รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะมนุษยศาสตร
ครั้งที่ 3/2552
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2552
ณ หองประชุม HB 7211 คณะมนุษยศาสตร
----------------------------ผูมาประชุม
1. รองศาสตราจารยรัตนา ณ ลําพูน
2. รองศาสตราจารยพรพิมล วรวุฒิพุทธพงศ

รองคณบดีฝายวิชาการ
ประธานที่ประชุม
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
กรรมการ
3. รองศาสตราจารย ดร. ชูชัย สมิทธิไกร
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ
กรรมการ
4. รองศาสตราจารยอังสนา ธงไชย
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช หัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร
และประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาประวัติศาสตร
กรรมการ
6. อาจารยสยาม ราชวัตร
แทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาปรัชญา
กรรมการ
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรุตม บุญศรีตัน
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา กรรมการ
8. รองศาสตราจารย ดร. สมพงศ วิทยศักดิพ์ ันธุ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาภาษาไทย
กรรมการ
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรียา โนแกว
หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษ
กรรมการ
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิไลลักษณ สาหรายทอง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
กรรมการ
11. อาจารยอนัญญา รัตนประเสริฐ
หัวหนาสาขาวิชาการทองเที่ยว
กรรมการ
12. รองศาสตราจารยพลอยศรี โปราณานนท
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว
กรรมการ
กรรมการ
13. อาจารย ดร. ชลาธิป วสุวัต
กรรมการวิชาการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
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14. นางนิทราพร อุตตโม
15. นางสาวบุษรา แซตัง
ผูไมมาประชุม (ติดราชการและมีกิจธุระจําเปน)
1. รองศาสตราจารยโรม จิรานุกรม
2. รองศาสตราจารยแสงสุรีย สําอางคกูล
3. ผูชวยศาสตราจารยปราณี วงศจํารัส
4. รองศาสตราจารยจารุณี วงศละคร
5. รองศาสตราจารยทรงศักดิ์ ปรางควัฒนากุล
6. ศาสตราจารย ดร.อุดม รุงเรืองศรี

หัวหนางานบริการการศึกษา
นักวิชาการศึกษา งานบริการการศึกษา

เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

7. รองศาสตราจารย ดร. จิรประภา บุญพรหม

คณบดี
ประธานกรรมการ
หัวหนาภาควิชาจิตวิทยา
กรรมการ
รักษาการแทนหัวหนาภาควิชาบรรณารักษศาสตร กรรมการ
หัวหนาภาควิชาปรัชญาและศาสนา
กรรมการ
หัวหนาภาควิชาภาษาไทย
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมลานนา
และอาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
กรรมการ
อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย

ผูเขารวมประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธีรวรรณ ธีระพงษ
2. ศาสตราจารยสรัสวดี อองสกุล
3. รองศาสตราจารยพรพิลาศ เรืองโชติวิทย

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
รองศาสตราจารยรัตนา ณ ลําพูน รองคณบดีฝายวิชาการ กลาวเปดการประชุมฯ และแจงที่ประชุมวา
เนื่ อ งจาก รองศาสตราจารย โ รม จิ ร านุ ก รม คณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร จํ า เป น ต อ งเข า ร ว มการประชุ ม ของ
มหาวิทยาลัย จึงมอบหมายใหรองคณบดีฝายวิชาการเปนประธานที่ประชุมฯ เพื่อดําเนินการประชุมฯ ตามระเบียบ
วาระการประชุมฯ ดังปรากฏขางทายนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
บัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอขอแตงตั้งเปนคณะกรรมการอํานวยการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 3 ทาน ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิจาก 3 กลุมสาขาวิชา ดังนี้
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก ศาสตราจารย ดร. ทวีศักดิ์ ระมิงควงศ
2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดแก รองศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ
3. กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ไดแก ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ์
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ 2552
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ 2552 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม HB 7211 คณะมนุษยศาสตร แลว และมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกลาวโดยไมมีขอแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ หัวขอเรื่อง “การพัฒนาแบบวัดรูปแบบอารมณขันของ
เยาวชนไทยภาคเหนือ (The Development of Humor Style Questionnaire for Northern Thai Youth)” ของ
นางสาววิชชญา มณีชัย รหัสประจําตัว 500131047 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ภาคปกติ
โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธีรวรรณ ธีระพงษ เปนอาจารยที่ปรึกษา
สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ คราวการประชุมครั้งที่ 1/2552
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2552 ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธของ นางสาววิชชญา มณีชัย รหัสประจําตัว
500131047 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ภาคปกติ และมีมติใหนักศึกษาดําเนินการ
ปรับเปลี่ยน/แกไขรายละเอียดหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธเพิ่มเติม และจัดสงมายังคณะฯ อีกครั้ง เพื่อขอ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ ซึ่งนักศึกษาไดดําเนินการปรับแกไขให
เปนไปตามขอสังเกตและขอเสนอแนะแลว ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม
ที่ประชุมฯ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธตามเสนอ และใหนักศึกษา
ดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
- ตรวจสอบและแกไขการสะกดคําใหถูกตอง เชน ตรวจสอบขอความที่หนา 2 บรรทัดสุดทาย ถึง
หนา 3 บรรทัดแรก และการสะกดคํา “เอี่ยวศรีวงศ” ในหนา 3 และ 7 เปนตน
3.2 การเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ หัวขอเรื่อง “การพัฒนาแบบวัดความหวังของเยาวชน
ไทยภาคเหนือ (The Development of Hope Scale for Northern Thai Youth)” ของ นางสาวพัทธรดา
ยาประเสริฐ รหัสประจําตัว 500131044 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ภาคปกติ โดยมี
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธีรวรรณ ธีระพงษ เปนอาจารยที่ปรึกษา
สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ คราวการประชุมครั้งที่ 1/2552
เมื่ อ วั น ที่ 14 มกราคม 2552 ได พิ จ ารณาหั ว ข อ และโครงร า งวิ ท ยานิ พ นธ ข อง นางสาวพั ท ธ ร ดา ยาประเสริ ฐ
รหัสประจําตัว 500131044 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ภาคปกติ และมีมติใหนักศึกษา
ดําเนินการปรับเปลี่ยน/แกไขรายละเอียดหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธเพิ่มเติม และจัดสงมายังคณะฯ อีกครั้ง เพื่อ
ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ ซึ่งนักศึกษาไดดําเนินการปรับแกไขให
เปนไปตามขอสังเกตและขอเสนอแนะแลว ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม
ที่ประชุมฯ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธตามเสนอ และใหนักศึกษา
ดําเนินการตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 ที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดใหความเห็นชอบผลการศึกษานักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาปริญญามหาบัณฑิต ประจําป พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 21
ที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 14 มกราคม
2552 ไดใหความเห็นชอบผลการศึกษานักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต ประจําป พ.ศ. 2551 ครัง้ ที่ 21
จํานวน 71 คน โดยสําเร็จการศึกษาตั้งแตวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551
ทั้ งนี้ มีนัก ศึก ษาปริญ ญาโทคณะมนุ ษ ยศาสตร ที่ ไ ด ใ หความเห็น ชอบผลการศึก ษานั ก ศึก ษา
ที่สําเร็จการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 9 คน ดังนี้
1) ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา) มี 1 คน คือ
นายนาวิน ปญญาหาญ
รหัสประจําตัว 4821048
คณะกรรมการที่ปรึกษา :
1. อ.ดร. พิสิฏฐ โคตรสุโพธิ์
ประธานกรรมการ
2. ผศ. ดร. วิโรจน อินทนนท
กรรมการ
3. อ.ดร. สมหวัง แกวสุฟอง
กรรมการ
2) ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร) มี 2 คน คือ
2.1 นายทรงศักดิ์ ปญญา
รหัสประจําตัว 4821018
คณะกรรมการที่ปรึกษา :
1. รศ.ดร. อรรถจักร สัตยานุรักษ
ประธานกรรมการ
2. ผศ. ดร. เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช กรรมการ
3. รศ. สายชล สัตยานุรักษ
กรรมการ
2.2 นางสาวรัตติกาล หินแกว
รหัสประจําตัว 4821034
คณะกรรมการที่ปรึกษา :
1. รศ. สายชล สัตยานุรักษ
ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร. อรรถจักร สัตยานุรักษ
กรรมการ
3. . ผศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช กรรมการ
3) ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ) มี 4 คน คือ
3.1 นางสาวกิรดา พุมพงษ
รหัสประจําตัว 490132002
อาจารยที่ปรึกษา : ผศ. พงษจันทร ภูษาพานิชย
3.2 นางสาวนาฏลดา กอเกิด
รหัสประจําตัว 490132016
อาจารยที่ปรึกษา : รศ.ดร. ชูชัย สมิทธิไกร
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3.3 นางสาวเพียงออ ศรีเพ็ชร
รหัสประจําตัว 490132022
อาจารยที่ปรึกษา : รศ.ดร. ชูชัย สมิทธิไกร
3.4 นางสาวสุจิตรา ดิษธรรม
รหัสประจําตัว 490132029
อาจารยที่ปรึกษา : ผศ. พงษจันทร ภูษาพานิชย
4) ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มี 1 คน คือ
นายอารีย บินประทาน
รหัสประจําตัว 4881091
คณะกรรมการที่ปรึกษา :
ประธานกรรมการ
1. รศ. อรุณี วิริยะจิตรา
2. ผศ. ผาณิต บุญยะวรรธนะ
กรรมการ
3. รศ.ดร. วรวิทย เจริญเลิศ
กรรมการ
5) ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พุทธศาสนศึกษา) มี 1 คน คือ
นายฑีฆายุวัฒก สวัสดิ์ลออ
รหัสประจําตัว 4821014
คณะกรรมการที่ปรึกษา :
1. ผศ.ดร. วิโรจน อินทนนท
ประธานกรรมการ
2. อ.ดร. Christopher A Fisher
กรรมการ
4.2 ผลการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2552
ตามที่สาขาวิชาฯ ไดดําเนินการคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2552 และแจงรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกมายังคณะฯ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 เพื่อนําเสนอบัณฑิตวิทยาลัย
ดําเนินการประกาศผล โดยมีรายละเอียดจํานวนผูไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาโทคณะมนุษยศาสตร
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 ดังนี้
สาขาวิชา
ภาคปกติ :
1. จิตวิทยาการปรึกษา – แผน ก แบบ ก 2
2. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ - แผน ข
3. ภาษาและวรรณกรรมลานนา - แผน ก 2
4. ภาษาไทย - แผน ก 2
5. ประวัติศาสตร - แผน ก 2
6. ปรัชญา - แผน ก 2

จํานวนรับ
ตามแผน

จํานวน
ผูสมัคร

จํานวนผูไ ดรบั
การคัดเลือกฯ

งดรับ
งดรับ
10
10
10
12

6
10
18
12

5
9
4
9
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7. พุทธศาสนศึกษา
- แผน ก 1
- แผน ก 2
รวม
ภาคพิเศษ :
1. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ - แผน ข
2. จิตวิทยาการปรึกษา - แผน ข
3. ภาษาอังกฤษ - แผน ข
4. สารสนเทศศึกษา
- แผน ก แบบ ก 2
- แผน ข
5. ภาษาไทย - แผน ข
6. การจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว - แผน ข
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนรับ
ตามแผน

จํานวน
ผูสมัคร

จํานวนผูไ ดรบั
การคัดเลือกฯ

2
10
54

1
9
56

1
7
35

งดรับ
งดรับ
25

35

20

5
20
งดรับ
งดรับ
50
104

5
14
54
110

3
14
37
72

4.3 ตอบขอหารือการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
บัณฑิตวิทยาลัยแจงวา กองกฎหมาย สํานักงานมหาวิทยาลัย ไดตอบขอหารือการแตงตั้งอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ประเด็นการแตงตั้งขาราชการที่จะเกษียณอายุราชการเมื่ออายุครบหกสิบหาปบริบูรณ (ไดรับ
การต อ อายุ ร าชการ) เป น อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ต อ ไปได แต ต อ งไม เ กิ น 5 ป ตามนั ย ของข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 ขอ 18.3 ความวา “มหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งให
ผูที่เคยดํารงตําแหนงอาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัยที่เคยเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยที่ปรึกษาการ
คนควาแบบอิสระ และไดเกษียณอายุราชการไมเกิน 5 ป เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยที่ปรึกษาการ
คนควาแบบอิสระ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษาปริญญาเอก” รายละเอียดดังปรากฏใน
เอกสารประกอบวาระการประชุมฯ
4.4 การประชุมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กําหนดจัดการประชุมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ 3 ในวันศุกรที่ 21 สิงหาคม 2552 ณ อาคาร 50 ป ชั้น 7 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
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จันทร นครปฐม เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
ตาง ๆ รายละเอียดดังปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุมฯ
ในการนี้ คณะฯ จึ ง ขอประชาสั ม พั น ธ ก ารจั ด ประชุ ม ทางวิ ช าการของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยศิลปากรมายังคณาจารย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผูสนใจ ไดทราบโดยทั่วกัน
4.5 ที่ประชุม กบม. ใหความเห็นชอบคาธรรมเนียมการศึ กษาหลั กสูต รศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมลานนา แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข ภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร พ.ศ. 2552
ตามที่ ค ณะฯ ได เ สนอขอกํ า หนดค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมลานนา แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข ภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร พ.ศ. 2552 โดย
จัดทําเปนระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม ฯ ซึ่งกําหนดเรียกเก็บคาธรรมการศึกษาแบบเหมาจายตลอดหลักสูตร
หลักสูตรละ 56,000 บาท (4 ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ 14,000 บาท) เพื่อที่ประชุม กบม. พิจารณา นั้น
มหาวิทยาลัยไดนําเสนอที่ประชุม กบม. ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ
2552 แลว ซึ่งที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตามที่คณะมนุษยศาสตรเสนอ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
4.6 การปรับปรุงหลักสูตร และกําหนดการประชุมคณะกรรมการ ประจําป 2552
บัณฑิตวิทยาลัยไดสงรายงานสถานภาพหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมดและหลักสูตรที่จะตองทําการ
ปรั บ ปรุ ง ประจํ า ป 2552 เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ การประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร/การพั ฒ นาหลั ก สู ต รตามเกณฑ
มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) และประกาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 ที่กําหนดใหมีการประเมิน/
การพัฒนาหลักสูตรภายในระยะ 5 ป
ดังนั้น เพื่อใหระบบประกันคุณภาพหลักสูตร/การพัฒนาหลักสูตรเปนไปตามมาตรฐานดังกลาว
จึงขอความรวมมือคณะ/สาขาวิชา พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรที่ครบระยะเวลา/เกินระยะเวลา และกรณีที่หลักสูตรมี
การงดรับนักศึกษาเปนระยะเวลานาน หากพิจารณาแลว คณะ/สาขาวิชา ไมมีความประสงคที่จะทําการเปดสอน
หรือปรับปรุง ขอใหพิจารณาแจงการปดหลักสูตรดวย โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
สาขาวิชา
1. ภาษาและวรรณกรรมลานนา
- แผน ก แบบ ก 2
- ภาคปกติ
2. ปรัชญา
- แผน ก แบบ ก2
- ภาคปกติ

หลักสูตร ปรับปรุง
พ.ศ.
ปลา สุด
2528
2552

2526

2546

เวลา
ที่ใช
0

เกิน (-)
เหลือเวลา
5

แตงตั้ง
กรรมการ
14 พ.ย.51

-6

-1

-

หมายเหตุ
อยูระหวางเสนอ
มหาวิทยาลัย
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3. ประวัติศาสตร
- แผน ก แบบ ก2
- ภาคปกติ
4. สารสนเทศศึกษา
- แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข
- ภาคพิเศษ
5. ภาษาอังกฤษ
- แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข
- ภาคพิเศษ
6. จิตวิทยาการปรึกษา
- แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข
- ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ
7. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ
- แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข
- ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ
8. พุทธศาสนศึกษา
- แผน ก แบบ ก 1, ก 2 และ
แผน ข
- ภาคปกติ
9. ภาษาไทย
- แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข
- ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ
10. การจัดการอุตสาหกรรมและ
การทองเที่ยว
- แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข
- ภาคพิเศษ

หลักสูตร ปรับปรุง
พ.ศ.
ปลา สุด
2530
2530

เวลา
ที่ใช
-22

เกิน (-)
เหลือเวลา
-17

แตงตั้ง
กรรมการ
25 มี.ค.51

2548

2548

-4

1

-

2539

2539

-13

-8

10 ส.ค.50

2542

2542

-10

-5

6 ม.ค.49

2538

2543

-9

-4

-

2544

2544

-8

-3

25 มี.ค.51

2548

2548

-4

1

-

2540

2540

-12

-7

-

หมายเหตุ

4.7 การแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ
บัณฑิตวิทยาลัยขอความรวมมือคณะระบุสังกัดของผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยในคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระของนักศึกษา เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการแตงตั้ง
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คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ขอ 18.1.3
ทั้ งนี้ กรรมการผู ท รงคุณ วุ ฒิภ ายนอกสถาบัน อาจทํ าหน าที่ เ ป น ประธานกรรมการสอบหรื อ
กรรมการสอบก็ได และหากกรณีที่ผูทรงคุณวุฒิไมไดมาจากสถาบันอุดมศึกษา ก็ใหระบุใหชัดเจนวาผูทรงคุณวุฒิ
ทานนั้นมาจากบริษัทหรือหนวยงานใด ดังตัวอยางเชน
ตัวอยางที่ 1
1. รศ.ดร. ..................... ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร. ...................... กรรมการ
3. รศ.ดร. ...................... กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย...............)
หรือ ตัวอยางที่ 2
1. นาย ........................... ประธานกรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิจากบริษัท/หนวยงาน.............)
2. รศ.ดร. ....................... กรรมการ
3. รศ.ดร. ........................ กรรมการ
รายละเอียดดังปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมฯ ระเบียบวาระที่ 4.7
4.8 การรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 รอบ 2
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย จะได ดํ า เนิ น การรั บ สมั ค รเข า ศึ ก ษาต อ ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ภาคเรี ย นที่ 1
ปการศึกษา 2552 รอบ 2 โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุมฯ
ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ หัวขอเรื่อง “การศึกษากระบวนการการเคลื่อนไหว
ทางสั ง คมของชนพื้ น เมื อ ง ในเมื อ งอั ด ตะป อ ราชอาณาจั ก รล า นช า ง (ลาว) ระหว า งพุ ท ธศตวรรษที่ 24 ถึ ง
พุทธศตวรรษที่ 25 (Study of the social movements of the indigenous population in Maung Attapue, Lan
Xang kingdom (Laos), from the late 18th until the late 19th centuries)” ของ นางสาวปฏิมา สมนาแซง
รหัสประจําตัว 500131018 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร ภาคปกติ โดยมี ศาสตราจารยสรัสวดี
อองสกุล เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาประวัติศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 16 มกราคม
2552 แลว มีมติ เ ห็ นชอบหั ว ข อและโครงรางวิท ยานิพ นธตามเสนอ และใหนัก ศึก ษาดํ า เนิ นการตอไป โดยมี
ขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้

10
1) ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ปรับแกไขเปนดังนี้ “Social Movements of the Indigenous Population in
Maung Attapue, Lan Xang Kingdom (Laos), from Late 18th to late 19th centuries”
2) ตรวจสอบและแกไขการใชคําวา “อัดตะปอ” หรือ “อัตตะปอ” ใหเปนแนวเดียวกัน เชน หนา
11 บรรทัดแรก เปนตน ทั้งนี้ หากเขียนตามการอางอิงใหเพิ่มเติมรายละเอียดในเชิงอรรถวาเปนการใชตามตนฉบับ
เพื่อใหเกิดความเขาใจยิ่งขึ้น
5.2 การเสนอหั ว ข อ และโครงร า งวิ ท ยานิ พ นธ หั ว ข อ เรื่ อ ง “โครงสร า งของนิ ท านไทลื้ อ (The
Structure of Tai Lue Folktale)” ของ นางสาวรสริน เรือนใจ รหัสประจําตัว 490131029 นักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาภาษาไทย ภาคปกติ โดยมี รองศาสตราจารยพรพิลาส เรืองโชติวิทย เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาภาษาไทย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ
2552 แล ว มีมติ เ ห็นชอบหัว ขอและโครงรางวิท ยานิพ นธ ตามเสนอ และให นั ก ศึ ก ษาดํ า เนิ นการต อไป โดยมี
ขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1) ปรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเปนดังนี้ “The Structures of Tai Lue Folktales”
2) ปรับการเขียนอางอิงชาวตางประเทศใหเปนรูปแบบเดียวกัน เชน หนา 1 และ หนา 3
3) ปรับแกไขระยะเวลาที่ใชในการศึกษาใหเปนขอมูลปจจุบัน
4) หนา 22-23 ปรับการเขียนบรรณานุกรมใหถูกตอง โดยเฉพาะหนา 23 ตัดคํา “(ค.ศ.)” ออก และ
แกไขคํา “หยวินหนานหมิงสู” เปน “ยูนนานหมิงสู”
5.3 การเสนอหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระ หัวขอเรื่อง “ความสัมพันธของการรับรูภาวะ
ผูนํา และทัศนคติตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 กับความทุมเทของพนักงานบริษัท
หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด (The Relationship of Perceived Leadership and Attitude towards
ISO/IEC 17025 Performance to Employee Engagement of Central Laboratory (Thailand) Company
Limited’s Staff)” ของ นางสาวชนิดา เรืองทวีป รหัสประจําตัว 500131025 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการ ภาคปกติ โดยมี รองศาสตราจารยสงคราม เชาวนศิลป เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2552
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552 และคณะอนุกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ
ในกลุมวิชาจิตวิทยาแลว มีมติเ ห็นชอบหัว ขอและโครงรางการคน ควาแบบอิ สระตามเสนอ และใหนั กศึกษา
ดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
- ปรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเปนดังนี้ “The Relationship of Perceived Leadership and Attitude
Towards ISO/IEC 17025 Performance to Employee Engagement at Central Laboratory (Thailand) Company
Limited”

11
5.4 การเสนอหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระ หัวขอเรื่อง “ความสัมพันธระหวางรูปแบบการ
ดํ า เนิ น ชี วิ ต พฤติ ก รรมรั ก การอ า น และความเป น ผู คิ ด ก า วหน า ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม (The
Relationships Between Lifestyles, Love Reading Behaviors and Being Proactive of Undergraduate
Students at Chiang Mai University)” ของ นางสาวเครือวัลย ศุภะรัชเดช รหัสประจําตัว 500131024 นักศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ภาคปกติ โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิราภรณ ตั้งกิตติ
ภาภรณ เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2551
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551 และคณะอนุกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ
ในกลุมวิชาจิ ตวิ ทยาแลว มีมติเ ห็นชอบหัว ขอและโครงรางการคน ควาแบบอิ สระตามเสนอ และใหนั กศึกษา
ดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1) ปรับชื่อเรื่องภาษาไทยเปนดังนี้ “ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิต พฤติกรรม
รักการอาน และความเปนผูคิดกาวหนาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม”
2) ปรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเปนดังนี้ “The Relationships Between Lifestyles, Avid Reading
Behaviors and Being Proactive of Undergraduate Students at Chiang Mai University”
5.5 การเสนอหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระ หัวขอเรื่อง “อํานาจพยากรณของลักษณะ
ต อ ต า นการเปลี่ ย นแปลง และค า นิ ย มในการทํ า งาน ที่ มี ต อ ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (Predictive Power of Resistance to Change and Work Values on Job Performance of
Chiang Mai University Staff)” ของ นางสาวนงนภัส วงศภูงา รหัสประจําตัว 500131029 นักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ภาคปกติ โดยมี รองศาสตราจารย ดร. ชูชัย สมิทธิไกร เปนอาจารย
ที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2552
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 และคณะอนุกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ
ในกลุมวิชาจิ ตวิ ทยาแล ว มีมติเ ห็นชอบหัว ขอและโครงรางการคน ควาแบบอิสระตามเสนอ และใหนักศึกษา
ดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
- ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ แกไข “Staff” เปน “Operative Staff”
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5.6 การเสนอหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระ หัวขอเรื่อง “การศึกษาการรูสารสนเทศของ
นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพายัพ (A Study of Undergraduate Information Literacy at Payap
University)” ของ นางมยุรี ยาวิลาศ รหัสประจําตัว 4881109 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาค
พิเศษ โดยมี รองศาสตราจารยอังสนา ธงไชย เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ในคราวประชุมวาระพิเศษ/2552 เมื่อวันที่ 19
กุมภาพันธ 2552 และคณะอนุกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ ในกลุมวิชา
บรรณารั ก ษศาสตร แ ลว มี มติ เ ห็ น ชอบหัว ขอและโครงร า งการคน ควา แบบอิส ระตามเสนอ และให นั ก ศึ ก ษา
ดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1) ปรั บ ชื่ อ เรื่ อ งภาษาไทยเป น “ระดั บ การรู ส ารสนเทศของนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ชั้ น ป ที่ 1
มหาวิทยาลัยพายัพ”
2) ปรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเปน “Information Literacy Level of First Year Student
Undergraduate at Payap University)
3) หนา 1 ขอ 3 และทุกแหงที่ปรากฏ แกไข “คณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ” เปน
“อาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ” และตัดความวา “ประธานกรรมการ” ออก
4) ปรับแกไขวัตถุประสงคของการศึกษาใหเหลือเพียงขอเดียว คือ “เพื่อศึกษาถึงระดับการรู
สารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพายัพ”
5) ปรับ แก ไขประโยชนที่จ ะไดรับจากการศึ ก ษาขอ 1 จาก “ทราบการรูสารสนเทศ…” เป น
“ทราบระดับการรูสารสนเทศ…” และตัดประโยชนในขอ 3 ออก
6) ปรับแกไขการพิมพเลขลําดับขอที่ปรากฏตั้งแตหนา 3 ใหถูกตอง
7) หนา 4 บรรทัด ที่ 3 ปรับแกไขการพิมพหัวขอจากเดิม “การรูสารสนเทศ และทักษะการรู
สารสนเทศ”เปน “การรูสารสนเทศ ผูรูสารสนเทศ และทักษะการรูสารสนเทศ”
8) หน า 5 หั ว ข อ “ผู รู ส ารสนเทศ และทั ก ษะการรู ส ารสนเทศ” เสนอให แ ยก “ทั ก ษะการรู
สารสนเทศ” เปนอีกหนึ่งหัวขอ หรืออาจตัดออกไป
9) หนา 20 เพิ่มเติมการสรุปความของผูวิจัยวาเหตุใดงานวิจัยนี้จึงไดเลือกใชมาตรฐาน ACRL
10) หนา 28 ยอหนาที่ 1 บรรทัดที่ 2 ตรวจสอบและแกไข “University of California Los Angeles
(UCLA)” ใหถูกตอง
11) บรรณานุกรม แกไขดังนี้
11.1 ปรับแกไขการพิมพรายการบรรณานุกรมที่เปนวิทยานิพนธโดยตัดความวา “ไมตีพิมพ”
ออก
11.2 หนา 35 ปรับแกไขการยอหนาในการพิมพบรรณานุกรมรายการของ มุจรินทร ผลกลา
และ วิภาภรณ บํารุงจิตต ใหถูกตอง
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5.7 การเสนอหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระ หัวขอเรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมรหัสเปด
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ “OpenBibio” (Development of Open Source Library Automation Solfware
“OpenBibilo”)” ของ นายประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล รหัสประจําตัว 500132069 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา
สารสนเทศศึกษา ภาคพิเศษ โดยมี รองศาสตราจารยอังสนา ธงไชย เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ในคราวประชุมวาระพิเศษ/2552 เมื่อวันที่ 19
กุมภาพันธ 2552 และคณะอนุกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ ในกลุมวิชา
บรรณารั ก ษศาสตร แ ลว มี มติ เ ห็ น ชอบหัว ขอและโครงร า งการคน ควา แบบอิส ระตามเสนอ และให นั ก ศึ ก ษา
ดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1) ชื่อเรื่องภาษาไทย เสนอใหปรับเปน “การพัฒนาโปรแกรมรหัสเปดระบบหองสมุดอัตโนมัติ
“OpenBibio” สําหรับหอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม”
2) ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ปรับแกไขเปนดังนี้ “Developing Open Source Library Automation
Software “OpenBibilo” for …”
3) ทุกแหงที่ปรากฏ แกไข “คณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ” หรือ “ชื่ออาจารย
ที่ปรึกษางานวิจัย” เปน “อาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ” และตัดความวา “ประธานกรรมการ” ออก
4) ตรวจสอบและแกไขการพิมพใหถูกตอง เชน หนา 10 ยอหนาที่ 3 บรรทัดที่ 4 เปนตน
5.8 การเสนอหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระ หัวขอเรื่อง “ทางออกของปญหาการบริโภค
สื่อโทรทัศนตามหลักพระพุทธศาสนา (A Solution to Television Consumption Problems According to
Buddhist Principles)” ของ พระณัฐพงษ คุเณสโก (กฤตยวงศ) รหัสประจําตัว 510131037 นักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ โดยมี อาจารย ดร. พิสิฏฐ โคตรสุโพธิ์ เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 4
กุมภาพันธ 2552 และคณะอนุกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ ในกลุมวิชา
พุทธศาสนศึกษาแลว มีมติเห็นชอบหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระตามเสนอ และใหนักศึกษาดําเนินการ
ตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1) ปรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเปนดังนี้ “Buddhistic Solution to Television Consumption
Problems”
2) ที่มาและความสําคัญของปญหา ปรับการเขียนใหเป นเชิงวิชาการ มีความชัดเจน โดยเริ่ ม
กลาวถึงปญหาและมีการนําหลักพุทธศาสนามาใชอยางไร
3) ปรั บ วั ต ถุ ป ระสงค ข องการวิ จั ย เหลื อ เพี ย งข อ เดี ย ว คื อ เพื่ อ เสนอทางออกของป ญ หาจาก
การบริโภคสื่อโทรทัศนตามหลักพุทธศาสนา
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4) หนา 1 ขอ 3 ยอหนาที่ 2 บรรทัดที่ 6 เพิ่มคําวา “ใน” หลังคําวา “ซึ่ง”
5) หนา 4 บรรทัดที่ 8 จากทายหนา แกไข “เครื่องเลนเทปแคสเซ็ตและวิดีโอเทป” เปน “เครื่อง
บันทึกเสียงแบบคาสเซทและแถบวีดิทัศน”
6) หน า 8 บรรทั ด ที่ 3-4 ปรั บ การเขี ย นเพิ่ ม เติ ม ให ชั ด เจนว า เกิ ด วิ ก ฤตอย า งไร เช น ความ
หลากหลายไมมีเพราะถูกวัฒนธรรมอื่นครอบงํา เปนตน
7) หนา 11 ยอหนาสุดทาย บรรทัดที่ 1-2 ควรอธิบายเพิ่มเติมวาคืออะไร
8) หนา 14 ขอ 9 ผนวกชองตาราง “ป พ.ศ. 2552” ที่ปรากฏ 2 ชองใหเหลือเพียงชองเดียว
9) ปรับการเขียนบรรณานุกรมใหถูกตอง
10) ตรวจสอบและแกไขรูปแบบการพิมพ การสะกดคําใหถูกตอง เชน หนา 1 ยอหนาที่ 3 บรรทัด
ที่ 3 คําวา “ยีหอ” และหนา 8 การเวนระยะยอหนา เปนตน
5.9 การเสนอหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระ หัวขอเรื่อง “อิทธิพลของพระพุทธศาสนา
ที่มีตอสังคมไทยในปจจุบัน (Influence of Buddhism in modern Thai Society)” ของ Mr. Rinaldo Forti
รหั ส ประจํ า ตั ว 510131031 นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท สาขาวิ ช าพุ ท ธศาสนศึ ก ษา ภาคปกติ โดยมี อาจารย ดร.
Christopher A. Fisher เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 4
กุมภาพันธ 2552 และคณะอนุกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ ในกลุมวิชา
พุทธศาสนศึกษาแลว มีมติใหนักศึกษาดําเนินการปรับเปลี่ยน/แกไขรายละเอียดหัวขอและโครงรางการคนควา
แบบอิสระเพิ่มเติม และจัดสงมายังคณะฯ อีกครั้ง เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําคณะฯ โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1) หัว ข อวิ จัย นี้ เ คยมีผูทํา แลว หรือไม หัว ขอกวางมาก ผูวิจั ยควรเลือกศึก ษาเพีย งประเด็ น ใด
ประเด็นหนึ่งใหชัดเจน
2) กําหนดกรอบชวงเวลาที่ศึกษาใหสั้นลง
3) ปรับวิธีคิดใหม
4) หนา 4 ยอหนาที่ 4-8 คําถามที่ปรากฏเกี่ยวของกับหัวขอวิจัยอยางไร
5) หนา 5 และทุกแหงที่ปรากฏ แกไขการพิมพชื่อหนังสือตามรูปแบบบรรณานุกรม และใช
รูปแบบตัวเอียงแทนตัวหนา
6) หนา 7 มีขอสังเกตดังนี้
6.1 ขอ 5 วัตถุประสงคขอ 5.2 ไมสอดคลองกับหัวขอวิจัย
6.2 ขอ 7 เนนสังคมไทยสมัยใหมใชหรือไม
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7) หนา 8 ยอหนาที่ 7 มีขอสังเกตวาหากศึกษา postmodern Thailand ทําไมไมใชคํา “หลัง
สมัยใหม” ในหัวขอวิจัย และเหตุใดจึงไมอยูในหัวขอที่ 5 (Purpose of Study)
8) ปรับรูปแบบการพิมพ การเวนวรรค ใหถูกตอง
5.10 การเสนอหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระ หัวขอเรื่อง “ความสามารถในการแปล
ที่สะทอนถึงระดับความรูภาษาอังกฤษ : กรณีศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระหฤทัย
เชียงใหม (Translation Abilities as a Reflection of English language competence: A Case Study of Upper
Secondary School Students at Sacred Heart College)” ของ นางสาวกัลญา ชนะสกุลนิยม รหัสประจําตัว
4881006 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรียา โนแกว เปน
อาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ
2552 และคณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาหั ว ข อ และโครงร า งวิ ท ยานิ พ นธ / การค น คว า แบบอิ ส ระ ในกลุ ม วิ ช า
ภาษาอังกฤษแลว มีมติเห็นชอบหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระตามเสนอ และใหนักศึกษาดําเนินการ
ตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
- ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ แกไข “language competence” เปน “Language Competence”
5.11 การเสนอขอเพิ่มเติมคุณสมบัติ ของ รองศาสตราจารย ดร. วารุณี บุญ-หลง อาจารยในบัณฑิต
วิทยาลัย อาจารยประจํา ตามขอเสนอของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ตามที่ รองศาสตราจารย ดร. วารุณี บุญ-หลง อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ไดรับ การ
แตงตั้งเปนอาจารยในบัณฑิตวิทยาลัย อาจารยประจํา ตามคุณสมบัติของขอบังคับฯ พ.ศ. 2547 ขอ 18.2.3 และ ขอ
18.2.4 นั้น
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เสนอขอเพิ่มเติมคุณสมบัติของ รองศาสตราจารย ดร. วารุณี บุญ-หลง
อาจารยในบัณฑิตวิทยาลัย อาจารยประจํา ตามคุณสมบัติของขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2550 จากเดิม เปนดังนี้:1. คุณสมบัติตามขอบังคับฯ พ.ศ. 2547 ขอ 18.1.(1-4) และ 18.2.(1-4)
2. คุณสมบัติตามขอบังคับฯ พ.ศ. 2550 ขอ 18.1.(1-5) และ 18.2.(1-5)
ทั้งนี้ การเสนอขอแตงตั้งบุคคลดังกลาว ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คราวการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2552 แลว
ที่ประชุมฯ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการเสนอขอเพิ่มเติมคุณสมบัติของ รองศาสตราจารย ดร.
วารุณี บุญ-หลง อาจารยในบัณฑิตวิทยาลัย อาจารยประจํา ตามที่เสนอ
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5.12 การเสนอขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 ของ นางสาวทัศนีย
เกษรศรี รหัสประจําตัว 4881029 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา แผน ข ภาคพิเศษ
สาขาวิชาจิตวิทยาเสนอขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอของ นางสาวทัศนีย เกสรศรี รหัสประจําตัว
4881029 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา แผน ข ภาคพิเศษ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา
2552 โดยมีเหตุผลคือ
1. มีการเพิ่มตัวแปรเพื่อความมีน้ําหนักของงานวิจัย
2. มีความจําเปนตองเดินทางไปตางประเทศ ตามที่ไดรับมอบหมายจากตนสังกัด เพื่อเขารวม
อบรมภาคฤดูรอนตามโครงการศึกษาและทัศนศึกษาภาคฤดูรอนที่ประเทศฝรั่งเศส ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศส
แหงประเทศไทย ระหวางวันที่ 29 มีนาคม - 28 เมษายน 2552
3. นักศึกษาคาดวาจะดําเนินการทําวิจัยเพื่อการคนควาแบบอิสระเสร็จสิ้นในเดือนกรกฎาคม
2552 รายละเอียดตามแผนดําเนินการทําวิจัยเพื่อการคนควาแบบอิสระ ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552
ทั้งนี้ การขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษา ไดผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
การคนควาแบบอิสระ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา และหัวหนาสาขาวิชา แลว
ที่ประชุมฯ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการเสนอขออนุมัติขยายเวลาศึกษาการศึกษาของ นางสาว
ทัศนีย เกสรศรี ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 ตามที่เสนอ และใหนําเสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 6 : เรื่องอื่น ๆ
การคิดคํานวณคาตอบแทนเกี่ยวกับการสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
สืบเนื่องจากปจจุบันมหาวิทยาลัยอยูระหวางการปรับปรุงการคิดคาสอนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการเบิกจายคาตอบแทนที่เกี่ยวกับการสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
คณะฯ เปนไปดวยถูกตองและชัดเจน กรรมการจึงขอความรวมมือคณะฯ ไดชี้แจงรายละเอียดใหกับกรรมการได
รับทราบในประเด็นดังนี้
1. รูปแบบการคิดคํานวณคาตอบแทนเกี่ยวกับการสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
2. อัตราคาสอนอาจารยพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา
3. การบริหารจัดการหลักสูตรภาคพิเศษ เชน การจัดการเงินเหลือจายของหลักสูตร เปนตน
ประธานรับทราบ และจะไดนําแจงคณบดีเพื่อเขารวมประชุมฯ และชี้แจงรวมกับกรรมการทุกทานใน
โอกาสตอไป
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ปดการประชุม : เวลา 16.20 น.
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ผูบันทึกรายงานการประชุม

( นางนิทราพร อุตตโม )
ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม

( รองศาสตราจารยรัตนา ณ ลําพูน)
ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม

