รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะมนุษยศาสตร์
ครั้งที่ 7/2558
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 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.พิมพ์ชนก เครือสุคนธ์

หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา

กรรมการ

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทริยา สาเอี่ยม

หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย

กรรมการ

6. ศาสตราจารย์ ดร.ชูชัย สมิทธิไกร

ประธานกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รฯ
ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ
ประธานกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รฯ
ประจําสาขาวิชาญี่ป่นุ ศึกษา
ประธานกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รฯ
ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร
ประธานกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รฯ
ประจําสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
ประธานกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รฯ
ประจําสาขาวิชาภาษาไทย
ประธานกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รฯ
ประจําสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
ประธานกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รฯ
ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
ประธานกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รฯ
ประจําสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
ประธานกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รฯ
ประจําสาขาวิชาประวัติศาสตร์
กรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย

7. ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรกั ษ์
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา เศวตมาลย์

9. รองศาสตราจารย์นฤมล ธีรวัฒน์
10. รองศาสตราจารย์พรพิลาส วงศ์เจริญ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม ราชวัตร
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ ธีระพงษ์
13. อาจารย์ ดร.ธนพรรณ กุลจันทร์
14. อาจารย์ ดร.วราภรณ์ เรืองศรี
15. อาจารย์ ดร.อิสราภรณ์ พิศสะอาด

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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16. อาจารย์ ดร.ชลาธิป วสุวัต

อาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัย

17. นายประพัฒน์ พิละกันทา

หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา
เลขานุการ
พนักงานปฏิบัติงาน งานบริการการศึกษาฯ ผู้ช่วยเลขานุการ

18. ว่าที่ ร.ต.มนตรี วิริยา

กรรมการ

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

ประธานกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช

หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์

กรรมการ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรุตม์ บุญศรีตัน

หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา

กรรมการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวนศักดิ์ สินเจิมศิริ

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

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อินทนนท์

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์สรัญญา คงจิตต์

ประธานศูนย์ญี่ป่นุ ศึกษา

2. อาจารย์ ดร.สิงห์ สุวรรณกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

3. อาจารย์ ดร.Yuji Mizukami

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

เริ่มประชุม เวลา 13.15 น.
อาจารย์ ดร.จิรภัทร แจ้งจํารัส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณ ฑิ ตศึกษา ประธานที่ประชุมฯ กล่าวเปิดการ
ประชุมฯ และแจ้งที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมฯ ทราบ
1.1 สาระสํ า คั ญ จากการประชุ ม สภาวิ ช าการที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ด มศึ ก ษาไทยและหลั ก สู ต ร
ในระดับบัณฑิตศึกษา
อาจารย์ ดร.จิรภัทร แจ้งจํารัสได้แจ้งที่ป ระชุมทราบสาระสําคัญ จากการประชุม สัมมนาของสภา
วิชาการมหาวิท ยาลั ย เชี ย งใหม่ เมื่ อ วัน ที่ 10-11 กรกฎาคม 2558 มี ผู้ เข้าร่วมสั ม มนาประมาณ 200 คน
ประกอบด้วย คณะกรรมการสภาวิชาการ ผู้บริหารในระดับมหาวิทยาลัย คณบดี รองฝ่ายวิชาการของแต่ละ
คณะ คณะกรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายเลขานุการ โดยการสัมมนาแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือช่วงเช้า
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เป็น การบรรยายพิ เศษโดยรองศาสตราจารย์พินิติ รตะนานุ กูล เลขานุการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) และช่วงบ่ายแบ่งประชุมกลุ่มย่อยตามความสนใจ
สําหรับการบรรยายพิเศษในช่วงเช้า รองศาสตราจารย์พินิติ รตะนานุกูล เลขานุการคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ได้ พู ด ถึ งเรื่อ งนโยบายการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของ สกอ.
พั น ธกิ จ ของสถาบั น การศึ ก ษาซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต มุ่ ง เน้ น การประกอบอาชี พ (ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี )
แสวงหาองค์ ค วามรู้ (ในระดั บ ปริ ญ ญาโท) การสร้ า งองค์ ค วามรู้ แ ละนวั ต กรรม (ในระดั บ ปริ ญ ญาเอก)
การทํางานวิจัยเพื่อเป็นแนวทางชี้นําสังคม แก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การให้บริการวิชาการและบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยมาตรฐานการอุดมศึกษาแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
1. มาตรฐานด้ า นคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ซึ่ ง นอกจากการมุ่ ง เน้ น เรื่ อ งมาตรฐานการศึ ก ษาแล้ ว
สถาบั นการศึกษาควรจะเน้นส่ งเสริมให้บัณ ฑิ ต และมหาบัณ ฑิ ตมี ก ารพัฒ นาทัก ษะด้านภาษาการสื่อสาร
สามารถปรับตัวให้ได้กับทุกวัฒนธรรม
2. มาตรฐานด้านการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม โดยสถาบันการศึกษาควรสนับสนุนการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้
นโยบายของสํานั ก งานคณะกรรมการการอุด มศึ ก ษา (สกอ.) ซึ่งจัดตั้งขึ้ น โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ
ควบคุม ส่งเสริมและผลักดันให้การบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพมาตรฐานเทียบเคียงระดับ
นานาชาติ มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย/บุคลากรทํางานวิจัย โดยมุ่งส่งเสริมให้
สถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพมาตรฐานในด้านต่างๆ คือ
1. จัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสูงในระดับนานาชาติ ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังขาด
ในเรื่องของการส่งนักศึกษาไปศึกษาแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ และนักศึกษาไทยยังมี ปัญ หาเรื่องการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พยายามผลักดันและส่งเสริมให้มีการจัดการ
เรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษอย่างน้อย 5% และในส่วนนี้คณะฯ ยินดีส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ที่
สนใจจะพัฒ นาการจัดการเรียนการสอนให้เป็นสากลโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสอน โดยหากคณาจารย์/
ภาควิชามีความประสงค์จะให้คณะฯ จัดอบรมสามารถแจ้งความประสงค์มายังคณะฯ ได้
ข้ อ มู ล จากวิ ท ยากรส่ ว นหนึ่ ง ที่ น่ า สนใจคื อ จํ า นวนผู้ ส มั ค ร Admission ในปี ก ารศึ ก ษา 2558 ซึ่ ง
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศได้ประกาศรับนักศึกษาโดยระบบ Admission จํานวนประมาณ 1.4 แสนคน แต่มี
จํานวนผู้สมัครแค่ 8 หมื่นคนเท่านั้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นวิกฤติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสําหรับสถาบันอุดมศึกษา
โดยเฉพาะสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของเอกชน ทั้ ง นี้ สื บ เนื่ อ งจากโครงสร้ า งของประชากรที่ เปลี่ ย นไปและ
ตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงานจากผู้สําเร็จการศึกษาสายอาชีวะศึกษามากขึ้น
2. ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
3. มุ่งเน้นการวิจัย ควรมีการส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรมีศักยภาพสูงในทุกมิติ
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ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงการสรุปประเด็นสําคัญคร่าวๆ เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําคณะมนุษยศาสตร์ทราบ และพิจารณาว่าปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอน หรือมีการ
บริหารจัดการที่ตอบสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือไม่ อย่างไร และมี
ส่วนใดที่ควรเพิ่มเติมหรือสนับสนุนให้มีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นต่อไป และสําหรับท่านที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถติดตามข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของสํานักพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.2 การปรับแก้ข้อปฏิบัติในการจัดทําเล่มวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าแบบอิสระและซีดี ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประธานที่ประชุมฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องบัณฑิตวิทยาลัยปรับแก้ข้อปฏิบัติในการจัดทําเล่ม
วิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าแบบอิสระและซีดีของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ดังนี้
ข้อปฏิบัติเดิม
จัดทําเล่มวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าแบบอิสระ
จํานวน
จัดทําแผ่นซีดีข้อมูลวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ จํานวน
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เล่ม
แผ่น

ข้อปฏิบัติใหม่
จัดทําเล่มวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าแบบอิสระ
จํานวน
จัดทําแผ่นซีดีข้อมูลวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ จํานวน

2
7

เล่ม
แผ่น

โดยข้อมู ลดั งกล่าวบั ณ ฑิ ตวิท ยาลัยได้แจ้งเวียนให้คณะฯ ทราบตามหนังสื อที่ ศธ 6393 (23)/ ว
2291 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ขอปรับแก้ข้อปฏิบัติในการจัดทําเล่มวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้า
แบบอิสระและซีดี ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558
ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว โดยให้แก้ไขดังนี้
1. หน้า 2 แก้ไขการเขียนชือ่ ตําแหน่งผู้ไม่มาประชุม ลําดับที่ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทริยา สา
เอี่ยม จากเดิม “หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา” แก้ไขเป็น “หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย”
2. แก้ไขคําผิดดังนี้
หน้า 4 ข้อคิดเห็นของสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย ข้อที่ 3 บรรทัดที่ 3 “การสําเสนอ
ผลงาน” แก้ไขเป็น “การนําเสนอผลงาน”
หน้า 4 ข้อคิดเห็นของสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย บรรทัดที่ 14 “ลดขั้นการการเปิด
และปรับปรุงหลักสูตรใหม่” แก้ไขเป็น “ลดขั้นตอนการเปิดและปรับปรุงหลักสูตรใหม่”
หน้า 4 ข้อคิดเห็นของสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย บรรทัดที่ 15 “Dubble Degree”
แก้ไขเป็น “Double Degree”
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หน้า 6 บรรทัดที่ 6 “ให้ความรอบคอบในขั้นตอน” แก้ไขเป็น “ให้มีความรอบคอบในขั้นตอน”
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุม International Graduate Research Conference 2015
ตามที่ คณะฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบและขอเรียนเชิญคณาจารย์ของคณะ และ/หรือนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาร่วมนําเสนอผลงานในการจัดประชุม International Graduate Research Conference 2015 ซึ่งมี
กําหนดจัดขึ้นในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรม The Empress เชียงใหม่ โดยหัวข้อการสัมมนาคือ Global
Issues and Awareness : Good Governance, Good Health and Good Technology for Good Life กํ า ห น ด
รับสมัครการนําเสนอผลงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 1 กันยายน 2558 นั้น
ในการนี้คณะฯ ขอแจ้งเพื่อทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่
ประสงค์จะนําเสนอผลในการจัดประชุมครั้งนี้ โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
นํ า เสนอผลงานจํ า นวน 40 ทุ น ทั้ ง นี้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ทุ น จะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามประกาศบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาบัณ ฑิ ตศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งคณะฯ จะได้แจ้งให้ภาควิชา/ หลักสูตรทราบต่อไป และขอความร่วมมือภาควิชา/
หลักสูต รแจ้งประชาสั มพั นธ์หรือเชิญ ชวนนักศึกษาระดับ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาร่วมนําเสนอผลงานในการประชุม
ครั้งนี้ด้วย
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาเลื่อนกําหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะมนุษยศาสตร์
ครั้งที่ 8/2558
ตามที่ คณ ะมนุ ษ ยศาสตร์ ไ ด้ กํ า หนดให้ มี ก ารประชุ ม คณ ะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจํ า
คณะมนุษยศาสตร์ เป็นประจําทุกเดือน โดยกําหนดการประชุมทุกวันพุธที่ 2 ของแต่ละเดือน นั้น
เนื่ อ งจากกํ า หนดการประชุ ม ฯ ครั้ ง ที่ 8/2558 (ประจํ า เดื อ นสิ ง หาคม 2558) ตรงกั บ วั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ดังนั้น คณะฯ จึงขอเสนอ
เพือ่ โปรดพิจารณาเลื่อนกําหนดการประชุมฯ ครั้งที่ 8/2558 เป็นวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558
ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เลื่อนกําหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
คณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 8/2558 (ประจําเดือนสิงหาคม 2558) จากเดิมวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558 เลื่อน
เป็นวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขาที่ประชุมฯ ตรวจสอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการ
บริหารประจําคณะมนุษยศาสตร์ ประจําเดือนสิงหาคมด้วย หากตรงกับวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 ให้เลื่อน
การประชุมคณะกรรมการบัณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจําคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 8/2558 (ประจําเดือนสิงหาคม
2558) เป็นวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558
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4.2 การเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ในบัณฑิตวิทยาลัย (อาจารย์ประจํา) จํานวน 3 ราย
ด้ ว ย ภาควิ ช ามนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ กํ า ลั ง อยู่ ร ะหว่ า งดํ า เนิ น การร่ า งหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าการจั ด การทรั พ ยากรชุ ม ชน และมี ค วามประสงค์ ข อเสนอแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ในบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
(อาจารย์ประจํา) จํานวน 3 ราย คือ
1. รองศาสตราจารย์ปรีชา
วงศ์ทิพย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา
สโรบล
3. อาจารย์ ดร.อารยา
พรเอี่ยมมงคล
ที่ประชุมฯ พิจารณาแบบฟอร์มการเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์
พิเศษ พร้อมกับรายละเอียดประวัติของอาจารย์ท้ัง 3 ท่าน แล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งอาจารย์ตาม
รายชื่อดังกล่าวเป็นอาจารย์ในบัณฑิตวิทยาลัย (อาจารย์ประจํา) ตามที่ภาควิชามนุษยสัมพันธ์เสนอ
4.3 การเสนอหัวข้อและโครงร่างการค้นคว้าแบบอิสระ หัวข้อ “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
งานที่มีความหมาย และความหลงใหลในการทํางานที่มีต่อความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร
กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช (Relationship Between Perceived Meaningful Work
and Work Passion to Job Satisfaction of Officers in Department of National Parks, Wildlife,
and Plant Conservation) ของนางสาวกนกกาญจน์ ผกากาศ รหัสประจําตัว 560131005 นักศึกษา
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ โดยเสนอรายชื่ออาจารย์ ดร.อิสระ
บุญญะฤทธิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ
ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและอนุมัติหัวข้อโครงร่างการวิจัยเพื่อการค้นคว้าแบบอิสระของ
นักศึกษา โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ชื่อหัวข้อให้เหมาะสมเพื่อสื่อถึงเรื่องที่จะศึกษาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งชื่อ
หัวข้อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้
ชื่อหัวข้อภาษาไทย ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้งานที่มีความหมาย ความหลงใหลใน
การทํางานและความพึงพอใจในการทํางาน ของบุคลากรกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ชื่อหัวข้อภาษาอังกฤษ Relationships Among Perceived Meaningful Work, Work Passion,
and Job Satisfaction of Officers in Department of National Parks,
Wildlife, and Plant Conservation
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4.4 การเสนอหัวข้อและโครงร่างการค้นคว้าแบบอิสระ หัวข้อ “ความสัมพันธ์ระหว่างความไม่
ลงรอยกันทางอารมณ์ ความอ่อนล้าทางอารมณ์ ความพึงพอใจในค่าตอบแทน และความตั้งใจลาออก
จาก งานของบุ คลาก รที่ ทํ างานด้ าน สุ ข ภ าพ (Relationships among Emotional Dissonance,
Emotional Exhaustion, Pay Satisfaction, and Turnover Intention of Health Professionals) ของ
นางสาวกรกนก ทองพินิจ รหัสประจําตัว 560131006 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ โดยมีอาจารย์ ดร.อิสระ บุญ ญะฤทธิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
แบบอิสระ
ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและอนุมัติหัวข้อโครงร่างการวิจัยเพื่อการค้นคว้าแบบอิสระของ
นักศึกษา โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้การเขียนชื่อหัวข้อภาษาอังกฤษ คําว่า “Among” ให้เขียนขึ้นต้นด้วย
ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่
4.5 การเสนอหัวข้อและโครงร่างการค้นคว้าแบบอิสระ หัวข้อ “สมรรถนะที่จําเป็นและที่มีใน
ปัจจุบันของเจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Essential and Current Competencies
of Chiang Mai University’s Student Affairs Officers) ข อ งน างส าวธั ญ ย พ ร ช ม ภู ธั ญ รหั ส
ประจําตัว 560132015 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ โดย
เสนอรายชื่ออาจารย์ ดร.ภาสกร เตวิชพงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ
ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและอนุมัติหัวข้อโครงร่างการวิจัยเพื่อการค้นคว้าแบบอิสระของ
นักศึกษา โดยไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใดๆ
4.6 การเสนอหัวข้อและโครงร่างการค้นคว้าแบบอิสระ หัวข้อ “บทบาทของความผูกพันต่อ
งานในฐานะตัวแปรสื่อกลางของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เอื้อต่อการทํางานและความตั้งใจคงอยู่
ใน งาน ข อ งพ นั ก งาน บ ริ ษั ท ข น ส่ งแ ห่ งห นึ่ ง (Mediating Role of Work Engagement in the
Relationship Between Job Resources and Intention to Stay of Employees in a Transportation
Company) ของว่าที่ ร.ต.ปองพล อนุ พั น ธุ์ รหั สประจํ าตั ว 560132018 นั กศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาโท
สาขาวิ ช าจิ ต วิ ท ยาอุ ต สาหกรรมและองค์ ก าร โดยเสนอรายชื่ อ อาจารย์ ดร.อิ ส ระ บุ ญ ญะฤทธิ์
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ
ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและอนุมัติหัวข้อโครงร่างการวิจัยเพื่อการค้นคว้าแบบอิสระของ
นักศึกษา โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้การเขียนชื่อหัวข้อภาษาไทย ระหว่างคําว่า “พนักงาน” และ “บริษัท
ขนส่ง” ให้เขียนติดกันโดยไม่ต้องเว้นวรรคตอน
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4.7 การเสนอหัวข้อและโครงร่างการค้นคว้าแบบอิสระ หัวข้อ “บทบาทการเป็นตัวแปรปรับ
ของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การต่อความสัมพั นธ์ระหว่างความเครียดในงานกับพฤติกรรม
ต่อต้านการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ (The Mediating Role of
Perceived Organizational Support in Relationship Between Job Stress and Counterproductive
Work Behavior Among Operational Employees of a Transportation Company in Chiang Mai
Province) ของนายพชร รั ต นากรานต์ รหั ส ประจํ า ตั ว 560132020 นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ โดยเสนอรายชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก เครือ
สุคนธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ
ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและอนุมัติหัวข้อโครงร่างการวิจัยเพื่อการค้นคว้าแบบอิสระของ
นักศึกษา โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขชื่อหัวข้อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้
1. ชื่อหัวข้อภาษาไทย ให้ตัดคําว่า “ในจังหวัดเชียงใหม่” ออก
2. ชื่อหัวข้อภาษาอังกฤษ
2.1 ให้ตัด The ออก และแก้ไขคําว่า “Mediating” เป็น “Moderating”
2.2 ให้ตัดคําว่า “in Chiang Mai Province” และไม่ต้องเขียนจุด full stop
4.8 การเสนอหัวข้อและโครงร่างการค้นคว้าแบบอิสระ หัวข้อ “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การ ความผูกพันต่องานและความสําเร็จในอาชีพ ของบุคลากรสายบริหาร
ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ ะ เ ย า ( Relationship Among Perceived Organizational Support, Work
Engagement and Career Success of Supporting Staffs of University of Phayao) ของนางสาว
เมธิ นี หล้ า นามวงศ์ รหั ส ประจํ า ตั ว 560132025 นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท สาขาวิ ช าจิ ต วิ ท ยา
อุ ต สาหกรรมและองค์ ก าร โดยเสนอรายชื่ อ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.พิ ม พ์ ช นก เครื อ สุ ค นธ์ เป็ น
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ
ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและอนุมัติหัวข้อโครงร่างการวิจัยเพื่อการค้นคว้าแบบอิสระของ
นักศึกษา โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้การเขียนชื่อหัวข้อภาษาอังกฤษ ดังนี้
1. คําว่า “Relationship” ให้เติม s
2. คําว่า “Staffs” ให้ตัด s ออก
3. “Staff of University” แก้ไขเป็น “Staff at University”
4.9 การเสนอหั ว ข้ อ และโครงร่ า งการค้ น คว้ า แบบอิ ส ระ หั ว ข้ อ “ปั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การ
ปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์ของพนักงานบริษัทเอกชน (Factors Related to Creative Performance of
Employees in Private Companies) ของนางสาววรวรรณ อิ น ทจั ก ร์ รหั ส ประจํ า ตั ว 560132027
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นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ โดยเสนอรายชื่ออาจารย์ ดร.
อิสระ บุญญะฤทธิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ
ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและอนุมัติหัวข้อโครงร่างการวิจัยเพื่อการค้นคว้าแบบอิสระของ
นักศึกษา โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ชื่อหัวข้อภาษาอังกฤษ ให้ตัดเครื่องหมาย full stop ออก
2. หั ว ข้ อ ที่ ม าและความสํ า คั ญ ของปั ญ หา ขอให้ พิ จ ารณาตรวจสอบการเขี ย นภาษาอั ง กฤษ
บุคลิกลักษณะส่วนบุคคล 5 องค์ประกอบ “Big 5 traits” ควรเขียนเป็น “5 Factors of Personality” หรือ “Big
5” หรือไม่ ทั้งนี้ ในกรณีที่ปรับแก้ไขให้นักศึกษาตรวจสอบและปรับแก้ไขในทุกส่วนที่ปรากฏ
4.10 การเสนอหัวข้อและโครงร่างการค้นคว้าแบบอิสระ หัวข้อ “ปัจจัยที่พยากรณ์ความตั้งใจ
ในการซื้อเกมคอมพิวเตอร์ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ (Factors Predicting Computer Games
Purchasing Intention of Consumers in Chiang Mai Province) ของนายวัลลภ วัฒนาราโชทัย รหัส
ประจํ าตั ว 560132028 นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท สาขาวิ ช าจิ ต วิ ท ยาอุ ต สาหกรรมและองค์ ก าร
โดยเสนอรายชื่ออาจารย์ ดร.ภาสกร เตวิชพงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ
ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและอนุมัติหัวข้อโครงร่างการวิจัยเพื่อการค้นคว้าแบบอิสระของ
นักศึกษา โดยมีข้อสังเกตและเสนอแนะดังนี้
ข้อสังเกต : ที่ประชุมฯ มีข้อสังเกตว่าการศึกษาวิจัยในชื่อหัวข้อนี้เป็นลักษณะการศึกษาทางด้าน
การตลาดและธุ ร กิ จ ซึ่ ง ประธานกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประจํ า สาขาวิ ช าจิ ต วิ ท ยา
อุตสาหกรรมและองค์การ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่าการเลือกศึกษาวิจัยของนักศึกษา 3 ราย ที่นําเสนอขอ
อนุมัติหัวข้อโครงร่างฯ ต่อที่ประชุมฯ คือ นายวัลลภ วัฒนาราโชทัย, นางสาวสรัลชนา ตรีไตรรัตนกุล และ
นางสาวสกาวรัต น์ รัต นสี นุ รางกู ร นั้ น นั ก ศึ ก ษาต่ างมี ภู มิ ห ลั งทางด้ านธุรกิ จ กล่ าวคื อ นัก ศึ ก ษามี อ าชี พ
ประกอบธุ ร กิ จ หรื อ เป็ น เจ้ า ของกิ จ การ ทั้ ง นี้ ในส่ ว นของการศึ ก ษาวิ จั ย จะเป็ น การศึ ก ษาในขอบเขตที่
นอกเหนือจากทฤษฎีทางการตลาด ที่มุ่งเน้นวิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4P ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
โดยจะใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยาศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมที่มีการวางแผน
ข้อเสนอแนะ : ที่ป ระชุมฯ มีมติให้แก้ไขการเขียนชื่อหั วข้อภาษาอังกฤษ คําว่า “Games” ให้ตัด s
ออก
4.11 การเสนอหัวข้อและโครงร่างการค้นคว้าแบบอิสระ หัวข้อ “ปัจจัยที่พยากรณ์ความตั้งใจ
ซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในจังหวัดพะเยา (Factors Predicting Used Car Purchase Intention
of Consumers in Phayao Province) ของนางสาวสกาวรั ต น์ รั ต นสี นุ ร างกู ร รหั ส ประจํ า ตั ว
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560132029 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ โดยเสนอรายชื่อ
อาจารย์ ดร.ภาสกร เตวิชพงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ
ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและอนุมัติหัวข้อโครงร่างการวิจัยเพื่อการค้นคว้าแบบอิสระของ
นักศึกษา โดยให้แก้ไขชื่อหัวข้อภาษาอังกฤษ คําว่า “Purchase” เป็น “Purchasing”
4.12 การเสนอหัวข้อและโครงร่างการค้นคว้าแบบอิสระ หัวข้อ “ปัจจัยที่พยากรณ์ความตั้งใจ
ซื้ อ ซ้ํ า ของลู ก ค้ า อุ ป กรณ์ บ้ า นและเครื่ อ งครั ว (Factors Predicting Repeat Purchase Intention of
Home and Kitchen Appliances Customers) ของนางสาวสรั ล ชนา ตรี ไตรรั ต นกู ล รหั ส ประจํ าตั ว
560132030 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ โดยเสนอรายชื่อ
อาจารย์ ดร.อิสระ บุญญะฤทธิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ
ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและอนุมัติหัวข้อโครงร่างการวิจัยเพื่อการค้นคว้าแบบอิสระของ
นักศึกษา โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ให้แก้ไขชื่อหัวข้อภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เป็น “Factors Predicting Customers’ Repeat Purchasing
Intention of Home and Kitchen Appliances”
2. ให้ตรวจสอบและแก้ไขการเว้นวรรคตอนให้เหมาะสม
3. วัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 3 บรรทัดแรก ให้ตัด .. ออก
4.13 การเสนอหัวข้อและโครงร่างการค้นคว้าแบบอิสระ หัวข้อ “ความสัมพันธ์ระหว่างการ
รั บ รู้ ภ าวะผู้ นํ า การเปลี่ ย นแปลงกั บ ความสํ า เร็ จ ในการบริ ห ารงานของเทศบาลนครเชี ย งใหม่
(Relationship Between Perceived Transformational Leadership and Administrative Success of
Chiang Mai Municipality) ของนางสาวอินทุอร ศรีบริบูรณ์ รหัสประจําตัว 560132033 นักศึกษา
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ โดยเสนอรายชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พิมพ์ชนก เครือสุคนธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ
ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและอนุมัติหัวข้อโครงร่างการวิจัยเพื่อการค้นคว้าแบบอิสระของ
นักศึกษา โดยไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใดๆ
4.14 การเสนอหัวข้อและโครงร่างการค้นคว้าแบบอิสระ หัวข้อ “โอตาขุผู้หญิงในสังคมญี่ปุ่น :
กรณีศึกษาผู้คลั่งไคล้ในการ์ตูนชายรักชาย “ฟูโจชิ” (Female Otaku in Japanese Society : A Case
Study on Boy’s Love Comic Fan “Fujoshi”) ของนางสาวจินต์จุฑา ถนอมทรัพย์ทวี รหัสประจําตัว
560132036 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา โดยเสนอรายชื่ออาจารย์ ดร.Masayuki
Nishida เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ

11
ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและอนุมัติหัวข้อโครงร่างการวิจัยเพื่อการค้นคว้าแบบอิสระของ
นักศึกษา โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ชื่อหัวข้อให้เหมาะสมเพื่อสื่อถึงเรื่องที่จะศึกษาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งชื่อ
หัวข้อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้
ชื่อหัวข้อภาษาไทย “โอตาขุ” ผู้หญิงในสังคมญี่ปุ่น : กรณีศึกษากลุ่ม “ฟุโจชิ” ผู้คลั่งไคล้
ในการ์ตูนชายรักชาย
ชื่อหัวข้อภาษาอังกฤษ Female Otaku in Japanese Society : A Case Study of Boy’s Love
Comic Fan Fujoshi
4.15 การเสนอหัวข้อและโครงร่างการค้นคว้าแบบอิสระ หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงของอาหาร
ญี่ ปุ่นในสังคมไทย : กรณี ศึกษาร้านอาหารญี่ ปุ่นในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (The Change of
Japanese Food in Thai Society : A Case Study of Japanese Restaurants in Amphoe Muang
Chiang Mai Province) ของนายฐิติชาญ ศรีดี รหัสประจําตัว 560132038 นักศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาวิชาญี่ ปุ่นศึ กษา โดยเสนอรายชื่ออาจารย์ ดร.Masayuki Nishida เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าแบบอิสระ
ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและอนุมัติหัวข้อโครงร่างการวิจัยเพื่อการค้นคว้าแบบอิสระของ
นักศึกษา โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. แก้ไขชื่อหัวข้อภาษาอังกฤษ โดย
1.1 ตัด The ออก
1.2 แก้ไข “Change of Japanese” เป็น “Changes in Japanese”
1.3 แก้ไขการสะกด “Muang” เป็น “Mueang”
2. ให้ตรวจสอบและแก้ไขการเขียนอ้างอิงให้ถูกต้อง
4.16 การเสนอหัวข้อและโครงร่างการค้นคว้าแบบอิสระ หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงนโยบายของ
รัฐญี่ปุ่นกับสถานภาพผู้พิการในประเทศญี่ปุ่น (The Transformation of Government’s Policies and
the Situation of the Disabled in Japan) ของนายธีรัช ลอมศรี รหัสประจําตัว 560132040 นักศึกษา
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา โดยเสนอรายชื่อศาสตราจารย์ ดร.Shigaharu Tanabe เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ
ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและอนุมัติหัวข้อโครงร่างการวิจัยเพื่อการค้นคว้าแบบอิสระของ
นักศึกษา โดยมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขชื่อหัวข้อให้ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนี้
ชื่อหัวข้อภาษาไทย ให้แก้ไขคําว่า “รัฐญี่ป่นุ ” เป็น “รัฐบาลญี่ป่นุ ” และให้แก้ไขในทุกส่วนที่ปรากฏ
ชื่ อ หั ว ข้ อ ภาษาอั ง กฤษ แก้ ไ ขเป็ น “Transformation of Governmental Policies and Status of the
Disabled in Japan”
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4.17 การเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ หัวข้อ “ประเพณีประดิษฐ์ : การเปลี่ยนแปลง
ของประเพณี ยี่ เป็ ง ในจั งหวั ด เชี ย งใหม่ (Invented of Tradition : The Transformation of the Yee
Peng Festival in Chiang Mai Between A.D.2014-2015) ของนายธนภั ท ร มามี รหั ส ประจํ า ตั ว
560131002 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ โดยเสนอรายชื่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ สาหร่ายทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและอนุมัติหัวข้อโครงร่างการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ปรับแก้ไขชื่อหัวข้อให้กระชับและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น โดย
ชื่อหัวข้อภาษาไทย แก้ไขเป็น “การเปลี่ยนแปลงของงานประเพณียี่เป็ง ในจังหวัดเชียงใหม่”
ชื่อหัวข้อภาษาอังกฤษ แก้ไขเป็น “Transformation of Yee Peng Festival in Chiang Mai”
2. หน้า 20 แก้ไขการเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อที่ 1 จากเดิม “เพื่อศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ
ประเพณียี่เป็ง....” แก้ไขเป็น “เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงประเพณียี่เป็ง....”
3. หน้า 21 แก้ไขหัวข้อนิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้
3.1 แก้ไขการสะกดคํา “นิยาศัพท์” เป็น “นิยามศัพท์”
3.2 ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 1 แก้ไขข้อความ “การหยิบเอารูปแบบดั้งเดิมของประเพณี” แก้ไข
เป็น “การคงรูปแบบดั้งเดิมของประเพณี”
3.3 ย่อหน้าที่ 3 บรรทัดที่ 2 ให้ตัดคําว่า “และอนาคต” ออก
4. หน้า 22 หัวข้อวิธีดําเนินการศึกษา ข้อ 2 ให้ระบุวิธีการเก็บข้อมูลให้ชัดเจนด้วย เช่น จะดําเนินการ
เก็บข้อมูลโดยวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
5. ปรับแก้ไขการเขียนหัวข้อที่ 11 “สถานที่ที่ใช้ในการดําเนินการวิจัยและรวบรวมข้อมูล” แก้ไขเป็น
“สถานที่ดําเนินการวิจัยและรวบรวมข้อมูล”
6. เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย ที่ประชุมฯ แนะนําให้ศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเพิ่มเติมด้วย
4.18 การเสนอหั ว ข้ อ และโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ หั ว ข้ อ “มุ ม มองสตรี นิ ย มเชิ งนิ เวศในงาน
วรรณกรรมคัดสรรของหลุยส์ เออร์ดริช (Ecofeminist Perspectives in Louise Erdrich’s Selected
Novels) ของนางสาววันวิสา เสาร์ใจ รหัสประจําตัว 560131005 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา
วัฒนธรรมศึกษา โดยมีอาจารย์ ดร.ชลาธิป วสุวัต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและอนุมัติหัวข้อโครงร่างการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. หน้า 10 งานวิจัยเกี่ยวกับนิเวศสํานึก ให้ปรับแก้ไขการเขียนชื่อนวนิยายของจอห์น สไตน์เบ็ค ให้
ถูกต้อง โดย คําว่า “God” “Unknown” Wrath” ให้เขียนขึ้นต้นด้วยอักษรพิมพ์ใหญ่
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2. หน้า 17 วัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อ 7.2 แก้ไขการเขียนภาษาอังกฤษ “Binary Opposition” ให้
เขียนขึ้นต้นด้วยอักษรพิมพ์ใหญ่
3. หน้า 17 ให้ตัดประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับข้อ 8.4 ออก แล้วเรียงลําดับเลขใหม่ ทั้งนี้ รายละเอียดใน
ข้อ 8.4 ควรนํามาเขียนในรูปแบบของการอภิปรายผล
4. หน้า 18 วิธีการศึกษาวิจัย ให้ปรับแก้ไขดังนี้
4.1 ให้ ร ะบุ ข้ อ ความก่ อ นเสนอขั้ น ตอนการวิ จั ย ว่ า “งานวิ จั ย นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) โดยมีข้นั ตอนการศึกษาดังนี้”
4.2 วิ ธี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย ข้ อ 9.3 ให้ ตั ด ข้ อ ความ “ตามแนวทางการวิ เ คราะห์ ใ นสาย
มนุษยศาสตร์” ออก
4.3 ให้ตัดวิธีการศึกษาวิจัย ข้อ 9.4 ออก
5. หัวข้อขอบเขตการศึกษา แนะนําให้นักศึกษานํารายละเอียดในวัตถุประสงค์การวิจัยมาเขียนอธิบาย
ในส่วนนี้ด้วย
6. ให้ตรวจสอบและแก้ไขการเขียนเอกสารอ้างอิง หน้า 21 ของ Dalile เป็น “Dalile, B.(2000).
Environmental ethics: Between anthropocentrism and ecocentrism. Retreated from
http://www.academia.edu/1476524/ Environmental_Ethics_Between_Anthropocentrism_and_Ecocentrism
4.19 การเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ หัวข้อ “ความสัมพันธ์ระหว่างความมีอิสระใน
งาน การรับรู้ความสามารถในตนเองต่อความผูกพันต่องานของนักสื่อสารมวลชน : บทบาทการเป็น
ตั ว แปรปรั บ ของความกดดั น ในงาน (Relationship Between Work Autonomy, Self-Efficacy and
Work Engagement of Media Professional : The Moderating Role of Work Pressure) ข อ ง
นางสาวอรอนงค์ ตุ้ยแสน รหัสประจําตัว 560132003 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยา
อุ ต สาหกรรมและองค์ ก าร โดยเสนอรายชื่ อ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.พิ ม พ์ ช นก เครื อ สุ ค นธ์ เป็ น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและอนุมัติหัวข้อโครงร่างการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ปรับการเขียนชื่อหัวข้อภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง โดย
1.1 คําว่า “Relationship” ให้เติม s ด้วย
1.2 เปลี่ยนคําว่า “between” เป็น “Among”
1.3 ให้ตัดเครื่องหมายจุด full stop ออก
2. หน้า 15 การเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจสับสน ควรปรับแก้ไขการเขียนให้ชัดเจน
ว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งที่ 1 จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 25 คน เป็นขั้นตอนการทดสอบเครื่องมือ และ
จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่เก็บรวบรวมครั้งที่ 1 จํานวน 25 คน ไม่ใช่กลุ่มเดียวกับกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาจํานวน
214 คน
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3. หน้า 15 ปรับแก้ไขช่วงเวลาในแผนกําหนดการดําเนินการวิจัยให้ถูกต้อง
4.20 การเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ หัวข้อ “งานเพลงของ มิโซะระ ฮิบะริ กับบริบท
ท า งสั งค ม ญี่ ปุ่ น (Misora Hibari’s Songs and the Japanese Social Contexts) ข อ งน า ย พ ล
ปันเขื่อนขัติ รหัสประจําตัว 560132034 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา โดยเสนอ
รายชื่ออาจารย์ ดร.สิงห์ สุวรรณกิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและอนุมัติหัวข้อโครงร่างการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
โดยให้นักศึกษาดําเนินการปรับแก้ไขการเรียงลําดับข้อย่อยหน้า 17-18 ข้อตกลงเบื้องต้น, วัตถุประสงค์ของ
การศึกษา และประโยชน์ที่จะได้รับให้ถูกต้อง
4.21 การเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ หัวข้อ “การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิด
ของยามางาตะ อาริ โทโมะและฮาระ ทาคาชิ ที่ มี ต่ อ จั ก รพรรดิ ไ ทโช (A Comparative Study of
Thoughts on the Taisho Emperor between Yamagata Aritomo and Hara Takashi) ข อ ง น า ย
พงศ์ทร บุญมี รหัสประจําตัว 560132042 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา โดยเสนอ
รายชื่ออาจารย์ ดร.Yuji Mizukami เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและอนุมัติหัวข้อโครงร่างการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ปรับแก้ไขชื่อหัวข้อภาษาอังกฤษ เป็น “Comparative Study of Thoughts on the Taisho Emperor :
Yamagata Aritomo VS Hara Takashi”
2. หัวข้อขอบเขตการศึกษา แนะนําให้นักศึกษานํารายละเอียดในวัตถุประสงค์การวิจัยมาเขียนอธิบาย
ในส่วนนี้ด้วย
3. หน้ า 19 ประโยชน์ ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ ข้ อ ที่ 4 ให้ พิ จ ารณาแก้ ไ ขประโยค “อาจนํ า มาใช้ เ ป็ น
เอกสารอ้างอิงสําหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ญี่ ปุ่น...” โดยอาจเลือกเขียนเป็ น “สามารถเป็นแนวทางใน
การศึกษาประวัติศาสตร์ญี่ป่นุ ...” หรือ “สามารถนํามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาประวัติศาสตร์ญี่ป่นุ ...”
4.22 การเสนอหั วข้ อ และโครงร่ างวิ ท ยานิ พ นธ์ หั วข้ อ “การเปลี่ ย นแปลงของสภาวะการ
ทํางานกั บ การลาออกจากงานของล่ ามภาษาญี่ ปุ่น ในบริษั ท ข้ามชาติ ญี่ ปุ่ น เขตนิ คมอุ ตสาหกรรม
ภาคเหนือ จังหวัดลําพูน (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ถึง พ.ศ.2558) (Change in Working Conditions and
the Turnover of Japanese Interpreter in Japanese Companies in Northern Region Industrial
Estates, Lamphun Province (From B.E.2548-2558)) ของนางสาวพั ช ยา โสภณสิ ท ธิ พ งศ์ รหั ส
ประจําตัว 560132047 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา โดยเสนอรายชื่ออาจารย์ ดร.
Yuji Mizukami เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและอนุมัติหัวข้อโครงร่างการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. แก้ไขการเขียนชื่อหัวข้อภาษาอังกฤษ คําว่า “Change” เป็น “Changes” และคําว่า “Interpreter”
เป็น “Interpreters”
2. หน้า 18 ปรับแก้ไขการเขียนประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา โดย
2.1 ข้อ 1 ตัดคําว่า “เพื่อ” ออก
2.2 ข้อ 2 แก้ไขประโยค “นําข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อแนวทาง....” เป็น “เป็น
แนวทาง....”
3. แนะนําให้นําข้อมูลรายละเอียดในวัตถุประสงค์ของการศึกษามาเขียนอธิบายในขอบเขตการศึกษา
และวิธีการวิจัยด้วย
4. ขอบเขตการศึกษาและการวิจัย ที่ประชุมฯ แนะนําให้นักศึกษาใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้ได้
ข้อมูลมากยิ่งขึ้น และไม่ควรกําหนดจํานวนกลุ่มตัวอย่าง แต่ควรใช้วิธีการเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดหรือจนกว่า
จะได้ข้อมูลอิ่มตัวหรือได้รับข้อมูลที่ซ้ํากันแล้ว
4.23 การเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแผนการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
จํานวน 10 ราย
ด้วย ภาควิชาจิตวิทยา เสนอขอเปลี่ยนแผนการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา จํานวน 10 ราย ดังนี้
เปลี่ยนจากแผน ข เป็น แผน ก แบบ ก2 จํานวน 5 ราย คือ
1. นางสาวสุพิชชา
แม่แจ่
รหัสประจําตัว
2. นางสาวนิลุบล
สุขวณิช
รหัสประจําตัว
3. นางสาวพิมลพรรณ กันทะวงค์
รหัสประจําตัว
4. นางวิภาพรรณ
พิชัย
รหัสประจําตัว
5. นางสาวศิริพร
เจนใจ
รหัสประจําตัว

570132053
570132045
570132047
570132050
570132051

เปลี่ยนจากแผน ก แบบ ก2 เป็น แผน ข จํานวน 5 ราย คือ
1. นางสาวกมลชนก คงเจริญ
รหัสประจําตัว
2. นางสาวอมลวรรณ วงค์แต๋
รหัสประจําตัว
3. นายนพรุจน์
อุทัยทวีป
รหัสประจําตัว
4. นางสุภาวดี
อัชชเสวิน
รหัสประจําตัว
5. นางสาวลักษณี
เอกเรื่อง
รหัสประจําตัว

570132029
570132030
570132031
570132039
570132036
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ที่ ป ระชุ ม ฯ พิ จ ารณาแบบคํ า ร้ อ งขอย้ ายสาขาวิ ช าภายในคณะ หรื อ ขอเปลี่ ย นแผนการศึ ก ษาใน
สาขาวิ ช าเดิ ม และผลการเรี ย น (Transcript) ของนั ก ศึ ก ษาแล้ ว เห็ น ว่ า เป็ น ไปตามเงื่ อ นไขของประกาศ
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ฯ ประกอบกั บ นั ก ศึ ก ษาได้ รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
บัณ ฑิ ตศึกษาประจําสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาแล้ว ดังนั้น จึงมีมติเห็นชอบการเสนอขออนุมัติเปลี่ยน
แผนการศึกษาของนักศึกษาทั้ง 10 รายดังกล่าว
4.24 การเสนอขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาต่อครั้งที่ 1 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา
2558 ของนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา จํานวน 3 ราย
ด้วย ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้เสนอขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาต่อ
ครั้งที่ 1 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศึกษา จํานวน 3 ราย คือ
1. นางสาวศุภวรรณ
อาจกล้า
รหัสประจําตัว 540132045
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐกร
มโนหาญ
รหัสประจําตัว 540132025
3. นางสาวสุชาดา
หงษ์ทอง
รหัสประจําตัว 540132056
ที่ประชุมฯ พิจารณาคําร้องขอขยายเวลาการศึกษาและแบบรายงานความก้าวหน้าทางวิชาการของ
นักศึกษาแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศบัณ ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบกับ
นักศึกษาได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาแล้ว ดังนั้น จึง
มีมติเห็นชอบการขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาต่อครั้งที่ 1 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ของ
นักศึกษาดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ
5.1 การจัดทําสรุปการแก้ไขหัวข้อและโครงร่างงานวิจัยของนักศึกษา ในคราวประชุมฯ ครั้งที่
7/2558
เนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 กําหนดให้
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีที่ไม่ผ่านการอนุมัติหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ เมื่อศึกษาครบตามระยะเวลาที่กําหนด คือระดับปริญญาโท เมื่อศึกษา
ครบ ๒ ปีการศึกษา และระดับปริญญาเอก เมื่อศึกษาครบ ๓ ปีการศึกษา ซึ่งกําหนดของนักศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาโท รหั ส 56 จะต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ หั ว ข้ อ และโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ /การค้ น คว้ า แบบอิ ส ระจาก
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ และจัดส่งหัวข้อโครงร่างฯ ที่ได้รับการอนุมัติถึงบัณฑิตวิทยาลัย
ภายในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าแบบอิสระจากคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งนี้ สามารถแก้ไขหัวข้อและโครงร่างงานวิจัยตาม
มติที่ประชุมฯ และนําส่งบัณฑิตวิทยาลัยภายในกําหนด จึงขอให้ฝ่ายเลขาที่ประชุมฯ สรุปมติที่ประชุมฯ วาระที่
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4.3 ถึง วาระที่ 4.22 โดยเร่งด่วนแล้วนําเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองโดยวิธีการแจ้งเวียนภายใน
วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 แล้วแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา/ นักศึกษา ให้ดําเนินการแก้ไขต่อไป
ปิดการประชุม : เวลา 16.45 น.

(ว่าที่ ร.ต.มนตรี วิริยา)
ผู้บันทึกการประชุม

(นายประพัฒน์ พิละกันทา)
หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ผู้ตรวจสอบบันทึกการประชุม

(อาจารย์ ดร.จิรภัทร แจ้งจํารัส)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
ผู้ตรวจสอบบันทึกการประชุม

