รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะมนุษยศาสตร
ครั้งที่ 10/2553
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2553
ณ หองประชุม HB 7211 คณะมนุษยศาสตร
----------------------------ผูมาประชุม
1. รองศาสตราจารยโรม จิรานุกรม
2. รองศาสตราจารยรัตนา ณ ลําพูน
3. อาจารยสําราญ หมอมพกุล
4. รองศาสตราจารยอุบลรัตน พันธุมินทร
5. รองศาสตราจารยอังสนา ธงไชย
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธีรวรรณ ธีระพงษ

คณบดี
ประธานที่ประชุม
รองคณบดีฝายวิชาการ
กรรมการ
แทนหัวหนาภาควิชาภาษาตะวันตก
กรรมการ
หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันออก
กรรมการ
หัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
กรรมการ
7. รองศาสตราจารย ดร. ชูชัย สมิทธิไกร
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ
กรรมการ
8. ผูชวยศาสตราจารยปราณี วงศจํารัส
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
กรรมการ
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาประวัติศาสตร
กรรมการ
10. อาจารย ดร. สมหวัง แกวสุฟอง
แทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาปรัชญา
กรรมการ
11. รองศาสตราจารยทรงศักดิ์ ปรางควัฒนากุล
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมลานนา กรรมการ
12. รองศาสตราจารยพรพิลาศ เรืองโชติวิทย
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาภาษาไทย
กรรมการ
13. อาจารย ดร. ชลาธิป วสุวัต
กรรมการวิชาการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
14. นางนิทราพร อุตตโม
รักษาการแทนหัวหนางานบริการการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เลขานุการ
15. นางสาวบุษรา แซตัง
นักวิชาการศึกษา งานบริการการศึกษา
ผูชวยเลขานุการ
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ผูเ ขารวมประชุม
1. อาจารยศตนันท เปยงบุญทา
2. รองศาสตราจารย ดร. อรรถจักร สัตยานุรักษ
ผูไมมาประชุม (ติดราชการและมีกิจธุระจําเปน)
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรุตม บุญศรีตัน
2. รองศาสตราจารยสุภาณี จันทรคําอาย
3. รองศาสตราจารยพลอยศรี โปราณานนท

แทนประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว
กรรมการ

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
รองศาสตราจารยโรม จิรานุกรม คณบดีคณะมนุษยศาสตร ประธานที่ประชุมฯ กลาวเปดประชุมฯ และ
ดําเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังปรากฏขางทายนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 นักศึกษาสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต ประจําป พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 13
ที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2553 เมื่อ วันที่ 19 สิงหาคม
2553 ไดใหความเห็นชอบผลการศึกษานักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต ประจําป พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 13
จํานวน 202 คน โดยสําเร็จการศึกษาตั้งแตวันที่ 2 กรกฎาคม 2553
ทั้งนี้ มีนักศึ กษาปริญญาโทคณะมนุษ ยศาสตรที่ ไ ดใหค วามเห็นชอบผลการศึก ษานัก ศึก ษาที่
สําเร็จการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 2 คน ดังนี้
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา)
1) นางสาวชื่นกมล เวชประชา
รหัสประจําตัว 500132027
อาจารยที่ปรึกษา :
ผศ.ดร. ธีรวรรณ ธีระพงษ
2) นางสาวฐิติกาญจน อินทาปจ รหัสประจําตัว 510131022
อาจารยที่ปรึกษา :
ผศ.ดร. ธีรวรรณ ธีระพงษ
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1.2 การรับนักศึกษาเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2554
ตามที่คณะฯ ไดดําเนินการสํารวจสาขาวิชาที่ประสงครับนักศึก ษาเขาศึก ษาตอระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2554 แลวนั้น บัดนี้ สาขาวิชาฯ ไดแจงผลการพิจารณาแลว โดยมีสาขาวิชาที่ประสงค
รั บนั ก ศึ ก ษาเข า ศึ ก ษาต อ ระดั บ ปริ ญ ญาโท ภาคการศึ ก ษาที่ 1 ป ก ารศึ ก ษา 2554 จํ านวน 6 สาขาวิ ช า โดยมี
รายละเอียดสรุปไดดังนี้
สาขาวิชา
ภาคปกติ
1. ปรัชญา
2. ภาษาและวรรณกรรมลานนา
3. ภาษาไทย
4. ประวัติศาสตร
5. จิตวิทยาการปรึกษา
6. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
7. พุทธศาสนศึกษา
รวม
ภาคพิเศษ
1. จิตวิทยาการปรึกษา
2. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
3. ภาษาอังกฤษ
4. สารสนเทศศึกษา
5. การจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
รวม
รวมทั้งสิ้น

แบบ/แผน

จํานวนรับ

แผน ก แบบ ก 2
- งดรับ
แผน ก แบบ ก2
แผน ก แบบ ก 2
- งดรับ
- งดรับ
แผน ก แบบ ก 1
แผน ก แบบ ก 2
-

15
10
10
2
12
47

- งดรับ
- งดรับ
แผน ข
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
- งดรับ
-

25
5
25
55
102

ทั้งนี้ ประธานมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา เพื่อใหทุกหลักสูตรมีค วามเขมขนทางวิชาการ และสอดคลอ งกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย จึงขอใหทุกหลักสูตรมีการเปดสอนนักศึก ษา
ในหลักสูตร แผน ก ดวย เชน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ควรมีการวางแผนเพื่อรับนักศึก ษาหลักสูตร แผน ก เพิ่มเติม
นอกเหนือจากที่มีการรับนักศึกษา แผน ข
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1.3 บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติให นายพิชญภณ ศรีนวล รหัสประจําตัว 490131028 นักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาภาษาไทย ขยายเวลาศึกษาตอ ครั้งที่ 2 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2553
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ตามบั น ทึ ก ที่ ศธ 6393(23)/2633 ลงวั น ที่ 4 ตุ ล าคม 2553 ได อ นุ มั ติ ใ ห
นายพิ ชญภณ ศรีน วล รหัส ประจํ าตั ว 490131028 นั กศึ กษาปริญ ญาโทคณะมนุ ษยศาสตร สาขาวิช าภาษาไทย
ภาคปกติ ขยายเวลาศึกษาตอ ครั้งที่ 2 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2553
1.4 แตงตั้ง Dr. Peter Frank Freeouf เปนอาจารยในบัณฑิตวิทยาลัย อาจารยพิเศษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมมีคําสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ 1872/2553 เรื่อ ง แตงตั้งอาจารยในบัณฑิต
วิทยาลัย ลงวันที่ 24 กันยายน 2553 โดยไดแตงตั้ง Dr. Peter Frank Freeouf เปนอาจารยในบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย
พิเศษ ตามขอเสนอของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1.5 ขอหารือการตีพิมพเผยแพรผลงานจากวิทยานิพนธ
ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 18 กุมภาพันธ 2553 ไดมีขอเสนอแนะและขอสังเกต
เกี่ยวกับชื่อหัวขอวิทยานิพนธและการตีพิมพเผยแพรผลงานจากวิทยานิพนธดังนี้
1) การเขียนชื่อหัวขอวิทยานิพนธ ควรเขียนใหกระชับและชัดเจน
2) ในการตีพิมพเ ผยแพรผ ลงานจากวิทยานิพนธ ควรระบุ ชื่อของนัก ศึกษาเป นชื่อ แรก และ
ตามดวยชื่ออาจารยที่ปรึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย ไดดําเนินการตามขอ เสนอแนะและขอสัง เกตดัง กลาว โดยได แ จงให ทุกคณะ
ถือปฏิบัติดังนี้
1) การเขียนชื่อหัวขอวิทยานิพนธ ขอใหคณะ/สาขาวิช า พิจารณาการตั้งชื่อ หัวขอวิทยานิพนธ
การคนควาแบบอิสระ ตามคูมือการเขียนวิทยานิพนธ การคนควาแบบอิสระ ในบทที่ 3 การตั้งหัวขอวิทยานิพนธ
การค น คว า แบบอิส ระ หรื อ สามารถ download คู มื อ การเขี ย นวิ ทยานิพนธ ไดที่ www.grad.cmu.ac.th หั วข อ
Thesis/IS คูมือการเขียนวิทยานิพนธ
2) การตีพิมพเผยแพรผลงานจากวิทยานิพนธ ขอใหระบุชื่อของนัก ศึกษาเปนชื่อแรก สําหรับ
อาจารยที่ปรึก ษาอาจหมายเหตุเ ปน corresponding author สําหรั บประเด็นนี้ บัณฑิตวิทยาลั ยจะไดระบุเ พิ่มเติ ม
รายละเอียดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ตอไป
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอขอหารือเกี่ยวกับการตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธที่ขอใหระบุ
ชื่อของนักศึกษาเปนชื่อแรก โดยไดสรุปแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยตาง ๆ เปนขอมูลประกอบการพิจารณา
มหาวิทยาลัยไดนําเสนอสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553
ที่ประชุมได นํ าเสนอสภาวิ ชาการ ในคราวการประชุมครั้ งที่ 8/2553 เมื่อ วั นที่ 19 สิง หาคม 2553 ที่ประชุมได
พิจารณาแลวมีความเห็นวา เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกและกอใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางอาจารยกับนักศึกษา
ที่ประชุมจึงมอบหมายใหบัณฑิตวิทยาลัยสรางความเขาใจกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเ รื่องการตีพิมพเผยแพร
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ผลงานจากวิทยานิพนธของนักศึกษา โดยควรระบุชื่อของนักศึกษาเปนชื่อแรก เนื่องจากวิทยานิพนธเปนสวนหนึ่ง
ของหลักสูตร จึงเปนผลงานหลักของนักศึกษา
1.6 การจัดประชุมโดยระบบ e-Meeting
ประธานแจงที่ประชุมฯ ทราบวา คณะฯ มีการใชระบบ e-Meeting เพื่อดําเนินการประชุมฯ ดังนั้น
ในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึ กษาประจําคณะฯ จึงขอความรวมมื อทุกสาขาวิชาฯ ส งเอกสารประกอบ
การประชุมในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2553
ที่ประชุ มพิ จารณารายงานการประชุม คณะกรรมการบัณฑิตศึก ษาประจําคณะมนุษ ยศาสตร ครั้งที่
9/2553 เมื่อวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม HB 7211 คณะมนุษยศาสตร และมีมติรับรอง
รายงานการประชุมฯ โดยไมมีขอแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
1)

การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะมนุษยศาสตร
ที่ประชุมฯ ไดมีการอภิปรายเกี่ยวกับปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ

คณะฯ ดังนี้
1. การจัดการงบประมาณหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะมนุษยศาสตร ไดแก
1.1 การเบิกคาสอนเกินภาระงานสําหรับอาจารยประจํา และคาสอนอาจารยพิเศษ
เนื่องจากขณะนี้คณะฯ กําลังอยูระหวางสํารวจขอมูลภาระงานสอนเกินในแตละสาขาวิชา
ซึ่งเมื่อไดรับขอมูลแลวจะไดนําไปพิจารณาคํานวณงบประมาณตามเกณฑของมหาวิทยาลัย
1.2 คาตอบแทนการควบคุมวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ
คณะฯ จะดําเนินการเบิกจายคาตอบแทนการควบคุมวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิส ระ
เปนไปประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด
1.3 การบริหารจัดการดานงบประมาณของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ
คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณเปนไปตามโครงสรางงบประมาณของแตละสาขาวิชาที่มี
การรับนัก ศึกษา โดยจะพิจารณาถึงความคุมคาคุมทุน ดวย ทั้งนี้ ถึงแมวาหลายหลัก สูตรจะมีจํานวนรับนักศึก ษา
ไมเปนไปตามเกณฑ แตเปนอัตลักษณของคณะฯ ก็ยังคงดําเนินการควบคูกันไป
2. การขาดแคลนอาจารยประจําหลักสูตร
คณะฯ ได ดํา เนิ น การขออั ตรากํ าลั งที่ ใ ช ง บประมาณแผ น มาทดแทน และสนั บสนุ น ให
สาขาวิช าฯ มีก ารรับอาจารยใหมโดยการจัดสรรงบประมาณจากเงินรายไดของหลัก สูตรฯ นอกจากนี้ ไดเสนอ
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คณะกรรมการบริหารบุคคลพิจารณาลดคุณวุฒิผูสมัครตําแหนงอาจารยจากที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวเปนปริญญา
เอกใหเปนปริญญาโท แตทั้งนี้ผูสมัครตองมีผลสอบ IELS ไมต่ํากวาระดับ 6 หรือผลสอบ TOFEL ที่เทียบเทากัน
3. การประชาสัมพันธหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
การประชาสัมพันธหลักสูตรระดับปริญญาโทของสาขาวิชา จะดําเนินการที่บัณฑิตวิทยาลัย
หรือสาขาวิชาจะดําเนินการประชาสัมพันธไปยังกลุมเปาหมายโดยตรงก็ได เนื่องจากการจัดทําแผนคาใชจายใน
การขอเปดหลักสูตรจะระบุคาใชจายสวนนี้ไวแลว
2)

การใหรางวัลวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระดีเดน/ดีมาก ประจําปการศึกษา 2553
ตามที่คณะฯ มีนโยบายใหรางวัลวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระดีเดน/ดีมาก สําหรับนักศึกษา
ปริญญาโทคณะมนุษยศาสตรที่มีผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธที่มีคุณภาพ จํานวน 4 รางวัล รวมวงเงิน 45,000 บาท
ซึ่งที่ประชุมฯ ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2553 ไดเสนอใหมีการใหรางวัลสําหรับอาจารย/ คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระดวย ดังนั้น ประธานจึงขอหารือที่ประชุมฯ เพื่อ พิจารณาการใหรางวัล
วิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระสําหรับนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ
ที่ประชุมฯ อภิปรายอยางกวางขวาง สรุปไดดังนี้
1. รางวัลวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระสําหรับนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/
การคนควาแบบอิสระ รวมวงเงิน 66,000 บาท ไดแก
รางวัล
นักศึกษา
อาจารย

วิทยานิพนธ
18,000
12,000

9,000
6,000

การคนควาแบบอิสระ
8,500
4,000
5,500
3,000

2. กรรมการผูตัดสิน ควรมีผูทรงวุฒิภายนอกเขารวมเปนคณะกรรมการดวย โดยจะพิจารณาให
สอดคลองกับผลงานวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระของสาขาวิชาที่สง
3. จํานวนผลงานวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระที่สาขาวิชาฯ สงเขารับการคัดเลือกใหไดรับ
รางวัลฯ จะไมจํากัดจํานวน แตขอใหผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบั ณฑิตศึกษา ประจํา
สาขาวิชาฯ กอนสงคณะ
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ หัวขอเรื่อง “การจัดระบบขอมูลขาวสารขององคการ
บริ ห ารส ว นตํ า บลแม สู น อํ า เภอฝาง จัง หวั ด เชี ยงใหม (The information systematization of Maesoon
Sub-district Administrative Organization, Amphoe Fang, Chiang Mai)” ของ นางสาวรุ จิร า จิ น ะ
รหัสประจําตัว 520132031 นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาคพิเศษ โดยมี รองศาสตราจารย ดร.
อรรถจักร สัตยานุรักษ เปนอาจารยที่ปรึกษา
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ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอ และโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 8 กันยายน
2553 แล ว มีมติ เ ห็น ชอบหัวข อ และโครงร างวิทยานิ พนธ ต ามเสนอ และให นั ก ศึ กษาดํ าเนิ น การต อ ไป โดยมี
ขอสังเกตและขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1) ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ แกไข “The information systematization…” เปน “Information
Systematization…”
2) หนา 10 ขอ 3 บรรทัดที่ 3 คําวา “อินพุท” และ “เอาทพุท” ควรเขียนเปนภาษาอังกฤษ หรือ
เขียนภาษาอังกฤษกํากับไวในเครื่องหมายนขลิขิต (เครื่องหมายวงเล็บ)
3) หนา 22 ขอ 4.4.1 ปรับการเขียนสภาพทั่วไปขององคก ารบริหารสวนตําบลแมสูนใหชัดเจน
และเขาใจงาย
4) หนา 27 ขอ 5 วัตถุประสงคของการวิจัย ขอ 1 หากมีการศึกษาและวิเคราะหความตอ งขอมูล
ขาวสารของกลุมประชาชนดวย ใหระบุใหชัดเจน
5) หนา 28 ขอ 7.4 ปรับการเขียนกลุมตัวอยางหรือประชากรที่ใชในการวิจัยใหถูกตอง
6) ตรวจสอบและแกไขการสะกดคําผิดหรือพิมพผิด เชน
6.1 หนา 10 บรรทัดที่ 8 คําวา “ปลอกภัย” และบรรทัดที่ 12 ความวา “ภาษาที่สม”
6.2 หนา 17 ขอ 2 บรรทัดแรก คําวา “หนวยงานา”
6.3 หนา 18 ขอ 3 บรรทัดแรก คําวา “การเมืองา”
6.4 หนา 22 ยอหนาที่ 1 การพิมพซ้ําความในบรรทัดที่ 4-5
4.2 การเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ หัวขอเรื่อง “ทวงทํานองการเขียนในกฎหมายลานนา
โบราณ (Style in the Lanna Ancient Law)” ของ นางสาวนลินภัสร พิทักษอโนทัย รหัสประจําตัว 500131055
นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาภาษาไทย ภาคปกติ โดยมี รองศาสตราจารย ดร. สมพงศ วิทยศักดิ์พันธุ เปนอาจารย
ที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอ และโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็น ชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาภาษาไทย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553
แลว มีมติเห็นชอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธตามเสนอ และใหนักศึกษาดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1) ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ แกไข “Style” เปน “Styles”
2) เสนอให พิจารณาปรั บวัต ถุประสงคใหส อดคลอ งกับประโยชนที่ไดรั บจากการศึ ก ษาและ
ความในยอหนาที่ 2 ของหนา 19
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4.3 การเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ หัวขอเรื่อง “แนวคิดเรื่องความรักของ สัตยา ไส บาบา
(Sathya Sai Baba’s Concept of Love)” ของ นางสาวสุวพิชญ ชื่นชม รหัสประจํ าตัว 510131005 นักศึกษา
ปริญญาโทสาขาวิชาปรัชญา ภาคปกติ โดยมี อาจารย ดร. สมหวัง แกวสุฟอง เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอ และโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาปรัชญา ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวัน ที่ 15 กันยายน 2553
แลว มีมติเห็นชอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธตามเสนอ และใหนักศึกษาดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1) ตรวจสอบและแกไขการพิมพใหถูกตอง ดังนี้
1.1 การพิมพผิดและพิมพซ้ํา เชน หนา 3 ยอหนาที่ 2 คําวา “ตั้งตั้ง” หรือ หนา 5 บรรทัดที่ 2
จากทายหนา คําวา “มี”่ เปนตน
1.2 แกไขคําวา “อาทิเชน” เปน “อาทิ” หรือ “เชน” ทุกแหงที่ปรากฏ
4.4 การเสนอหั ว ข อ และโครงร า งวิ ท ยานิ พ นธ หั ว ข อ เรื่ อ ง “วาทกรรมความรู ใ นงานเขี ยนของ
กฤษณมูรติ (Knowledge Discourse on Krishnamuri’s Works)” ของ นายปยณัฐ ประถมวงษ รหัสประจําตัว
520131004 นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาปรัชญา ภาคปกติ โดยมี รองศาสตราจารยจ ารุณี วงศละคร เปนอาจารย
ที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอ และโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาปรัชญา ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวัน ที่ 15 กันยายน 2553
แลว มีมติเห็นชอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธตามเสนอ และใหนักศึกษาดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1) ชื่อเรื่องภาษาไทย ขอใหพิจารณาตัดคําวา “ความรู” ออก
2) ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ แกไข “on” เปน “in”
3) หนา 1 ยอหนาที่ 1 ปรับการเขียนอางอิงความที่คัดลอกโดยระบุหมายเลขหนา
4) หนา 13 วัตถุประสงคการวิจัย ขอ 5.2 แกไขความจากเดิมเปน “เพื่อศึกษาวิเ คราะหและแสดง
ใหเห็นวาความรูในงานเขียนของกฤษณมูรติเปนวาทกรรมตามแนวคิดของมิเชล ฟูโกต”
5) หนา 17 แกไขดังนี้
5.1 ขอ 8 สถานที่ในการดําเนินการวิจัยและรวบรวมขอมูล
5.2 ขอ 9 ระยะเวลาดําเนิน การวิจัย เสนอให จัดทํา ในรูปตารางแสดงเนื้ อหากิ จกรรมและ
กําหนดการทําวิจัย
4.5 การเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ หัวขอเรื่อง “คําเรียกผีและความเชื่อเรื่องผีในภาษาไทย
ถิ่นเหนือ : กรณีศึกษาหมูบานปาเสราหลวง ตําบลสันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม (Spirit Terms and
Belief in Northern Thai Dialect: A Case Study of Muban Pa Sao Luang, Tambon San Pu Loei, Amphoe
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Doi Saket, Chiang Mai)” ของ นายปฏิญญา บุญมาเลิศ รหัสประจําตัว 500131053 นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชา
ภาษาไทย ภาคปกติ โดยมี รองศาสตราจารยพรพิลาส เรืองโชติวิทย เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอ และโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาภาษาไทย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553
แลว มีมติเห็นชอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธตามเสนอ และใหนักศึกษาดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1) ปรั บชื่ อเรื่ อ งภาษาไทยเปน ดัง นี้ “คํา เรียกผี และความเชื่ อเรื่ อ งผี ในภาษาไทยถิ่ น เหนื อ ใน
หมูบานปาเสราหลวง ตําบลสันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม”
2) ปรับชื่อ เรื่อ งภาษาอังกฤษเปน ดังนี้ “Spirit Terms and Beliefs in Northern Thai Dialect at
Muban Pa Sao Luang, Tambon San Pu Loei, Amphoe Doi Saket, Chiang Mai”
3) หนา 5 ยอหนาสุดทาย ควรเพิ่มเติมความคิดเห็นของผูวิจัยตอผลงานวิจัยที่อางอิง
4) หนา 14 ขอ 4.1.4 บรรทัดที่ 1 ความวา “...เปนการเสนอภาพรวม” ใหเ พิ่มเติมการขยายความ
ใหชัดเจน
5) หนา 42 ขอ 13 แผนการดําเนินการวิจัย ระบุเดือนและ พ.ศ. ที่จะดําเนินการทําวิจัยใหชัดเจน
6) ผูวิจัยควรศึกษาคนควาและอางอิงผลงานวิจัยของ ศุภลักษณ ปญโญ เรื่อง การศึกษาบทบาท
ของผีในนิทานพื้นบานลานนา เพิ่มเติม
7) บรรณานุกรม ใหแยกรายการสัมภาษณออกจากรายการเอกสารอางอิง
4.6 การเสนอหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระ หัวขอเรื่อง “การวิเคราะหระบบสารสนเทศ
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (Analysis of Dental Hospital Information
System of Faculty of Dentistry, Chaing Mai University)” ของ นางสาวนุช ลี วรรณเลิศ รหั สประจํ าตั ว
510132021 นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาคพิเ ศษ โดยมี รองศาสตราจารย ดร. ทันตแพทย
สิทธิชัย วนะจันทรรักษ 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 และคณะอนุกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระ กลุมวิชาสารสนเทศ
ศึกษา แลว มีมติเห็นชอบหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระตามเสนอ และใหนักศึกษาดําเนินการตอไป โดย
มีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1) หนา 4 ขอ 7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ขอ 1 แกไข “สามารถนําปญหา” เปน “ทราบปญหา”
2) หนา 5 ขอบเขตดานเนื้อหา ตัด “ที่ใชในโรงพยาบาลทันตกรรม” ที่พิมพซ้ําออก
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4.7 การเสนอขอแตงตั้ง อาจารย ดร. บัวริน อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาไทย เปนอาจารยในบัณฑิต
วิทยาลัย อาจารยประจํา ตามขอเสนอของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิ ชาภาษาไทยประสงคเ สนอขอแตง ตั้ง อาจารย ดร. บั วริน วังคี รี เปน อาจารยในบั ณฑิ ต
วิทยาลัย อาจารยประจํา ตามคุณสมบัติของขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึก ษาระดับบัณฑิตศึก ษา
พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2550 ดังนี้:1) คุณสมบัติตามขอบังคับฯ พ.ศ. 2547 ขอ 18.1.1 และ 18.1.3
2) คุณสมบัติตามขอบังคับฯ พ.ศ. 2550 ขอ 18.1.1, 18.1.2(1), 18.1.2(2), 18.1.3 และ 18.1.5
ทั้งนี้ การเสนอขอแตงตั้ งบุคคลดัง กลาว ได รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหลั ก สูตร
บัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาภาษาไทย คราวการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553 แลว
ทีป่ ระชุมฯ พิจารณาแลว เห็นชอบการเสนอขอแตงตั้ง อาจารย ดร. บัวริน วังคีรี เปนอาจารยใน
บัณฑิตวิทยาลัย อาจารยประจํา ตามขอ เสนอของสาขาวิชาภาษาไทย และใหคณะฯ นําเสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อ
ดําเนินการแตงตั้งตอไป
4.8 การเสนอขอแตงตั้ ง Mr. Wayne Deakin เป นอาจารยใ นบัณฑิต วิทยาลัย อาจารยพิ เศษ ตาม
ขอเสนอของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิ ช าภาษาอั งกฤษประสงค เ สนอขอแต ง ตั้ ง Mr. Wayne Deakin เปน อาจารย ในบั ณฑิ ต
วิทยาลัย อาจารยพิเศษ ตามคุณสมบัติของขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2547 และ พ.ศ. 2550 ดังนี้:1) คุณสมบัติตามขอบังคับฯ พ.ศ. 2547 ขอ 18.1.1 และ 18.1.4
2) คุณสมบัติตามขอบังคับฯ พ.ศ. 2550 ขอ 18.1.1, 18.1.2(2) 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. Wayne Deakin เปนอาจารยในบัณฑิต
วิทยาลั ย อาจารย พิเ ศษ ตามข อ เสนอของสาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ และใหค ณะฯ นํา เสนอบั ณฑิ ต วิ ทยาลั ยเพื่ อ
ดําเนินการแตงตั้งตอไป
4.9 การเสนอขออนุมัติใหนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ จํานวน 9 ราย ขยาย
เวลาการศึกษาตอ ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2553 ตามขอเสนอของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิช าภาษาอั งกฤษเสนอขออนุมัติใหนัก ศึ กษาปริญ ญาโท สาขาวิช าภาษาอั งกฤษ แผน ข
ภาคพิเศษ ขยายเวลาศึกษาตอ ครั้งที่ 2 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2553 เนื่องจากยังทําการวิจัยเพื่อการคนควา
แบบอิสระไมแลวเสร็จ จํานวน 9 ราย ดังนี้
1) นางสาวทิพยวรรณ จันทรศรีงาม
รหัสประจําตัว 490132042
2) นางสาวนฤมล ธรรมพฤกษา
รหัสประจําตัว 490132047
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3) นายพจนกาญจน กาญจนนัษฐิติ
รหัสประจําตัว 490132048
4) นางสาวพันธิตรา สัตยานุรักษ
รหัสประจําตัว 490132050
5) นางสาวพิชญา ผึ่งผดุง
รหัสประจําตัว 490132051
6) นางสาวพิทยาภรณ เชียงทอง
รหัสประจําตัว 490132052
7) นางสาววันวิสา กิตติกรวรเดช
รหัสประจําตัว 490132054
8) นายสุวินัย อินมูล
รหัสประจําตัว 490132060
9) นางแอกร แซมซัน
รหัสประจําตัว 490132063
ทั้งนี้ การเสนอขออนุมัติข ยายเวลาศึกษาของนัก ศึกษา ได ผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึก ษา
ทั่วไป อาจารย ที่ปรึ ก ษาการค นคว าแบบอิ ส ระ ตลอดจนคณะกรรมการบริ หารหลัก สูตรบัณฑิ ตศึ ก ษา ประจํ า
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คราวการประชุมครั้งที่ 7/2553 วันที่ 9 กันยายน 2553 แลว
ที่ประชุมฯ พิจารณาแลว มีมติอนุมัติในหลักการใหนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ข
ภาคพิเศษ จํานวน 9 ราย ดังกลาว ขยายเวลาศึก ษาตอ ครั้งที่ 2 ในภาคการศึก ษาที่ 2 ปการศึกษา 2553 แตขอให
สาขาวิ ชาฯ แจง นั ก ศึ กษาส งรายงานการคนคว า แบบอิ ส ระในส วนที่ ไ ด ดําเนิ น การแลวเสร็ จ เพื่ อ ใช ประกอบ
การพิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําเสนอขออนุมัติบัณฑิตวิทยาลัยตอไป
อนึ่ง ประธานขอความรวมมือทุกสาขาวิชาวา หากมีนักศึกษาที่ประสงคเสนอขออนุมัติขยายเวลาศึกษา
ตอ ครั้งที่ 2 ใหจัดสงรายงานวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระในสวนที่นักศึกษาไดดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน
1 ชุด เพื่อที่ประชุมฯ ใชประกอบการพิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําเสนอขออนุมัติบัณฑิตวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ
การจางอาจารยที่เกษียณอายุราชการ
ประธานรายงานที่ประชุมฯ ทราบวา มหาวิทยาลัยไดมีประกาศเรื่อ งหลักเกณฑแ ละวิธีก ารจางอาจารย
ทีเ่ กษียณอายุราชการ ซึ่งมีการกําหนดอัตราจางและหนาที่ความรับผิดชอบไว 3 ระดับ คือ
1) ระดับ 1 สําหรับการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี มีอัตราคาจางประมาณ 20,000 บาท
2) ระดับ 2 สําหรับการเรียนการสอนระดับปริญญาโท มีอัตราคาจางประมาณ 30,000 บาท
3) ระดับ 3 สําหรับการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก มีอัตราคาจางประมาณ 40,110 บาท
ทั้งนี้ คณะฯ จะไดมีการประชุมฯ ผูเกี่ยวขอ งเพื่อกําหนดอัตราจางและหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน
รวมกันตอไป
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ปดการประชุม : เวลา 16.45 น.

( นางสาวบุษรา แซตัง )
ผูบันทึกรายงานการประชุม

( นางนิทราพร อุตตโม )
ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม

