รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะมนุษยศาสตร
ครั้งที่ 9/2553
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ณ หองประชุม HB 7211 คณะมนุษยศาสตร
----------------------------ผูมาประชุม
1. รองศาสตราจารยรัตนา ณ ลําพูน
2. รองศาสตราจารยอุบลรัตน พันธุมินทร
3. รองศาสตราจารยอังสนา ธงไชย
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธีรวรรณ ธีระพงษ

รองคณบดีฝายวิชาการ
ประธานที่ประชุม
หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันออก
กรรมการ
หัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารยปราณี วงศจํารัส
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
กรรมการ
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาประวัติศาสตร
กรรมการ
7. รองศาสตราจารยจารุณี วงศละคร
แทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาปรัชญา
กรรมการ
8. รองศาสตราจารย ดร. สมพงศ วิทยศักดิ์พันธุ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาภาษาไทย
กรรมการ
9. รองศาสตราจารยสุภาณี จันทรคําอาย
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
กรรมการ
10. อาจารย ดร. ชลาธิป วสุวัต
กรรมการวิชาการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
11. นางนิทราพร อุตตโม
รักษาการแทนหัวหนางานบริการการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เลขานุการ
12. นางสาวบุษรา แซตัง
นักวิชาการศึกษา งานบริการการศึกษา
ผูชวยเลขานุการ
ผูไมมาประชุม (ติดราชการและมีกิจธุระจําเปน)
1. รองศาสตราจารยโรม จิรานุกรม
2. รองศาสตราจารยอัญชลี เสริมสงสวัสดิ์

คณบดี
หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันตก

ประธาน
กรรมการ

2
3. รองศาสตราจารย ดร. ชูชัย สมิทธิไกร

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรุตม บุญศรีตัน
5. รองศาสตราจารยทรงศักดิ์ ปรางควัฒนากุล
6. รองศาสตราจารยพลอยศรี โปราณานนท

7. รองศาสตราจารย ดร. จิรประภา บุญพรหม

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมลานนา
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว
อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
รองศาสตราจารยรัตนา ณ ลําพูน รองคณบดีฝายวิชาการ กลาวเปดการประชุมฯ และแจงที่ประชุมวา
เนื่องจาก รองศาสตราจารยโรม จิรานุกรม คณบดีคณะมนุษยศาสตร ติดภารกิจ ณ ตางประเทศ จึงมอบหมายให
รองคณบดีฝายวิชาการเปนประธานที่ประชุมฯ เพื่อดําเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังปรากฏ
ขางทายนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 ชื่อหัวขอวิทยานิพนธของผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยแจงวา ตามที่สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2553 วันที่ 14 พฤษภาคม 2553
ไดพิจารณารายชื่อและผลการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมีมติใหบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบ
ความถู กต อ งของหั วขอ วิ ทยานิพนธ อย างเข มงวด และคณบดีบั ณฑิ ตวิ ทยาลั ยไดนํ าเสนอสภาวิ ชาการในคราว
การประชุมครั้งที่ 6/2553 วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยไดใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอน
การดําเนินการในการกลั่นกรองชื่อหัวขอวิทยานิพนธ โดยสรุปที่ประชุมมีขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะดังนี้
1) แตละสาขาวิชามีความแตกตางกันทางดานการใชภาษา ทําใหการใชคําบางคํามีความหมาย
แตกตางกันในแตละสาขาวิชา ดังนั้น จึงควรใหความสําคัญกับสาขาวิชาเปนหลัก และมอบหมายใหคณะรับผิดชอบ
ในการตรวจสอบชื่อ หัวขอวิ ทยานิพนธใหถูก ตอ งทุก ครั้ง หากบั ณฑิต วิทยาลั ยพบวา ไมถู กตอ งตามหลัก เกณฑ
การเขี ย นที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย กํ า หนด ให บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ น การส ง กลั บ แก ไ ขให ถู ก ต อ งก อ นนํ า เสนอ
คณะกรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา
2) มอบหมายให บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาทบทวนขั้ น ตอน/กระบวนการเสนอหั ว ข อ
วิทยานิพนธใหชัดเจน แลวนํามาเสนอสภาวิชาการพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
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3) ในการเสนออนุมัติรายชื่อและผลการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยสามารถ
เสนออนุมัติเฉพาะรายชื่อของผูที่หัวขอวิทยานิพนธและ/หรือผลงานวิทยานิพนธ เปนไปตามเกณฑ และสามารถ
สําเร็จการศึกษาไดตามเงื่อนไข โดยไมจําเปนตองรอเสนอพรอมกันทั้งหมด
ดั ง นั้ น บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย จึ ง ใคร ข อความร ว มมื อ คณะตามบั น ทึ ก บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ที่ ศธ
6393(23)/2150 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ในการกํากับดูแลเรื่องตอไปนี้
1) การพิจารณาชื่อวิทยานิพนธของนักศึกษาใหรอบคอบและเขมงวดในทุกขั้นตอน
2) ไมควรใหมีการเสนอหัวขอโครงรางฯ และการเสนอชื่อเพื่อ สําเร็จการศึกษาของนักศึก ษา
คนใดคนหนึ่งในภาคเรียนเดียวกัน
3) ใหทยอยจัดสงหัวขอวิทยานิพนธของนักศึกษาที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการประจํา
คณะในแตละรอบของการประชุมใหบัณฑิตวิทยาลัย ไมควรรวมเปนกลุมใหญ
1.2 รางวัลวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระ ประจําปการศึกษา 2553
บัณฑิตวิทยาลัยขอความอนุเคราะหคณะ/สาขาวิชา ตามบันทึกบัณฑิตวิทยาลัย ที่ ศธ 6393(23)/ว
2219 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ในการพิจารณากลั่น กรองผลงานวิ ทยานิพนธแ ละการคน ควาแบบอิส ระที่ มี
คุณภาพ ซึ่งดําเนินการแลวเสร็จโดยผานความเห็นชอบวัน สําเร็จการศึกษาจากที่ประชุมกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย ระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 สาขาวิชาละ 1 เรื่องตอวิทยานิพนธ 10 เรื่อง
หรือตอการคนควาแบบอิสระ 20 เรื่อง เพื่อเสนอคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสินในระดับ มหาวิทยาลัย
ตอไป โดยขอความรวมมือคณะฯ สงผลงานวิทยานิพนธแ ละการคนควาแบบอิสระที่ไดรับการกลั่นกรองเพื่อรับ
รางวัลดังกลาวไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 30 กันยายน 2553
1.3 การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ครั้งที่ 2
บัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลั ยเชีย งใหม กําหนดจั ดการประชุ มวิชาการ “การเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ครั้งที่ 2” ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 เพื่อเปนการเปดโอกาสให
นัก ศึ ก ษาระดั บบั ณฑิ ต ศึ กษาทั้ง ของมหาวิทยาลัย เชีย งใหม และมหาวิทยาลัยอื่ น ๆ ไดเ ผยแพร ผ ลงานวิจัย แก
สาธารณชน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นระหวางนักศึกษา ซึ่งจะเปนการพัฒนาการวิจัยของนักศึกษาใหมี
คุณ ภาพยิ่ง ขึ้ นโดยกํ า หนดจัด ต อเนื่อ งเปน ประจํา ทุ ก ป พร อ มกั บงานวั นวิ ช าการมหาวิ ทยาลั ยเชียงใหม จึง ขอ
เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเขารวมการประชุมฯ ดังกลาว
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2553
ที่ประชุ มพิ จารณารายงานการประชุมครั้งที่ 8/2553 เมื่ อ วั นพุ ธ ที่ 11 สิงหาคม 2553 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม HB 7211 คณะมนุษยศาสตร โดยมีขอแกไขดังนี้
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1) หนา 2 ยอหนาที่ 1 ปรับแกไขการเขียนขอความจากเดิม เปนดังนี้ “รองศาสตราจารยโรม จิรานุก รม
คณบดีคณะมนุษยศาสตร ประธานที่ประชุมฯ กลาวเปดการประชุมฯ และดําเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระ
การประชุมฯ ดังปรากฏขางทายนี้”
2) หนา 9 ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ ยอหนาที่ 1 แกไขดังนี้
2.1 บรรทัดที่ 1 เพิ่มขอ ความ “ที่ประชุ มฯ ไดขอหารือเรื่อ งการจางอาจารยที่เกษียณราชการเปน
อาจารยในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ...” หนาคํา “... รองคณบดีฝายวิชาการ...”
2.2 บรรทัดที่ 2-3 ปรับขอความ “... อาจารยที่เกษียณราชการ...” เปน “...จางอาจารยที่เกษียณอายุ
ราชการ...”
2.3 บรรทัดที่ 3-4 ตัดขอความ “... เพื่อรับคาจางปตอป...” ออก และใชขอ ความ “... รวมทั้งกําหนด
ระยะเวลาของการจาง” แทน
3) หนา 10 บรรทัดที่ 2 ตัดขอความ “...กับหัวหนาภาควิช าและ...” ออก และเพิ่มคํา “ทุกฝาย” หลัง “ผู
เกี่ยวของ...”
เมื่อแกไขแลวที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกลาว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ หัวขอเรื่อง “ผลของการใหการปรึกษาแบบบุคคลเปน
ศูนยกลางตามแนวคิดของโรเจอรสที่มีตอความรูสึกมีคุณคาในตนเอง และความเขมแข็งทางจิตใจของเยาวชนที่ถูก
ทารุณกรรม (The Effects of Rogerian Person-Centered Counseling on Self-esteem and Resilience in Abused
& Neglected Female Adolescent)” ของ นางสาวธัญญามาศ พยอมยงค รหัสประจําตัว 510131023 นักศึกษา
ปริญญาโทสาขาจิตวิทยาการปรึกษา ภาคปกติ โดยมี ผูชวยศาสตราจารยธีรวรรณ ธีระพงษ เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอ และโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลั กสูตรบัณฑิ ตศึก ษา ประจํ าสาขาวิช าจิตวิทยาการปรึก ษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2553 เมื่ อวัน ที่ 10
สิงหาคม 2553 แลว มีมติเห็นชอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธตามเสนอ และใหนักศึกษาดําเนินการตอไป โดย
มีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1) ชื่ อ เรื่ อ งภาษาไทยและทุ ก แห งที่ ปรากฏ ปรั บแก ไ ขความว า “ความรู สึ ก มี คุ ณ ค า ...” เป น
“ความรูสึกเห็นคุณคา...”
2) ชื่อ เรื่ อ งภาษาอั ง กฤษ ปรั บแก ไ ขจากเดิ มเป นดั งนี้ “Effects of Rogers’ Person-centered
Counseling on Self-esteem and Resilience in Abused Adolescent”
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3) ตรวจสอบและแก ไขการอ างอิงชื่ อ “Carl Rogers” หรือ “Rogers” ทุกแห งที่ปรากฏใหเปน
แนวเดียวกัน เชน หนา 2 บรรทัดสุดทาย และ หนา 5 เปนตน
4) เพิ่มเติมการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับเยาวชนหญิง
5) หนา 5 ยอหนาสุดทาย บรรทัดที่ 2-4 แกไขรูปแบบการอางอิงที่ปรากฏใหถูกต อง หากเปน
การอางอิงโดยคัดลอกขอความตองระบุเลขหนาดวย
6) หนา 9 ยอหนาสุดทาย แกไข “การใหคําปรึกษา” เปน “การใหการปรึกษา”
7) หนา 11 บรรทัดที่ 3-4 จากทายหนา แกไขการพิมพขอความซ้ําใหถูกตอง
8) หนา 14 ขอ 4 บรรทัดที่ 3-5 ตรวจสอบและแกไขความที่ปรากฏใหมีความชัดเจน
9) หนา 20 ยอ หนาสุดทาย ปรับการเขียนความเปน “Werner (1989, ..., 1997) ไดศึกษาเรื่อ ง
ความเขมแข็งทางจิตใจ และไดจําแนกลักษณะความเขมแข็งทางจิตใจออกเปน 4 ลักษณะ ดังนี้”
10) หนา 24 ตรวจสอบและแกไขภาษาอังกฤษในเครื่อ งหมายนขลิ ขิต (เครื่องหมายวงเล็บ) ให
ถูกตอง หรือเสนอใหตัดออก
11) หน า 34-35 ข อ 9 ระยะเวลาในการดํ า เนิน การวิ จั ย ตรวจสอบและแก ไ ขระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานใหตรงกับเนื้อหา
12) ตรวจสอบและแกไขการสะกดคําพิมพใหถูกตอง เชน หนา 16 บรรทัดสุดทาย คําวา “กระทั้ง”
และ หนา 21 ขอ 1 บรรทัดสุดทาย คํา “Self efficacy” เปนตน
13) ปรับแกไขการพิมพบรรณานุกรมใหถูกตอง
4.2 การเสนอหั ว ข อ และโครงร า งการค น คว า แบบอิ ส ระ หั ว ข อ เรื่ อ ง “ลั ก ษณะทางนวั ต กรรม
ของธรรมะมหาสนุก (Innovative Characteristics of Dharma Mahasanook)” ของ นายวรวุฒิ อึ้งจิตรไพศาล
รหัสประจําตัว 510132006 นั กศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ โดยมี รองศาสตราจารย ดร.
สรัญญา เศวตมาลย เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอ และโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อ วันที่ 11 สิงหาคม
2553 และคณะอนุกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางการคน ควาแบบอิสระ กลุมวิชาภาษาอังกฤษ แลว มีมติ
เห็นชอบหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระตามเสนอ และใหนักศึกษาดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1) หนาปก แกไข “ศิลปศาสตรมหาบํณฑิต” เปน “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต”
2) หนา 2 ยอหนาที่ 1 บรรทัดที่ 2 พิมพความวา “Bangkok Post” ดวยตัวเอน
3) หนา 4 แกไขดังนี้
3.1 บรรทัดที่ 6 ปรับการเขียนความวา “It is new. It can then be perceived as an innovation.”
เขาดวยกัน
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3.2 มีขอ สังเกตวา “Language Use” และ “Diffusion of Innovation Theory” มีสวนสัมพันธ
กันหรือไม อยางไร
4) หนา 5 แกไขดังนี้
4.1 ปรับการเขียนวัตถุประสงคของการวิจัย ขอ 2 ใหชัดเจน
4.2 ขอ 5 เพิ่มเติมเอกสารงานวิจัยที่ใชทฤษฎีของโรเจอรสมาวิเคราะหงานดานวรรณกรรม
5) หนา 6 ขอ 1-6 และทุกแหงที่ปรากฏ ใหตัดเลขหนาในเครื่องหมายนขลิขิตออก
6) หนา 9 ยอหนาที่ 1 บรรทัดสุดทาย แกไข “bservability” เปน “observability”
7) หนา 13-16 แกไขการพิมพชื่องานวิจัยโดยไมตองใชตัวเอน
8) หนา 20 แกไขการเขียนบรรณานุกรมรายการของ “Spiering, Kkerri and Erickson, Sheri” ให
ถูกตอง
4.3 การเสนอหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระ หัวขอเรื่อง “การประยุกตระบบจัดการวารสาร
อิเล็ กทรอนิ กส “Open Journal System” สํา หรับ วารสารมนุษ ยศาสตรส าร คณะมนุ ษยศาสตร มหาวิ ทยาลั ย
เชียงใหม (Application of Electronic Journal Management System “Open Journal System” for Journal of
Human Sciences Faculty of Humanities Chaing Mai University)” ของ นายทรงเกียรติ ปานพัน ธโ พธิ์
รหัสประจํ าตัว 500132067 นักศึก ษาปริญญาโทสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาคพิเศษ โดยมี รองศาสตราจารย
อังสนา ธงไชย เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอ และโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริ หารหลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ตศึ ก ษา ประจํ า สาขาวิ ช าสารสนเทศศึก ษา ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ 6/2553 เมื่ อ วั น ที่
18 สิ ง หาคม 2553 และคณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาหั ว ข อ และโครงร า งการค น คว า แบบอิ ส ระ กลุ ม วิ ช า
บรรณารัก ษศาสตร แล ว มี มติ เห็ น ชอบหัวข อ และโครงรา งการค น คว า แบบอิส ระตามเสนอ และใหนั ก ศึก ษา
ดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1) ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ เสนอใหพิมพชื่อวารสารดวยตัวเอน
2) หนา 2 แกไขดังนี้
2.1 ยอหนาที่ 2 บรรทัดที่ 1 และทุกแหงที่ปรากฏ ใหตัดภาษาอังกฤษในเครื่องหมายนขลิขิต
(เครื่องหมายวงเล็บ) ออก เนื่องจากจะพิมพภาษาอังกฤษในเครื่องหมายนขลิขิตเมื่อกลาวถึงเฉพาะครั้งแรกเทานั้น
2.2 ยอหนาที่ 3 บรรทัดที่ 3 ตรวจสอบและแกไขการใชค วามวา “โปรแกรมรหัสเปด (Open
Source)” ใหถูกตองและตรงกับที่ปรากฏในหนา 9 ขอ 5.2 ความวา “โปรแกรมรหัสเปด (Open Source Software)
2.3 ปรั บ แก ไ ขการพิ ม พ ภ าษาอั ง กฤษในเครื่ อ งหมายนขลิ ขิ ต ทุ ก แห ง ที่ ป รากฏให เ ป น
แนวเดียวกัน เชน ยอหนาที่ 3 บรรทัดที่ 7 ความวา “(Source code)” เปน “(Source Code)” หรือ บรรทัดที่ 9 ความวา
“(Licensing agreement)” เปน “(Licensing Agreement)” เปนตน
3) หนา 3 บรรทัดที่ 5 นาจะใช “โปรแกรมรหัสเปด” แทน “งานซอฟตแวรโอเพนซอรส”
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4) หนา 10 ขอ 2) บรรทัดที่ 2 และ 5 และอื่น ๆ ทุกแหงที่ปรากฏ มีขอสังเกตวา คําวา “คอมไพล”
และ “โปรแกรมเมอร” มีการบัญญัติศัพทภาษาไทยไวหรือไม หากไมมีควรเขียนทับคําศัพทเปนภาษาอังกฤษ
5) หนา 17 ขอ 5.4.5 ควรมีการเขียนเกริ่นนําเกี่ยวกับโปรแกรมตาง ๆ กอนการเขียนรายละเอียด
โปรแกรมระบบจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกสตามที่ปรากฏ รวมทั้งระบุใหชัดเจนวาจะมีก ารใช Program Journal
System อยางไร
6) หนา 27 ขอ 9.2 แกไข “ศึกษาวิเคราะหงานเดิมคณะผูจัดทํา...” เปน “ศึกษาวิเคราะหงานเดิม
ของคณะผูจัดทํา...”
7) ตรวจสอบและแกไขการพิมพใหถูกตอง เชน การแยกคําในหนา 16 บรรทัดที่ 2 จากทายหนา
เปนตน
4.4 การเสนอหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระ หัวขอเรื่อง “ประสิทธิผลการดําเนินงานของ
หองสมุด กลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติ (Operational Effectiveness of the Central Library, The Royal Thai
Police)” ของ สิ บตํา รวจตรี หญิงพรพิมล เจียมจิตร รหัสประจํ าตั ว 500132071 นั กศึกษาปริญญาโทสาขาวิชา
สารสนเทศศึกษา ภาคพิเศษ โดยมี รองศาสตราจารยรัตนา ณ ลําพูน เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอ และโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริ หารหลั ก สู ตรบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประจํ าสาขาวิ ช าสารสนเทศศึ ก ษา ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ 5/2553 เมื่ อ วั น ที่ 7
กรกฎาคม 2553 และคณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาหั ว ข อ และโครงร า งการค น คว า แบบอิ ส ระ กลุ ม วิ ช า
บรรณารัก ษศาสตร แล ว มี มติ เห็ น ชอบหัวข อ และโครงรา งการค น คว า แบบอิส ระตามเสนอ และใหนั ก ศึก ษา
ดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1) ปรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษจากเดิมเปนดังนี้ “Operational Effectiveness of the Central Library
at The Royal Thai Police”
2) หนา 9-12 นักศึกษามีการอางอิงงานเขียนของ Steers ใน ภรณี กีรติบุตร (2529) หลายประเด็น
จึงควรศึกษาคนควาจากตนฉบับงานเขียนของ Steers
3) ตรวจสอบการเขียนอางอิงที่ปรากฏในเนื้อหาใหถูกตองและตรงกับที่ปรากฏในบรรณานุกรม
เชน
3.1 หนา 14 ยอหนาที่ 2 บรรทัดที่ 1 รายการอางอิงของ Mount & Massoud (1994) ไมปรากฏ
ในบรรณานุกรม
3.2 หน า 19 บรรทั ดที่ 5 จากท ายหน า รายการอ า งอิ งของ Trench (1997)ไม ป รากฏใน
บรรณานุกรม
3.3 หนา 30 ขอ 5.3.1 ยอหนาที่ 1 บรรทัดที่ 5 ตรวจสอบและแกไขการเขีย นอางอิง Argyris
ใหถูกตอง
3.4 หนา 31 Majid สะกดไมตรงกับบรรณานุกรม
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4.5 การเสนอหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระ หัวขอเรื่อง “การวิเคราะหเว็บ ไซตธนาคาร
พาณิชยไทย (Analysis of Thai Commercial Banks’ Websites)” ของ นางสาวกันยรัตน สุมณศิริ รหัสประจําตัว
510132018 นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาคพิเศษ โดยมี รองศาสตราจารยรัตนา ณ ลําพูน เปน
อาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอ และโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริ หารหลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ตศึ ก ษา ประจํ า สาขาวิ ช าสารสนเทศศึก ษา ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ 5/2553 เมื่ อ วั น ที่
7 กรกฎาคม 2553 และคณะอนุ ก รรมการพิ จารณาหั ว ข อ และโครงร า งการค น คว า แบบอิ ส ระ กลุ ม วิ ช า
บรรณารัก ษศาสตร แล ว มี มติ เห็ น ชอบหัวข อ และโครงรา งการค น คว า แบบอิส ระตามเสนอ และใหนั ก ศึก ษา
ดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1) หนา 1 ขอ 4 ยอหนาที่ 1 บรรทัดสุดทาย ปรับแกไขการเขียนอางอิงโดยใชชื่อบทความ
2) หนา 17 บรรทัดที่ 2 จากทายหนา และทุกแหงที่ปรากฏ แกไขคําวา “internet” เปน “Internet”
3) หนา 24 ขอ 8 แกไข “ลิงค” เปน “การเชื่อมโยง” เพื่อ ใหสอดคลองกับการแปลความหมาย
ที่ปรากฏในหนา 23 ขอ 5
4) ตรวจสอบและแกไขการพิมพใหถูกตอง เชน การแยกคําในหนา 23 บรรทัดที่ 3 และ หนา 24
บรรทัดที่ 10 เปนตน
4.6 การเสนอขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอ ครั้งที่ 2 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2553 ของ นาย
พิชญภณ ศรีนวล รหัสประจําตัว 490131028 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย ตามขอเสนอของสาขาวิชา
ภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาไทยเสนอขออนุมัติให นายพิชญภณ ศรีนวล รหัสประจําตัว 490131028 นักศึก ษา
ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย ขยายเวลาการศึกษา ครั้งที่ 2 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2553 เนื่องจากยังทํา
วิจัยเพื่อวิทยานิพนธไมแลวเสร็จ และคาดวาจะแลวเสร็จในเดือนธันวาคม 2553 ทั้งนี้ การเสนอขออนุมัติขยายเวลา
ศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาดั ง กล า วได ผ า นความเห็ น ชอบจากอาจารย ที่ปรึ ก ษาทั่ วไป อาจารย ที่ปรึ ก ษาวิ ทยานิ พนธ
ตลอดจนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาภาษาไทย คราวการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2553
วันที่ 31 สิงหาคม 2553 แลว
ที่ประชุมฯ พิจารณาแลว เห็นชอบให นายพิชญภณ ศรีนวล รหัสประจําตัว 490131028 นักศึก ษา
ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย ขยายเวลาการศึกษา ครั้งที่ 2 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2553 และใหคณะฯ
ดําเนินการนําเสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป

9
4.7 การใหรางวัลวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระดีเดนและดีมาก สําหรับนักศึกษาปริญญาโทคณะ
มนุษยศาสตร ประจําปการศึกษา 2553
ตามที่คณะมนุษยศาสตรมีนโยบายจัดสรรงบประมาณเงินรายไดคณะมนุษยศาสตรเพื่อเปนรางวัล
วิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระดีเดนและดีมากสําหรับนักศึกษาปริญญาโทคณะมนุษยศาสตร จํานวน 4 รางวัล
รวมวงเงิน 45,000 บาท นั้น
สําหรับปการศึกษา 2553 คณะฯ ไดจัดทํารางประกาศคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เรื่อ ง การใหรางวัลวิทยานิพนธ/การคนควา แบบอิสระดีเ ดน และดีมาก สําหรับนักศึก ษาระดั บปริญญาโทคณะ
มนุษยศาสตร ประจําปการศึก ษา 2553 และแผนการดํา เนิน งานคั ดเลือ กผลงานวิจัยเพื่อรั บ รางวัลวิทยานิ พนธ/
การคนควาแบบอิสระดีเดนและดีมากแลว ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุมฯ
ที่ประชุมฯ พิจารณาแลว มีมติเ ห็นชอบรายละเอียดที่ปรากฏในรางประกาศคณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง การใหรางวัลวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระดีเดนและดีมาก สําหรับนักศึก ษา
ระดับปริญญาโทคณะมนุษยศาสตร ประจําปก ารศึก ษา 2553 และแผนการดําเนินงานคัดเลือกผลงานวิจัยเพื่อรับ
รางวัลวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระดีเดนและดีมาก ประจําปการศึกษา 2553 โดยมีขอแกไขดังนี้
1) หน า 2 ข อ 2 ปรั บแก ไขระยะเวลาผลงานวิ ทยานิ พนธ / การค น คว าแบบอิ ส ระที่ จะได รั บ
การพิจารณา จากเดิม “ดําเนินการทําวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระแลวเสร็จและสงเอกสารเสนอขออนุมัติ
สําเร็จการศึกษามายังคณะฯ ระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552-31 สิงหาคม 2553” เปน “ดําเนินการทําวิทยานิพนธ/
การค น คว า แบบอิ ส ระแล วเสร็ จและส ง เอกสารเสนอขออนุ มัติ สํ า เร็ จการศึ ก ษามายั ง คณะฯ ระหว างวั น ที่
1 พฤศจิกายน 2552 -31 ตุลาคม 2553” เพื่อใหเกิดประโยชนกับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระหวางเดือนกัน ยายนตุลาคม โดยใหยึดถือชวงเวลาดังกลาวเปนแนวปฏิบัติในปตอ ๆ ไปดวย
2) การพิจารณาและประกาศผล ปรับแกไขกําหนดวันประกาศผลการตัดสินจากเดิม “ประมาณ
วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2553” เปน “ประมาณวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2553”
อนึ่ง ที่ประชุมไดมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหรางวัลวิทยานิพนธ /การคนควาแบบอิสระดีเดน
และดีมากของคณะฯ ในประเด็นตอไปนี้
1) ขอเสนอคณะฯ พิจารณาใหรางวัลเพื่อเปนกําลังใจอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ /การคนควา
แบบอิสระดีเดนและดีมากที่ไดควบคุมดูแลวิทยานิพนธหรือ การคนควาแบบอิส ระของนักศึกษาใหสําเร็จอยางมี
คุณภาพ
2) องคประกอบกรรมการพิจารณาควรมาจากบุคคลภายนอกคณะฯ เพื่อปองกันขอครหา
ประธานรับจะนําเรียนคณบดีเพื่อบรรจุเปนวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมฯ ครั้งตอไป
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4.8 การเสนอขอแตงตั้ง Mr. Peter Frank Freeouf เปนอาจารยพิเ ศษในบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย
พิเศษ ตามขอเสนอของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษประสงคเสนอขอแตงตั้ง Mr. Peter Frank Freeouf เปนอาจารยในบัณฑิต
วิทยาลัย อาจารยพิเศษ ตามคุณสมบัติของขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2547 และ พ.ศ. 2550 ดังนี้
1) คุณสมบัติตามขอบังคับฯ พ.ศ. 2547 ขอ 18.1.1, 18.1.2(2) และ 18.1.4
2) คุณสมบัติตามขอบังคับฯ พ.ศ. 2550 ขอ 18.1.1, และ 18.1.3
ทั้งนี้ การเสนอขอแตงตั้ งบุคคลดัง กลาว ได รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหลั ก สูตร
บัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คราวการประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 แลว
ที่ประชุมฯ พิจารณาแลว เห็นชอบการเสนอขอแตงตั้ง Mr. Peter Frank Freeouf เปนอาจารยใน
บัณฑิตวิทยาลัย อาจารยพิเศษ ตามขอเสนอของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และใหคณะฯ นําเสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อ
ดําเนินการแตงตั้งตอไป โดยขอใหเพิ่มเติมคุณสมบัติตามขอบังคับฯ พ.ศ. 2550 ขอ 18.1.2(2) เพื่อทําหนาที่อาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม/การคนควาแบบอิสระรวมดวย
ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ
การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะมนุษยศาสตร
หัวหนาภาควิช ามนุษยศาสตร ไดนําเสนอที่ประชุมฯ และอภิปรายการบริหารจัดการหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะมนุษยศาสตร โดยมีขอสังเกตวา ในชวงเวลา 3 ปนี้ คณะฯ ไดทยอยปดหลักสูตรไปมากและ
พบว ามี หลั กสู ตรลดลง ซึ่ งเป น ความรั บผิด ชอบของผู บริหารทั้งหมด ดั งนั้ น จึง เห็ นสมควรให มีก ารประชุ ม
ผูเกี่ยวของเพื่อรับทราบถึงประเด็นปญหาในภาพรวม เพื่อชวยผลักดันและหาแนวทางการบริหารจัดการหลัก สูตร
ของคณะมนุษยศาสตรที่เปนจริงและใหเกิดความกาวหนา ทั้งนี้เพื่อใหสามารถเปดหลักสูตรไดในจํานวนเทาเดิม
เปนอยางนอย เฉพาะอยางยิ่งในประเด็นตอไปนี้
1. ปญหาการจัดการงบประมาณหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะมนุษยศาสตร ประกอบดวย
1.1 การเบิกคาสอนเกินภาระงานสําหรับอาจารยประจํา และคาสอนอาจารยพิเศษ
1.2 คาตอบแทนการควบคุมวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ
1.3 การบริหารจัดการดานงบประมาณของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ
2. ปญหาการขาดแคลนอาจารยประจําหลักสูตร
3. ปญหาการประชาสัมพันธหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ประธานรับทราบและชี้แจงวาไดเรียนใหคณบดีทราบปญหาที่ที่ประชุมฯ ไดฝากไวกอนหนานี้ และได
กําหนดเปนวาระเพื่อพิจารณาแลว แตเนื่องจากคณบดีมีภารกิจตอ งเขาประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(กบม.) จึงไดเลื่อนวาระการประชุมฯ ออกไป ทั้งนี้ ประธานเห็นวาประเด็นปญหาที่สะทอนออกมาขางตนมีหลาย
บริบทที่เกี่ยวของกัน รวมทั้งขอกําหนดของมหาวิ ทยาลัย จึงควรมีการประชุมผูบริหารที่เกี่ยวของทั้งหมด ทั้งนี้
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ประธานรับวาจะไดนําเสนอคณบดีรับทราบอีกครั้งเพื่อพิจารณากําหนดเปนระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา
โดยกําหนดเปนการประชุมวาระพิเศษตอไป
ปดการประชุม : เวลา 16.05 น.

( นางสาวบุษรา แซตัง )
ผูบันทึกรายงานการประชุม

( นางนิทราพร อุตตโม )
ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม

( รองศาสตราจารยรัตนา ณ ลําพูน)
ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม

