รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะมนุษยศาสตร
ครั้งที่ 10/2552
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2552
ณ หองประชุม HB 7211 คณะมนุษยศาสตร
----------------------------ผูมาประชุม
1. รองศาสตราจารยโรม จิรานุกรม
2. รองศาสตราจารยรัตนา ณ ลําพูน
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธีรวรรณ ธีระพงษ

คณบดี
ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
กรรมการ
รักษาการแทนหัวหนาภาควิชาจิตวิทยา และ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
กรรมการ
4. รองศาสตราจารย ดร. ชูชัย สมิทธิไกร
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ
กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช หัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร
และประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาประวัติศาสตร
กรรมการ
6. ผูชวยศาสตราจารยปราณี วงศจํารัส
รักษาการแทนหัวหนาภาควิชาบรรณารักษศาสตร กรรมการ
7. รองศาสตราจารยอังสนา ธงไชย
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
กรรมการ
8. รองศาสตราจารยจารุณี วงศละคร
หัวหนาภาควิชาปรัชญาและศาสนา
กรรมการ
9. อาจารย ดร. สมหวัง แกวสุฟอง
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาปรัชญา
กรรมการ
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรุตม บุญศรีตนั
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา กรรมการ
11. รองศาสตราจารย ดร. สมพงศ วิทยศักดิ์พันธุ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาภาษาไทย
กรรมการ
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรียา โนแกว
หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษ
กรรมการ
13. อาจารยอนัญญา รัตนประเสริฐ
หัวหนาสาขาวิชาการทองเที่ยว
กรรมการ
14. รองศาสตราจารยพลอยศรี โปราณานนท
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว
กรรมการ
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15. อาจารย ดร. ชลาธิป วสุวัต
16. รองศาสตราจารย ดร. จิรประภา บุญพรหม
17. นางนิทราพร อุตตโม
18. นางสาวบุษรา แซตัง

กรรมการวิชาการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย
หัวหนางานบริการการศึกษา
นักวิชาการศึกษา งานบริการการศึกษา

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม (ติดราชการและมีกิจธุระจําเปน)
1. รองศาสตราจารยทรงศักดิ์ ปรางควัฒนากุล
2. ศาสตราจารย ดร.อุดม รุงเรืองศรี

หัวหนาภาควิชาภาษาไทย
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมลานนา
และอาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิไลลักษณ สาหรายทอง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
กรรมการ
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ประธานกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 ที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดใหความเห็นชอบผลการศึกษานักศึกษาปริญญาโท
คณะมนุษยศาสตรที่สําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 ครั้งที่ 10, 11 และ 13
1) ที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิ ทยาลัยเชีย งใหม ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 20
สิงหาคม 2552 ไดใหความเห็นชอบผลการศึกษานักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต ประจําป พ.ศ. 2552
ครั้งที่ 10 จํานวน 69 คน โดยสําเร็จการศึกษาตั้งแตวันที่ 5 มิถุนายน 2552
ทั้งนี้ มีนักศึกษาปริญญาโทคณะมนุษยศาสตรที่ไดรับความเห็นชอบผลการศึกษาใหสําเร็จ
การศึกษาครั้งนี้ จํานวน 10 คน ดังนี้
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ) มี 1 คน คือ
1. นางสาวโสรยา จีนะพันธุ
รหัสประจําตัว 490132032
อาจารยที่ปรึกษา : ผศ.ดร. จิราภรณ ตั้งกิตติภาภรณ
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา) มี 9 คน คือ
1. นางสาวทิพวรรณ ดอนดี
รหัสประจําตัว 4881030
อาจารยที่ปรึกษา : อ.ดร. ณรงคศักดิ์ จันทรนวล
2. นางสาวธัญญารัตน ชมสวรรค รหัสประจําตัว 4881031
อาจารยที่ปรึกษา : อ.ดร. สมชาย เตียวกุล
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3. นางสาวปฏิพร เมฆรา
รหัสประจําตัว 4881039
อาจารยที่ปรึกษา : 1. อ.ดร. สมชาย เตียวกุล
ประธาน
2. ศาสนาจารย ดร. เอสเธอร เวคแมน กรรมการ
4. นางวันเพ็ญ อํานาจกิติกร
รหัสประจําตัว 4881039
อาจารยที่ปรึกษา : รศ. พรพิมล วรวุฒิพุทธพงศ
5. นางสมฤทัย ชัยพิมาน
รหัสประจําตัว 4881070
อาจารยที่ปรึกษา : รศ. พรพิมล วรวุฒิพุทธพงศ
รหัสประจําตัว 500132051
6. นางสาวสายทิพย ขันจันทร
อาจารยที่ปรึกษา : รศ. พรพิมล วรวุฒิพุทธพงศ
7. นางสาวสิริพัช ชํานาญ
รหัสประจําตัว 4881076
อาจารยที่ปรึกษา : รศ. แสงสุรีย สําอางคกูล
8. นางสาวสุทธีกานต ภูมิเจริญ รหัสประจําตัว 4881041
อาจารยที่ปรึกษา : 1. ผศ.ดร. ธีรวรรณ ธีระพงษ ประธาน
2. อ.ดร. สมชาย เตียวกุล
กรรมการ
9. นางสาวอรวรรณ รอนราญ
รหัสประจําตัว 4881087
อาจารยที่ปรึกษา : ผศ. พิมพมาศ ตาปญญา
2) ที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเชีย งใหม ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 20
สิงหาคม 2552 ไดใหความเห็นชอบผลการศึกษานักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต ประจําป พ.ศ. 2552
ครั้งที่ 11 จํานวน 198 คน โดยสําเร็จการศึกษาตั้งแตวันที่ 26 มิถุนายน 2552
ทั้งนี้ มีนักศึกษาปริญญาโทคณะมนุษยศาสตรที่ไดรับความเห็นชอบผลการศึกษาใหสําเร็จ
การศึกษาครั้งนี้ จํานวน 3 คน ดังนี้
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร) มี 1 คน คือ
1. นายภูเดช แสนสา
รหัสประจําตัว 490131009
อาจารยที่ปรึกษา : 1. ศ. สรัสวดี อองสกุล
ประธาน
2. รศ.ดร. อรรถจักร สัตยานุรักษ
กรรมการ
3. รศ.ดร. ชยันต วรรธนะภูติ
กรรมการ
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา) มี 2 คน คือ
1. นางสาวดาวประกาย มีบุญ
รหัสประจําตัว 500132032
อาจารยที่ปรึกษา : ผศ.ดร. ธีรวรรณ ธีระพงษ
2. นายสมบูรณ บุญโฉม
รหัสประจําตัว 500132050
อาจารยที่ปรึกษา : รศ. พรพิมล วรวุฒิพุทธพงศ
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3) ที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเชีย งใหม ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 20
สิงหาคม 2552 ไดใหความเห็นชอบผลการศึกษานักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต ประจําป พ.ศ. 2552
ครั้งที่ 13 จํานวน 17 คน โดยสําเร็จการศึกษาตั้งแตวันที่ 17 กรกฎาคม 2552
ทั้งนี้ มีนักศึกษาปริญญาโทคณะมนุษยศาสตรที่ไดรับความเห็นชอบผลการศึกษาใหสําเร็จ
การศึกษาครั้งนี้ จํานวน 7 คน ดังนี้
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและวรรณกรรมลานนา) มี 1 คน คือ
1. นางสาวปยพร คลศิลป
รหัสประจําตัว 4721019
อาจารยที่ปรึกษา : รศ. ทรงศักดิ์ ปรางควัฒนากุล
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา) มี 1 คน คือ
1. นางสาวมัทนาวดี ตันสกุล
รหัสประจําตัว 500131008
อาจารยที่ปรึกษา : 1. อ.ดร. พิสิฏฐ โคตรสุโพธิ์ ประธาน
2. ผศ.ดร. วิโรจน อินทนนท กรรมการ
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ) มี 1 คน คือ
1. นางสาวจิดาพันธ ศรีเทศ
รหัสประจําตัว 490132008
อาจารยที่ปรึกษา : ผศ. พงษจันทร ภูษาพานิชย
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา) มี 4 คน คือ
รหัสประจําตัว 500132024
1. นางสาวกมลรัตน งามธุระ
อาจารยที่ปรึกษา : อ.ดร. สมชาย เตียวกุล
2. นางสาวชุติเนตร อาษากิจ
รหัสประจําตัว 500132029
อาจารยที่ปรึกษา : อ.ดร. สมชาย เตียวกุล
3. รอยตํารวจเอกเบน วงศเครือ รหัสประจําตัว 4881038
อาจารยที่ปรึกษา : รศ. แสงสุรีย สําอางคกูล
4. นายปยพงษ กัณทะกาลัง
รหัสประจําตัว 4881043
อาจารยที่ปรึกษา : รศ. แสงสุรีย สําอางคกูล
1.2 คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยใหความเห็นชอบและเสนอใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สําเร็จการศึกษา
1) คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย โดยการแจงเวียนตามบันทึกบัณฑิตวิทยาลัย ที่ ศธ
6393(23)/3193 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ไดใหความเห็นชอบและเสนอใหนักศึกษาปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร
แผน ก แบบ ก 2 จํานวน 1 ราย และ แผน ข จํานวน 5 ราย สําเร็จการศึกษา ดังนี้
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แผน ก แบบ ก 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
รหัส
ระยะเวลา หนวยกิต GPA สาขา
GPA รวม
ที่ใชศึกษา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) : จํานวน 1 ราย
1. นายสุนทร คํายอด
490131030
3 ป 4 เดือน 36
4.00
4.00
หัวขอวิทยานิพนธ :
การสรางภาพลักษณผูหญิงเหนือในนวนิยายของ อ. ไชยวรศิลป
The Construction of Northern Thai Women Images in A. Chaiworasin’s Novels
กรรมการที่ปรึกษา
1) รศ. สุพรรณ ทองคลอย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แผน ข
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
รหัส
ระยะเวลา หนวยกิต GPA สาขา
GPA รวม
ที่ใชศึกษา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา) : จํานวน 1 ราย
1. นส. พิมพชนก ศิริมังคลากุล 500132042 2 ป 4 เดือน 39
3.77
3.77
หัวขอการคนควาแบบอิสระ :
การเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตระหวางหญิงตั้งครรภที่มีปจจัยดานจิตสังคมและภาวะสุขภาพ
กายตางกันในโรงพยาบาลศูนย จังหวัดลําปาง
A Comparison of Mental Health Status Among Pregnant Women with Different
Psychosocial Factors and Physical Health Status at Lampang Regional Hospital
กรรมการที่ปรึกษา
1) รศ. พรพิมล วรวุฒิพุทธพงศ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
รหัส
ระยะเวลา หนวยกิต GPA สาขา
GPA รวม
ที่ใชศึกษา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ) : จํานวน 2 ราย
2. นส. นันทิรา ตาลสม
490132015 3 ป 4 เดือน 39
3.68
3.68
หัวขอการคนควาแบบอิสระ :
ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน บรรยากาศองคการ และความผูกพันตอองคการ ของ
พนักงานโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ดาราเทวี เชียงใหม
Self-efficacy Belief, Organizational Climate and Organizational Commitment Among Hotel
Employees of the Mandarin Oriental Dhara Dhevi Chiangmai Hotel
กรรมการที่ปรึกษา
1) ผศ.ดร. จิราภรณ ตั้งกิตติภาภรณ
3. นส. ปยธิดา ศุภลักษณ
490132018 3 ป 4 เดือน 39
3.45
3.45
หัวขอการคนควาแบบอิสระ :
การเปรียบเทียบความแตกตางของความคาดหวังตอปจจัยจูงใจและรูปแบบภาวะผูนําของ
ผูบังคับบัญชาระหวางพนักงานที่มีบุคลิกภาพแตกตางกัน
A Comparison of the Differences of Expectation Towards Motivators and Supervisors’
Leadership Styles Among Employees with Different Personality
กรรมการที่ปรึกษา
1) ผศ.ดร. จิราภรณ ตั้งกิตติภาภรณ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา) : จํานวน 2 ราย
4. นส. นภา มิ่งนัน
4881104 4 ป 0 เดือน 36
3.45
3.45
หัวขอการคนควาแบบอิสระ :
การพัฒนาบริการสารสนเทศออนไลนเพื่อการวิจัยในสาขาการบริหารและพัฒนาประชาคม
เมืองและชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
Development of Online Information Services for Research in Program of Urban and Rural
Community Administration and Development, Uttaradit Rajabhat University
กรรมการที่ปรึกษา
1) ผศ. ปราณี วงศจํารัส
2) ผศ. ดรุณี ณ ลําปาง
3) อ. ธนพรรณ กุลจันทร
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
รหัส
ระยะเวลา หนวยกิต GPA สาขา
GPA รวม
ที่ใชศึกษา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. นายประสิทธิชัย เลิศรัตนเคกาล 500132069 2 ป 4 เดือน 36
3.59
3.59
หัวขอการคนควาแบบอิสระ :
การพัฒนาโปรแกรมรหัสเปดระบบหองสมุดอัตโนมัติ “OpenBiblio” สําหรับหอสมุดแหงชาติ
รัชมังคลาภิเษก เชียงใหม
Developing of Open Source Library Automation Software “OpenBiblio” for
Ratchamangkhalaphisek National Library, Chiang Mai
กรรมการที่ปรึกษา
1) รศ. อังสนา ธงไชย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.3 การใหรางวัลวิทยานิพนธดีเดน/ดีมาก และรางวัลการคนควาแบบอิสระดีเดน/ดีมาก ปการศึกษา
2552 ของบัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัยไดจัดใหมีการมอบรางวัลวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระดีเดน/ดีมาก
ปการศึกษา 2552 โดยขอความอนุเคราะหคณะ/สาขาวิชาพิจารณากลั่นกรองผลงานวิทยานิพนธและการคนควา
แบบอิสระที่มีคุณภาพ ซึ่งดําเนินการแลวเสร็จและผานความเห็นชอบวันสําเร็จการศึกษาจากที่ประชุมกรรมการ
ประจํ า บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ระหว า งวั น ที่ 1 พฤศจิ ก ายน 2551 ถึ ง วั น ที่ 16 ตุ ล าคม 2552 สาขาวิ ช าละ 1 เรื่ อ งต อ
วิทยานิพนธ 10 เรื่อง หรือตอการคนควาแบบอิสระ 20 เรื่อง สงไปยังบัณฑิตวิทยาลัยภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน
2552 เพื่อเสนอคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสินในระดับมหาวิทยาลัยตอไป การพิจารณาควรคํานึงถึง
1) เปนเรื่องที่สอดคลองกับนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัยหรือประเทศชาติ
2) เปนผลงานที่มีความสําคัญตอการสรางองคความรู หรือสามารถใชประโยชนในการแกไข
ปญหา หรือพัฒนางานระดับทองถิ่น/ประเทศ หรือเปนประโยชนตอวิชาชีพ
3) เปนการถายทอดดานเทคโนโลยี
4) มีการดําเนินการวิจัยที่ถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย
5) มีการเขียนรายงานถูกตองตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
รายละเอียดอื่น ๆ ดังปรากฏในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ฉบับที่ 11/2552
เรื่อง การใหรางวัลวิทยานิพนธดีเดน/ดีมาก และรางวัลการคนควาแบบอิสระดีเดน/ดีมาก ปการศึกษา 2552
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1.4 การเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อประกอบการสําเร็จการศึกษา
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ขอ 30(6)
ความเกี่ยวกับ “สําหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 หรือ แบบ ก 2 ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการ
ตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือ
สิ่งพิมพทางวิชาการ หรือไดเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings)
“สําหรับนักศึกษาปริญญาเอก แบบ ก และ แบบ 2 ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรือ
อยางนอยดําเนินการใหผลงาน หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทาง
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (peer review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น”
นั้น
บัณฑิตวิทยาลัยไดแจงใหทราบเกี่ยวกับเอกสารผลงานวิจัยของนักศึกษาเพื่อประกอบการสําเร็จ
การศึกษา ดังนี้
1) กรณีที่นักศึกษาไดไปเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการเรียบรอยแลว แตยังไมสามารถ
นําเอกสารผลงานวิจัยที่ตีพิมพในรายงานการประชุม (proceedings) เปน full paper มายื่นประกอบการขอสําเร็จ
การศึกษาใหนักศึกษานําสําเนาเกียรติบัตรการนําเสนอผลงานหรือขอเอกสารรับรองวาไดไปเสนอผลงานวิจัย
จากผูจัดการประชุม และหนังสือตอบรับการตีพิมพ full paper ใน proceedings เพื่อแนบประกอบการขอสําเร็จ
การศึกษามายังบัณฑิตวิทยาลัยได โดยคณะดําเนินการขอผอนผันการสงเอกสารรายงานการประชุมตอไป สวน
กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษายั ง ไม ไ ด นํ า เสนอผลงานวิ จั ย จะไม ส ามารถดํ า เนิ น การขอสํ า เร็ จ การศึ ก ษาได จ นกว า จะเสนอ
ผลงานวิจัยใหแลวเสร็จกอน
2) กรณีที่ นัก ศึกษาไมสามารถสงเอกสารประกอบเกี่ยวกับการขอสําเร็ จการศึกษา เนื่องจาก
ยังไมไดเสนอผลงานใหเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาจะตองลงทะเบียน 0
หนวยกิต หรือลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา
รายละเอียดดังปรากฏในบันทึกขอความดวนที่สุด ที่ ศธ 6393(23)ว. 3102 ลงวันที่ 18 กันยายน
2552
1.5 รายละเอียดการรับนักศึกษาเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553
สาขาวิชา
ภาคปกติ :
1. จิตวิทยาการปรึกษา
2. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
3. ประวัติศาสตร - แผน ก 2

จํานวนรับ
ตามแผน
งดรับ
งดรับ
10
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สาขาวิชา
4. ภาษาและวรรณกรรมลานนา
- แผน ก 2
- แผน ข
5. ภาษาไทย - แผน ก 2
6. ปรัชญา - แผน ก 2
7. พุทธศาสนศึกษา
- แผน ก 1
- แผน ก 2
รวม
ภาคพิเศษ :
1. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
2. จิตวิทยาการปรึกษา
3. ภาษาอังกฤษ - แผน ข
4. สารสนเทศศึกษา
5. ภาษาไทย
6. การจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนรับ
ตามแผน
5
15
10
15
2
12
69
งดรับ
งดรับ
25
งดรับ
งดรับ
งดรับ
25
94

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2552
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2552 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุม HB 7211 คณะมนุษยศาสตร แลว มีขอแกดังนี้
- หนา 6 ข อ 1) แกไ ข “ทั้ง นี้ เสนอให ใ ช ‘พฤติ ก รรมก าวรา ว ’ แทน ‘ความกา วร าว ’” เป น “ทั้ ง นี้
ประธานเสนอให อ าจารย ที่ ป รึ ก ษาพิ จ ารณาข อ เสนอแนะของกรรมการที่ ใ ห ใ ช ‘พฤติ ก รรมก า วร า ว ’ แทน
‘ความกาวราว’”
เมื่อแกไขแลว ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกลาว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี
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4.1 การเสนอหั วขอและโครงรางวิทยานิพนธ หั วขอเรื่อง “ความเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จของ
“สัง คมชาวนา” อี ส าน ตั้ ง แตท ศวรรษ 2500-2540 : กรณีศึ กษาหมูบ า นกู กาสิ ง ห จั ง หวั ด ร อยเอ็ ด (Economic
Changes of the “Peasant Society” in Isan Region, from 1960-2006: A Case Study of Gugasing Village;
Roi Ed Province)” ของ นางสาวธิติญา เหลาอัน รหัสประจําตัว 510131017 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา
ประวัติศาสตร ภาคปกติ โดยมี รองศาสตราจารย ดร. อรรถจักร สัตยานุรักษ เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาประวัติศาสตร ในคราวประชุมวาระพิเศษ/2552 เมื่อวันที่ 8 กันยายน
2552 แล ว มีมติ เ ห็ น ชอบหั ว ข อและโครงร างวิ ท ยานิพ นธต ามเสนอ และให นั ก ศึก ษาดํ า เนิ น การต อไป โดยมี
ขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1) ปรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษจากเดิม เปน “Economic Changes of the ‘Peasant Society’ in Isan
Region, from 2500 B.E.-2540 B.E.: A Case Study of Gugasing Village, Roi Et Province” ทั้งนี้ ใหตรวจสอบและ
แกไขการพิมพชื่อ “Gugasing” ใหถูกตอง
2) หนา 30 ขอ 9 ยอหนาที่ 2 บรรทัดที่ 8-10 ตั้งแตคําวา “ดังนั้น” เสนอใหตัดออกเนื่องจากไมใช
ขอบเขตของการวิจัย
3) ปรับการเขียนบรรณานุกรมใหถูกตอง
4.2 การเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ หัวขอเรื่อง “ชีวิตสามัญชนจีนในกรุงเทพฯ ระหวาง
พ.ศ. 2500-2517 (The Life of Ordinary Chinese in Bangkok during 1957-1974)” ของ นายสิทธิเทพ
เอกสิ ท ธิ พ งษ รหั ส ประจํ า ตั ว 510131018 นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท สาขาวิ ช าประวั ติ ศ าสตร ภาคปกติ โดยมี
รองศาสตราจารยสายชล สัตยานุรักษ เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาประวัติศาสตร ในคราวประชุมวาระพิเศษ/2552 เมื่อวันที่ 1 กันยายน
2552 แล ว มีมติ เ ห็น ชอบหัว ขอและโครงร างวิ ท ยานิพ นธ ต ามเสนอ และใหนั ก ศึก ษาดํ า เนิน การต อไป โดยมี
ขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1) ปรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษจากเดิม เปน “The Life of Commoners Chinese in Bangkok During
1957-1974”
2) มีขอสังเกตวาลักษณะงานวิจัยของนักศึกษามุงเนน “คนระดับลาง” จึงเสนอใหนักศึกษาปรับ
การใชคําวา “สามัญชน” หรือ “คนชั้นลาง” และนิยามศัพทเพื่อใหเขาใจงานวิจัยอยางลึกซึ้งขึ้น
3) ปรับการเขียนบรรณานุกรมและแกไขคําผิดใหถูกตอง เชน คําผิดในหนา 30 ขอ 8 บรรทัด
สุดทาย
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4.3 การเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ หัวขอเรื่อง “แนวคิดเรื่อง วะบิ-ซะบิ ในปรัชญาเซน
(The Concept of Wabi-Sabi in Zen Philosophy)” ของ นางสาววนัสนันท ขุนพล รหัสประจําตัว 510131007
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญา ภาคปกติ โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิโรจน อินทนนท เปนอาจารย
ที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาปรัชญา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2552
แลว มีมติเห็นชอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธตามเสนอ และใหนักศึกษาดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะดังนี้
- หนา 2 บรรทัดที่ 11 นาจะใชการอางอิงจากตนฉบับที่แปลโดย สุวรรณา วงศไวศยวรรณ
4.4 การเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ หัวขอเรื่อง “แนวคิดเรื่องมนุษยในวรรณกรรมของ
’รงค วงษสวรรค (Concept of Man in ’Rong Wangsa-wan’s Literature)” ของ นายตอพงศ สุนทรากรณ
รหั ส ประจํ า ตั ว 500131004 นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท สาขาวิ ช าปรั ช ญา ภาคปกติ โดยมี รองศาสตราจารยจ ารุ ณี
วงศละคร เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาปรัชญา ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552
แลว มีมติเห็นชอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธตามเสนอ และใหนักศึกษาดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะดังนี้
1) ปรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษจากเดิม เปน “Concept of Man in ’Rong Wangsa-wan’s Literary
Works” ทั้งนี้ ขอใหตรวจสอบการพิมพ “Wangsa-wan” ใหถูกตองดวย
2) หนา 9 ยอหนาสุดทาย และ หนา 10 ยอหนาที่ 1 ปรับการเขียนใหเปนรูปแบบการคัดลอก
ขอความ
3) ปรับการเขียนบรรณานุกรมใหถูกตอง
4.5 การเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ หัวขอเรื่อง “การพัฒนาบริการการสืบคนขอมูลอุปกรณ
คอมพิวเตอรดวยศัพทสัมพันธ (Development Service on Computer Equipment Information Search by
Thesaurus)” ของ นายจักรพันธ วงศฤกษดี รหัสประจําตัว 510132035 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสารสนเทศ
ศึกษา ภาคพิเศษ โดยมี รองศาสตราจารยอังสนา ธงไชย เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ในคราวประชุมวาระพิเศษ/2552 เมื่อวันที่ 23
กันยายน 2552 แลว มีมติเห็นชอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธตามเสนอ และใหนักศึกษาดําเนินการตอไป โดย
มีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
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1) ชื่อเรื่องภาษาไทย เสนอใหเปน “การพัฒนาระบบการสืบคนขอมูลอุปกรณคอมพิวเตอรดวย
ศัพทสัมพันธ” ทั้งนี้ ใหอาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษาไดรวมพิจารณาชื่อเรื่องที่ถูกตองและเหมาะสมกับงานวิจัย
2) หนา 1 หัวขอหลักการ ทฤษฎี เหตุผล เพิ่มการอางอิงที่มาของบทความซึ่งจะทําใหงานสมบูรณ
ยิ่งขึ้น
3) หนา 14 หัวขอ 5.9 งานวิจัยที่เกี่ยวของ ตรวจสอบความเชื่อมโยงของขอความในยอหนาที่ 1
4) หนา 17 หัวขอ 8.2.2.3 อธิบายความเพิ่มเติมเพื่อใหชัดเจนยิ่งขึ้น และสงใชฐานขอมูล RDBMF
5) หนา 20 หัวขอ 20 เอกสารอางอิง แกไขระยะหางระหวางบรรทัด
4.6 การเสนอหั วขอและโครงรางวิทยานิพนธ หัวขอเรื่อง “การวางแผนกลยุทธการตลาดบริ การ
หองสมุด สําหรับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (Library Service
Marketing Strategic Planning for the Office of Academic Resources and Information Technology, Chiang
Mai Rajabhat University)” ของ นางสาวรัชฎาภรณ มูลมาก รหัสประจําตัว 500132059 นักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาคพิเศษ โดยมี รองศาสตราจารยอังสนา ธงไชย เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ในคราวประชุมวาระพิเศษ/2552 เมื่อวันที่ 23
กันยายน 2552 แลว มีมติเห็นชอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธตามเสนอ และใหนักศึกษาดําเนินการตอไป โดย
มีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1) ปรั บ ชื่ อ เรื่ อ งภาษาไทยจากเดิ ม เป น “การวางแผนกลยุ ท ธ ก ารตลาดสํ า หรั บ งานบริ ก าร
หองสมุดของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม”
2) ปรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับภาษาไทยที่ไดมีการแกไข
3) หนา 1 ขอ 4 บรรทัดที่ 3 ตรวจสอบและแกไขการสะกดคํา “Injenta” ใหถูกตอง
4) หนา 3 แกไขดังนี้
4.1 บรรทั ด ที่ 6 ตรวจสอบความถู ก ต อ งของการอ า งอิ ง ความว า “นั บ แต ป พ.ศ. 2500
เปนตนมาอยางตอเนื่อง”
4.2 ย อ หน า สุ ด ท า ย มี ข อ สั ง เกตว า มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม หรื อ วิ ท ยาลั ย ครู ในป
พ.ศ. 2467 ยังไมนาจะเปดสอนระดับปริญญาโท จึงควรปรับการเขียนความใหชัดเจนและสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริง
5) หนา 4 บรรทัดที่ 1-4 เพิ่มเติมการอางอิงเพื่อสนับสนุนความที่ปรากฏ
6) หนา 12 ขอ 5.4 แกไขดังนี้
6.1 แกไขการลําดับขอ 5.4 เปน 4.4 รวมทั้งเลขลําดับขอยอยอื่น ๆ
6.2 ปรับแกไขชื่อหัวขอ 4.4 ใหตรงกับที่ปรากฏในหนา 4
6.2 ยอหนาสุดทาย ปรับการเขียนโดยเรียบเรียงการลําดับความใหชัดเจน
7) หนา 18 ขอ 5 และ 6 ปรับการเขียนใหสอดคลองกับชื่อเรื่องที่ไดแกไข
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8) หนา 22 ขอ 7.6 เพิ่มเติมนิยามศัพทเกี่ยวกับบริการหองสมุด
9) บรรณานุกรมภาษาอังกฤษที่เปนรายการอางอิงออนไลนใหตัดเครื่องหมายมหัพภาค (fullstop)
ออก
10) ตรวจสอบการสะกดคํา “ราชภัฏ” ทุกแหงใหถูกตอง
4.7 การเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ หัวขอเรื่อง “การวิเคราะหเนื้อหาเกี่ยวกับอิสลามใน
นิตยสารนิสาวาไรตี้ (A Content Analysis of Islam in Nisa Variety Magazine)” ของ นายสุรินทร ไชยเจริญ
รหัสประจําตัว 510132040 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาคพิเศษ โดยมี รองศาสตราจารย
อังสนา ธงไชย เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ในคราวประชุมวาระพิเศษ/2552 เมื่อวันที่ 23
กันยายน 2552 แลว มีมติเห็นชอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธตามเสนอ และใหนักศึกษาดําเนินการตอไป สวน
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษขอใหอาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษารวมกันพิจารณาปรับแกไข และนําแจงเวียนกรรมการ
พิจารณาเห็นชอบอีกครั้ง โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1) เสนอใหปรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเปน “An Analysis of Islamic Content in Nisa Variety
Magazine”
2) หนา 2 ยอหนาสุดทาย เพิ่มเติมการอางอิงเพื่อสนับสนุนความที่ปรากฏดวย
3) หนา 19 ขอ 7.1 เสนอใหทําการศึกษานิตยสารทุกฉบับในหาปแรกดวย แตหากฉบับใดที่
ไมสามารถหาได ใหหมายเหตุไว
4) หนา 20 ขอ 7.4 ขั้นตอนที่ 5 เพิ่มเติมรายละเอียดกลุมตัวอยางที่ศึกษา
5) หนา 21 ขอ 8 สถานที่ที่ใชในการดําเนินการวิจัยและรวบรวมขอมูล ควรเพิ่มเติมขอมูลและ
ปรับการเขียนใหมใหชัดเจนยิ่งขึ้น
5) ตรวจสอบและแกไขการสะกดคําและวรรคตอนใหถูกตอง เชน หนา 1 ขอ 3 บรรทัดที่ 5
หนา 20 บรรทัดสุดทาย และ หนา 23 บรรทัดแรก เปนตน
4.8 การเสนอหั ว ข อ และโครงร า งการค น คว า แบบอิ ส ระ หั ว ข อ เรื่ อ ง “วิ ธี ก ารสอนด ว ย
อุปมาของพระพุทธเจา (Buddha’s teaching method with metaphor)” ของ พระสมัคร มุลทากุล (ญาณสีโล)
รหัสประจําตัว 510131040 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.
ปรุตม บุญศรีตัน เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ในคราวประชุมวาระครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 9
กรกฎาคม 2552 และคณะอนุกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ ในกลุมวิชา
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ปรั ชญาและศาสนา แลว มีมติ เห็ นชอบหัว ข อและโครงร างการคน คว าแบบอิสระตามเสนอ และใหนักศึก ษา
ดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1) ปรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเปนดังนี้ “The Application of Metaphor in Buddha’s Teaching”
2) หนา 2 บรรทัดที่ 2 แกไขดังนี้
2.1 เพิ่มความวา “จึงทําใหการประกาศศาสนาสัมฤทธิผลเปนอยางดี” หลังคําวา “ยอดเยี่ยม”
2.2 ตัดคําวา “ตาง ๆ มากมาย” ออก
3) หนา 3 ยอหนาที่ 4 แกไขดังนี้
3.1 บรรทัดที่ 2 แกไข “สัตวโลก” เปน “เวไนยสัตว”
3.2 บรรทัดที่ 2-4 ตัดความวา “เปนความชาญฉลาด....อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด” ออก
3.3 บรรทัดที่ 5 ตัดความวา “เปนจํานวนมาก” ออก
4) หนา 5 บรรทัดที่ 3 ตัดคําวา “นั่นเอง” ออก
5) หนา 7 แกไขดังนี้
5.1 ขอ 5 วัตถุ ประสงคในการศึกษาวิจัย เสนอใหปรับเหลือเพียงข อเดียว คือ “เพื่อศึกษา
วิเคราะหวิธีการสอนดวยการอุปมาของพระพุทธเจา”
5.2 ขอ 7.1 บรรทัดที่ 2 ตัดคําวา “ชิ้น” ออก
5.3 ขอ 7.2 วิธีดําเนินการศึกษาวิจัย บรรทัดที่ 4 ตัดความวา “เปรียบเทียบแนวคิดตามบริบท
ของพระพุทธศาสนาเถรวาท” ออก
6) หนา 8 หัวขอ 7.3 มีขอสังเกตวานิยามศัพทเกี่ยวกับอุปไมยมีการอางอิงแหลงที่มา แตอุปมา
ไมมีการอางอิง ทั้งนี้ หากผูวิจัยนิยามศัพทโดยการคัดลอกขอความมาจากแหลงใด ใหเขียนในรูปแบบการคัดลอก
ขอความและอางอิงแหลงที่มาดวย
7) ตรวจสอบและแกไขการสะกดคําพิมพทุกหนา เชน หนา 8 บรรทัดที่ 2 คําวา “ปฐมภูมมิ”
เปนตน
8) ตรวจสอบและแกไขการใชราชาศัพทใหถูกตองและเปนแนวเดียวกันทุกแหง เชน การใชคําวา
“ทรง” ในหนา 4 เปนตน
9) บรรณานุกรม แกไขดังนี้
9.1 จัดพิมพรายการบรรณานุกรมโดยเรียงตามลําดับตัวอักษร
9.2 หนา 10 รายการบรรณานุกรมลําดับที่ 2 แกไข “เสฐีรพงษ” เปน “เสถียรพงษ”
9.3 หนา 10 รายการบรรณานุกรมลําดับที่ 10 และทุกแหงที่ปรากฏ แกไข “ปฏก” เปน “ปฎก”
9.4 หนา 11 หัวขออักษรยอคัมภีร เสนอใหยายไปไวในหัวขอตน ๆ เพื่อสรางความเขาใจ
ใหกับผูอาน
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4.9 การเสนอหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระ หัวขอเรื่อง “การเทียบเคียงหัวเรื่องสาขา
นิติศาสตร (A comparative of Law Subject Heading)” ของ นางสาวฐิติกา อาษากิจ รหัสประจําตัว 500132073
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาคพิเศษ โดยมี รองศาสตราจารยอังสนา ธงไชย เปนอาจารยที่
ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ในคราวประชุมวาระพิเศษ/2552 เมื่อวันที่ 23
กันยายน 2552 และคณะอนุกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ ในกลุมวิชา
บรรณารั ก ษศาสตร แ ลว มี มติเ ห็ น ชอบหัว ขอและโครงร า งการคน ควา แบบอิส ระตามเสนอ และให นัก ศึ ก ษา
ดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1) ปรับชื่อเรื่องภาษาไทยจากเดิม เปน “A Comparison of Law Subject Headings”
2) หนา 3 บรรทัดที่ 7-9 เสนอใหตัดความวา “เนื่องจากในปจจุบัน...นักศึกษาในสาขาวิชา
นิติศาสตร และ” ออก
3) หนา 5 วัตถุประสงคของการกําหนดหัวเรื่อง เสนอใหปรับและสรุปเรียบเรียงวัตถุประสงคใน
การกําหนดหัวเรื่องของ พัชรา ศีลรักษา (2525, น.99) และ พุทธชาด เผนโผน (2535, น.19) เขาดวยกัน
4) หนา 10 แกไขดังนี้
4.1 หัวเรื่องภาษาไทยของ พวา พันธุเมฆา บรรทัด 2 ตัดคําวา “โดย” ออก
4.2 หัวขอ Library of Congress Subject Headings บรรทัดที่ 5 ในวงเล็บ ควรปรับเปน
“(Chan, 1986 อางถึงในพัชรี โชติสุคนธมนตรี, 2537,…)”
5) หนา 16 ยอหนาที่ 2 บรรทัดที่ 1 แกไขคําวา “วิจับ” เปน “วิจัย” และ บรรทัดที่ 2 แกไขคําวา
“ภาไทย” เปน “ภาษาไทย”
6) หนา 17 แกไขดังนี้
6.1 ยอหนาที่ 1 และทุกแหงที่ปรากฏ ใหปรับการเขียนชื่อโปรแกรมทางคอมพิวเตอร เปน
ภาษาอังกฤษทั้งหมด เชน ไมโครซอฟตแอคเซส เวอรชั่น 2000 และ หนา 20 หัวขอเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนตน
6.2 ยอหนาที่ 2 บรรทัดสุดทาย ปรับแกไขความจากเดิมเปน “เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง
ในการใชหัวเรื่อง (Index of item objective congruence)”
7) หนา 19 แกไขดังนี้
7.1 ขอ 6 วัตถุประสงคการวิจัย ขอ 1 แกไขเปน “เพื่อเทียบเคียงหัวเรื่องสาขานิติศาสตร”
7.2 ข อ 7 ประโยชน ที่ ไ ด รั บ จากการศึ ก ษา ข อ 1 แก ไ ขเป น “ได แ นวทางการเที ย บเคี ย ง
หัวเรื่อง” และเสนอใหตัดขอ 4) ออก แลวเพิ่มขอเสนอของคณะอนุกรรมการฯ เปน ขอ 4) แทน ดังนี้ “4) ไดคูมือ
การเทียบเคียงหัวเรื่องสาขานิติศาสตร”
7.3 ขอ 8 ขอบเขตการวิจัย แกไขดังนี้
7.3.1 บรรทัดที่ 1 แกไข “การศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้” เปน “การวิจัยครั้งนี้”
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7.3.2 บรรทัดที่ 3 ขอ 1 ตัดคําวา “ซึ่งรวบรวมจาก” ออก
7.3.2 ขอ 1) ถึง 3) ใหยายไปไวหนา 20 ในสวนของขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย และปรับ
การเขียนรายละเอียดเพื่อแสดงใหเห็นถึงระยะในการวิจัย พื้นที่ในการวิจัย และประชากร
8) หนา 20 หัวขอประชากร/กลุมตัวอยาง เสนอใหตัดออก เพราะแสดงไวในขอบเขตของการวิจัย
แลว
9) หนา 22 แกไขดังนี้
9.1 ขอ 11 สถานที่ที่ใชในการดําเนินการวิจัยและรวบรวมขอมูล แกไข เปนการเขียนเปน
“สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม” และ “สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม”
9.2 ขอ 12 เอกสารอางอิง บรรทัดที่ 1-2 แกไขคําวา “หองสมุดสถาบนอุดมศึกษา” เปน
“หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา” และแกไขคําวา “คณะทํางาน” เปน “ผูแตง”
9.3 ขอ 12 เอกสารอางอิง บรรทัดที่ 4 แกไขชื่อมหาวิทยาลัย เปน “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”
10) หนา 24 แกไขดังนี้
10.1 เอกสารอางอิง บรรทัดที่ 6-8 เสนอใหตัดออก
10.2 เอกสารอางอิง บรรทัดที่ 13 ตรวจสอบและแกไขการเขียนรายการผูแตงของ “Nichol,
W.T., II.” ใหถูกตอง
11) ตรวจสอบและแกไขการสะกดคํา การเวนวรรคตอน ใหถูกตอง เชน
11.1 ตรวจสอบและแกไขการเขียน “Sear’s” และ “Sears” ที่ปรากฏทุกแหงใหถูกตอง
11.2 ยอหนาที่ 1 บรรทัดที่ 5 แกไข “กรอป” เปน “กอปร”
11.3 ยอหนาที่ 2 บรรทัดที่ 3 แกไขประโยคจากเดิม เปน “ดังนั้น เพื่อใหการจัดทําหัวเรื่องเดิมที่
มีความหลากหลายใหเปนไปตามมาตรฐานการกําหนดหัวเรื่องสําหรับหนังสือภาษาไทยของคณะทํางานกลุม
วิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา”
11.4 ตรวจสอบและแกไข “Heading” เปน “Headings” และพิมพอักษร “H” ดวยตัวพิมพใหญ
ทุกแหงที่ปรากฏ
4.10 การเสนอหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระ หัวขอเรื่อง “ความตองการบริการใหการ
ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปแรกเขา กับนักศึกษาชั้นปสุดทาย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (Needs
for Counseling Services Between the First-Year and the Last Year Students in the Faculty of Education
Chiang Mai Rajabhat University)” ของ นายกฤษนัย พรมปลุก รหัสประจําตัว 500132025 นักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ภาคพิเศษ โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธีรวรรณ ธีระพงษ เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2551 เมื่อวันที่
29 พฤศจิกายน 2551 และคณะอนุ กรรมการพิ จารณาหั ว ขอและโครงรางวิทยานิพ นธ/ การคนควาแบบอิสระ
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ในกลุมวิชาจิตวิทยา แลว มีมติเห็นชอบหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระตามเสนอ และใหนักศึกษา
ดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1) ปรับชื่อเรื่องภาษาไทยเปนดังนี้ “การเปรียบเทียบปญหาและความตองการบริการการปรึกษา
เชิงจิตวิทยาของนักศึกษาชั้นปที่ 1 กับนักศึกษาชั้นปสุดทาย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม”
2) ปรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเปนดังนี้ “A Comparison of Problems and Needs for Psychological
Counseling Services of First and Last Year Students of Faculty of Education, Chiang Mai Rajabhat University”
3) หนา 22 แกไขดังนี้
3.1 เสนอใหเก็บขอมูลเชิงคุณภาพกอนโดยการ Focus group ออกเปน 2 กลุม คือ ชั้นปที่ 1
และชั้นปสุดทาย ชั้นปละ 10 คน เพื่อหาขอมูลความตองการการปรึกษาเชิงจิตวิทยา แลวจึงนํามาวิเคราะหจัดทํา
แบบสอบถามของผูวิจัย โดยไมตองใชเครื่องมือจากการศึกษาแบบสอบถามของ นิรมล เกตวงค (2543)
3.2 เพิ่มเติมเครื่องมือที่ใชในการวิจัยอีก 1 ขอ และเรียงลําดับใหม ดังนี้
3.2.1 สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบเลือกตอบ (Check list)
3.2.2 สวนที่ 2 ปญหาสวนตัวและปญหาเกี่ยวกับการเรียนที่พบของนักศึกษาชั้นปที่ 1 และ
นักศึกษาชั้นปสุดทาย
3.2.3 สวนที่ 3 ความตองการบริการใหการปรึกษา
3.2.4 สวนที่ 4 ความตองการวิธีการใหการปรึกษา
3.2.5 สวนที่ 5 แบบสัมภาษณที่เกี่ยวกับความตองการบริการใหการศึกษา
3.3 ปรับการเขียนวัตถุประสงคของการวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย และสมมุติฐานการวิจัยให
สอดคลองกับชื่อเรื่องที่มีการปรับแกไข
4.11 แนวปฏิบัติการจัดสรรคาธรรมเนียมพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยไดมีประกาศเรื่อง เงินคาบํารุงพิเศษสําหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ คราวประชุมครั้งที่ 4/2539 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2539 ไดมีมติ
เกี่ยวกับการจัดสรรคาธรรมเนียมดังกลาว ดังนี้
1) จัดสรรเปนทุนการศึกษา จํานวน 30%
2) จั ด สรรเป น โครงการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา (การจั ด การกองทุ น พั ฒ นา
บัณฑิตศึกษาคณะมนุษยศาสตร ) จํานวน 70%
ตอมามหาวิทยาลัยไดออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ
ลงวัน ที่ 12 มิ ถุน ายน 2552 และกํ า หนดใช ตั้ ง แตภาคการศึ ก ษาที่ 1 ป การศึก ษา 2552 โดยกํา หนดหลั ก เกณฑ
การจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ ดังนี้
1) หักสมทบใหกับมหาวิทยาลัย จํานวนรอยละ 10
2) หักเปนทุนการศึกษาของนักศึกษาในคณะนั้น ๆ จํานวนรอยละ 20
3) สวนที่เหลือจํานวนรอยละ 70 ใหนําไปแบงเปน 2 สวน คือ
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3.1 จํานวนรอยละ 35 มอบใหคณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อใชเปนคาบริหารจัดการในการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรในคณะ
3.2 จํานวนรอยละ 35 ใหนําไปกระจายใหคณะที่รับผิดชอบสอนกระบวนวิชาตามน้ําหนัก
ชั่วโมง-หนวยกิต ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาของคณะนั้น ๆ ในแตละภาคการศึกษา
งานคลั ง และพั ส ดุ จึ ง ได จั ด ทํ า ร า งประกาศคณะมนุ ษ ยศาสตร เรื่ อ ง แนวปฏิ บั ติ ก ารจั ด สรร
คาธรรมเนียมพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับประกาศมหาวิทยาลัยฉบับดังกลาว และเพื่อถือเปน
แนวปฏิบัติของคณะฯ ตอไป ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุมฯ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในรายละเอียดที่นําเสนอ แตขอใหปรับแกไขรายละเอียด
แนวปฏิบัติการจัดสรรฯ ในประเด็นดังตอไปนี้
1) ขอ 3 แกไขรายละเอียดจากเดิม เปน “ทุนการศึกษาของนักศึกษา 20% เทากับ 600 บาท/คน”
2) รางวัลการจบการศึกษาตามเวลาที่หลักสูตรกําหนด และรางวัลวิทยานิพนธดีเดนตามประกาศ
ของคณะฯ ใหนําไปจัดสรรไวในขอ 4.1
ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ
- ไมมี
ปดการประชุม : เวลา 17.50 น.
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