้อและโครงร่างฯ ดังกล่าว ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจาสาขาวิชา จิตวิทยาการปรึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 28
กันยายน 2552 แล้ว มีมติเห็นชอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ และให้นักศึกษาดาเนินก ารต่อไป โดย
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้
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1) ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ตัดคาว่า “The” ออก
2) หน้า 5 ย่อหน้าที่ 3 บรรทัดที่ 4 และทุกแห่งที่ปรากฏ ให้ปรับแก้ไขการเขียนฉายาของพระ
ให้ถูกต้อง ตามหลักไวยากรณ์ภาษาบาลี ดังนี้ “พระมหาปรีชา อุต ตมป โ ” หรือเขียนเ ป็นภาษาไทยดังนี้
“พระมหาปรีชา อุตตะมะปัญโญ”
3) หน้า 25 ข้อ 5 กรอบแนวคิดในการวิจัย เสนอให้เพิ่มเติมปัจจัยส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัย
4) หน้า 31 ข้อ 10 สถานที่ที่ใช้ดาเนินการวิจัยและรวบรวมข้อมูล เสนอให้เพิ่มเติมชื่อห้องสมุดที่
นักศึกษาใช้ค้นคว้าข้อมูล
4.3 การเสนอหัวข้อและโครงร่าง วิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาบริการสารสนเทศเพื่อส่งเสริม
คุณภาพงานวิจัยของคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Developing of Information Service
for Encouraging Research Quality of Lecturer of Faculty of Medicine, Chiang Mai University)” ของ
นางสาวมัณทะณี คาโพธิ์ รหัสประจาตัว 510132016 นักศึกษาปริญญ าโท สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาคพิเศษ
โดยมี รองศาสตราจารย์อังสนา ธงไชย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาหัวข้อและโครงร่างฯ ดังกล่าว ซึ่งผ่ านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจาสาขาวิชา สารสนเทศศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 16/2552 เมื่อวันที่ 23
ธันวาคม 2552 แล้ว มีมติเห็นชอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามเสนอ และให้นักศึกษาดาเนินการต่อไป โดย
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้
1) ปรับแก้ไข ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ เป็นดังนี้ “Development of Information Services for
Encouraging Research Quality of the Lecturer in Faculty of Medicine, Chiang Mai University”
2) หน้า 6 เสนอให้เพิ่มเติมรายละเอียดว่าห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์มีการบริการอะไรบ้าง
3) หน้า 34 ข้อ 8.2.1 กลุ่มประชากร แก้ไข “อาจารย์ที่เป็นนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ” เป็น
“อาจารย์คณะแพทยศาสตร์”
4) หน้า 35 ข้อ 9.1 ตรวจสอบและแก้ไข การใช้คา “ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ให้ถูกต้อง
4.4 การเสนอหัวข้อและโครงร่าง การค้นคว้าแบบอิสระ หัวข้อเรื่อง “กลวิธีการแปลจากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษในคอลัมน์ “Being Thai” ในนิตยสารกินรี (Thai-English Translation Strategies in “Being Thai”
column, in Kinnaree Magazine)” ของ นางสาวนิภาพร อุดมสม รหัสประจาตัว 500132091 นักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ โดยมี รองศาสตราจารย์สุพรรณี ปิ่นมณี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาหัวข้อและโครงร่างฯ ดังกล่าว ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจาสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม
2552 แล้ว มีมติเห็นชอบหัวข้อและโครงร่างการค้นคว้าแบบอิสระตามเสนอ และให้นักศึกษาดาเนินการต่อไป โดย
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้
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1) ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ตัดเครื่องหมายจุลภาค (,) ออก
2) เสนอให้ปรับวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็น 2 ข้อ
3) เพิม่ เติมทฤษฎีด้านการแปล
4.5 การเสนอหัวข้อและโครงร่าง การค้นคว้าแบบอิสระ หัวข้อเรื่อง “วิธีการเพิ่มสตินทรีย์ให้แก่
ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 (The Increasing-Tecniques of Satindriya to the
Practictioners of Insight Meditation According to the Four Mindfulness)” ของ พระสาธิต โปธาเศษ
รหัสประจาตัว 490131026 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .
วิโรจน์ อินทนนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาหัวข้อและโครงร่างฯ ดังกล่าว ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจาสาขาวิชา พุทธศาสนศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม
2552 แล้ว มีมติเห็นชอบหัวข้อและโครงร่าง การค้นคว้าแบบอิสระ ตามเสนอ และให้นักศึกษาดาเนินการต่อไป
โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้
1) ปรับแก้ไขชื่อเรื่ องภาษา ไทย จากเดิมเป็นดังนี้ “กุสโลบายของวิปัสสนาจารย์ในการเพิ่ม
สตินทรีย์ให้แก่ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4”
2) ปรับแก้ไขชื่อเรื่องภาษาอังกฤษจากเดิมเป็นดังนี้ “Insight Techniques of How to Increase
Satindriya for Practictioners of Insight Meditation According to the Four Mindfulness”
3) หน้า 7 ผู้วิจัยควรอ้างอิงที่มาของข้อ มูลจากงานของพระพรหมโมลีด้วยว่า นาข้อมูลดังกล่าว
มาจากหนังสือเล่มใด
4) หน้า 12 ข้อ 7.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ให้เรียบเรียงข้อ 7.3.1 และ 7.3.2 เข้าด้วยกัน
เป็น “กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พระวิปัสสนาจารย์ สายสติปัฏฐาน 4 ระดับเจ้าสานักที่มีชื่อเสียงในประเทศ และปรากฏ
ในทาเนียบพระวิปัสสนาจารย์ โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling Group)
ด้วยเกณฑ์ คือ เป็นวิปัสสนาจารย์ที่มีปร ะสบการณ์สอนและนาการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาอย่างต่อเนื่อง
ยาวนาน และเป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์ ซึ่งมีผู้ที่เข้าเกณฑ์ตามเงื่อนไข อยู่ 4 สานัก มีพระวิปัสสนาจารย์ จานวน
4 รูป ดังนี.้ ..”
5) เสนอให้ผู้วิจัยตรวจสอบวิธีการเขียนฉายาของพระตามหลักไวยากรณ์ภาษาบาลีใ ห้ถูกต้องใน
ทุกหน้า เช่น ตัว “ญ” เป็น หรือ “ฐ” เป็น
6) หน้า 7 ควรปรับวิธีการเขียนอ้างอิงบรรณานุกรม โดยเฉพาะที่เขียนอ้างอิงไว้ภายใต้หัวข้อ 4.2
กล่าวคือ ชื่อหนังสือควรพิมพ์เป็นตัวเอน เป็นต้น
7) หน้า 12 ควรเพิ่มผลที่คาดว่าจะได้รับด้วยว่า ผลการศึกษา จะทาให้ได้แนวปฏิบัติที่สามารถ
นาไปปฏิบัติได้จริงกับผู้ที่ฝึกวิปัสสนากรรมฐานให้ประสบความสาเร็จ เป็นต้น
8) หน้า 14-16 ในส่วนที่เป็นการเขียนเอกสารอ้างอิง เสนอขอให้ผู้วิจัยตรวจสอบวิธีการเขียน
อ้างอิงให้ถูกต้อง โดยเฉพาะการเขียนชื่อหนังสือ ว่า ควรใช้ตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้ เป็นต้น
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4.6 การเสนอหัวข้อและโครงร่างการค้นคว้าแบบอิสระ หัวข้อเรื่อง “พฤติกรรมการอ่านของเยาวชนใน
ชุมชนแออัดแขวงเม็งราย จังหวัดเชียงใหม่ (Reading Behavior of Youth in Mangrai District Slum, Chiang
Mai Province)” ของ นายอภิชาติ สุขประเสริฐ รหัสประจาตัว 500132084 นักศึกษาปริญญ าโท สาขาวิชา
สารสนเทศศึกษา ภาคพิเศษ โดยมี รองศาสตราจารย์อังสนา ธงไชย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาหัวข้อและโครงร่างฯ ดังกล่าว ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจาสาขาวิชา สารสนเท ศศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 16/2552 เมื่อวันที่ 23
ธันวาคม 2552 แล้ว มีมติเห็นชอบหัวข้อและโครงร่าง การค้นคว้าแบบอิสระ ตามเสนอ และให้นักศึกษาดาเนินการ
ต่อไป โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้
1) ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ แก้ไข “of Youth” เป็น “of the Youths”
2) หน้า 5 แก้ไขดังนี้
2.1 ย่อหน้าที่ 2 ตรวจสอบและแก้ไขการเขียนอ้างอิง “Erten Gokee (2009)” ให้ถูกต้อง
2.2 ข้อ 6 วัตถุประสงค์ของการศึก ษาไม่สอดคล้องกับชื่อเรื่อง ซึ่งมีข้อสังเกตว่าชื่อเรื่อง
ไม่ระบุชนิดของหนังสือที่เยาวชนอ่าน ประกอบกับนิสัยรักการ อ่านเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัว และไม่มีตัวชี้วัด จึง
ควรจะตัดออก ทั้งนี้ ควรศึกษาว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดพฤติกรรมการอ่าน
3) เพิ่มเติมนิยามศัพท์เกี่ยวกับพฤติกรรม
4) หน้า 6 กลุ่มตัวอย่าง บรรทัดที่ 3 ตรวจสอบและแก้ไขจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ปรากฏให้ถูกต้อง
และมีข้อสังเกตว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาแบ่งเป็นเพศชายและหญิงอย่างไร
4.7 การเสนอขอแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์พรพิมล วรวุฒิพุทธพงศ์ และ อาจารย์ ดร
. วีรวรรณ
วงศ์ปิ่นเพ็ชร เป็นอาจารย์ในบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์พิเศษ ตามข้อเสนอของสาขาวิชาจิตวิทยา
สาขาวิชาจิตวิ ทยาประสงค์ เสนอขอแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์พรพิมล วรวุฒิพุทธพงศ์ ข้าราชการ
บานาญ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อาจารย์ ดร . วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร อาจารย์ประจา สังกัดมหาวิทยาลัย
พายัพ เป็นอาจารย์ในบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์พิเศษ ตามคุณสมบัติของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2550 ดังนี้
1) รองศาสตราจารย์พรพิมล วรวุฒิพุทธพงศ์
1.1 คุณสมบัติตามข้อบังคับฯ พ .ศ. 2547 ข้อ 18.1.1, 18.1.2(2), 18.1.3, 18.1.4, 18.3, 18.2.1
และ 18.2.3
1.2 คุณสมบัติตามข้อบังคับฯ พ .ศ. 2550 ข้อ 18.1.1, 18.1.2(2), 18.1.3, 18.1.5 และ 18.2.1
และ 18.2.4
2) อาจารย์ ดร. วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร
1.1 คุณสมบัติตามข้อบังคับฯ พ .ศ. 2547 ข้อ 18.1.1, 18.1.2(2), 18.1.3, 18.1.4, 18.2.1 และ
18.2.3
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1.2 คุณสมบัติตามข้อบังคับฯ พ .ศ. 2550 ข้อ 18.1.1, 18.1.2(2), 18.1.3, 18.1.5, 18.2.1 และ
18.2.4
ทั้งนี้ การเสนอขอแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ประจาสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา คราวการประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 แล้ว
ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็ นชอบการเสนอขอแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์พรพิมล
วรวุฒิพุทธพงศ์ ข้าราชการบานาญ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อาจารย์ ดร . วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร อาจารย์
ประจา สังกัดมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นอาจารย์ในบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์พิเศษ ตามคุณสมบัติของข้อบังคั
บ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2547 และ พ .ศ. 2550 ตามที่เสนอ แต่ขอให้
สาขาวิชาฯ แก้ไขข้อมูลประวัติและผลงานที่ปรากฏในหน้า 1 ข้อ 2 ซึ่งพิมพ์คุณวุฒิระดับปริญญาโทซ้าซ้อนกัน และ
ให้คณะฯ นาเสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อดาเนินการแต่งตั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ
การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระร่วม
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจาสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ได้ขอหารือ
ที่ประชุมฯ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการแต่ง ตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
/
การค้นคว้าแบบอิสระร่วม ซึ่งสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาประสงค์จะเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ของสาขาวิชาฯ เป็น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อทาหน้าที่ตามนัยดังกล่าว
ทั้งนี้ เพื่อให้แนวปฏิบัติมีความชัดเจน ประธานขอความร่วมมือสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาได้จัดทา
บันทึกข้อความหารือมายังคณะฯ เพื่อคณะฯ นาเสนอบัณฑิตวิทยาลัยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ชัดเจนต่อไป
ปิดการประชุม : เวลา 15.30 น.
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