รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะมนุษยศาสตร
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓
วันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
ณ หองประชุม HB ๗๒๑๑ คณะมนุษยศาสตร
----------------------------ผูมาประชุม
๑. รองศาสตราจารยโรม จิรานุกรม
๒. รองศาสตราจารยรตั นา ณ ลําพูน
๓. อาจารยสําราญ หมอมพกุล
๔. รองศาสตราจารยอุบลรัตน พันธุมินทร
๕. รองศาสตราจารยอังสนา ธงไชย
๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธีรวรรณ ธีระพงษ

คณบดี
ประธานที่ประชุม
รองคณบดีฝายวิชาการ
กรรมการ
แทนหัวหนาภาควิชาภาษาตะวันตก
กรรมการ
หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันออก
กรรมการ
หัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
กรรมการ
๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาประวัติศาสตร
กรรมการ
๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิโรจน อินทนนท
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาปรัชญา
กรรมการ
๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรุตม บุญศรีตัน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
กรรมการ
๑๐. รองศาสตราจารยพรพิลาศ เรืองโชติวิทย ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาภาษาไทย
กรรมการ
๑๑. รองศาสตราจารยสุภาณี จันทรคําอาย
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
กรรมการ
๑๒. รองศาสตราจารยพลอยศรี โปราณานนท ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว
กรรมการ
๑๓. อาจารย ดร. ชลาธิป วสุวัต
กรรมการวิชาการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
๑๔. นางนิทราพร อุตตโม
รักษาการแทนหัวหนางานบริการการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เลขานุการ
๑๕. นางสาวบุษรา แซตัง
นักวิชาการศึกษา งานบริการการศึกษา ผูชวยเลขานุการ

๒
ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยปราณี วงศจํารัส

ประธานสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร

กรรมการ

ผูไมมาประชุม (ติดราชการและมีกิจธุระจําเปน)
๑. รองศาสตราจารย ดร. ชูชัย สมิทธิไกร
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ
กรรมการ
๒. อาจารย ดร. ธนพรรณ กุลจันทร
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
กรรมการ
๓. รองศาสตราจารยทรงศักดิ์ ปรางควัฒนากุล

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมลานนา กรรมการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
รองศาสตราจารยโรม จิรานุกรม คณบดีคณะมนุษยศาสตร ประธานที่ประชุมฯ กลาวเปดประชุมฯ
และดําเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังปรากฏขางทายนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมฯ
๑.๑ ผลการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระดีเดน/ดีมาก ปการศึกษา
๒๕๕๓ ของบัณฑิตวิทยาลัย
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยไดจัดทําโครงการรางวัลวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิส ระ ดีเดน /
ดีมาก สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาใน ๓ กลุมสาขาวิชา คือ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุม
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ และกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทั้งนี้เพื่อเปนการยกยองและ
ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมที่สรรคสรางวิทยานิพนธที่มีคุณภาพ รวมทั้ง
เป น การกระตุน และใหกํ าลั งใจแกอ าจารยผูควบคุ ม วิทยานิพนธแ ละการคน ควา แบบอิส ระ ตลอดจนให
คําปรึกษาแกนักศึกษา
บัด นี้ คณะกรรมการผูทรงคุ ณวุ ฒิไดพิจารณาวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิส ระของ
นักศึกษาบัณฑิต ศึก ษาที่สําเร็จการศึกษาระหวางวัน ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึงวัน ที่ ๑๖ พฤศจิก ายน
๒๕๕๓ เสร็จสิ้น เรีย บรอ ยแลว ดังรายละเอียดปรากฏในประกาศบัณฑิต วิทยาลั ย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ฉบั บที่ ๐๐๑๓/๒๕๕๓ เรื่อ ง ผลการพิจารณารางวัล วิทยานิพนธแ ละการคนควา แบบอิสระ ดีเดน /ดีม าก
ปการศึก ษา ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ ในสวนของรางวัล การคนควาแบบอิสระ

๓
ดีมาก กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตรไดรับรางวัลดังกลาว
คือ
พระณัฐพงษ กฤตยวงศ รหัสประจําตัว ๕๑๐๑๓๑๐๓๗
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
ชื่อ เรื่อ งการคน คว า แบบอิ ส ระ “ทางออกของป ญ หาการบริโ ภคสื่ อ โทรทั ศ นต ามหลั ก
พระพุทธศาสนา”
โดยบัณฑิต วิทยาลั ยกําหนดจัด งานพิธีม อบรางวั ลวิทยานิพนธและการคน ควา แบบอิส ระ
ดีเดน/ดีมาก ในวันอาทิตยที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๔
๑.๒ นั ก ศึก ษาสํ าเร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ปริญ ญามหาบั ณ ฑิ ต ประจํ าป พ.ศ. ๒๕๕๓
ครั้งที่ ๒๑
ที่ประชุมสภาวิช าการมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ไดใหความเห็นชอบผลการศึกษานักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต จํานวน
๓๒๑ ราย ทั้งนี้ มีนักศึกษาระดับปริญญาโทของคณะมนุษยศาสตรสําเร็จการศึกษาครั้งนี้ จํานวน ๑๖ คน คือ
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา) มี ๑๓ คน
๑) นางกชพร ศรีพรรณ
รหัสประจําตัว ๔๘๘๑๐๙๗
๒) นางสาวกาญจนา ชิดทอง
รหัสประจําตัว ๕๑๐๑๓๒๐๓๔
๓) นายจักรพันธ วงศฤกษดี
รหัสประจําตัว ๕๑๐๑๓๒๐๓๕
๔) นางจิตติมา ทองเล็ก
รหัสประจําตัว ๕๑๐๑๓๒๐๓๖
๕) นางชโรชินีย ชัยมินทร
รหัสประจําตัว ๕๑๐๑๓๒๐๑๔
๖) นายชัยชนม ชัยนภัทร
รหัสประจําตัว ๕๑๐๑๓๒๐๔๐
๗) นางสาวทัศวรรณ ธิมาคํา
รหัสประจําตัว ๕๑๐๑๓๒๐๕๗
๘) นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย
รหัสประจําตัว ๕๑๐๑๓๒๐๑๕
๙) นางมยุรี ยาวิลาศ
รหัสประจําตัว ๔๘๘๑๑๐๙
๑๐) นางสาวมัณทะณี คําโพธิ์
รหัสประจําตัว ๕๑๐๑๓๒๐๑๖
๑๑) นายวุฒิชัย ใจซื่อ
รหัสประจําตัว ๕๑๐๑๓๒๐๓๗
๑๒) นายสุชาติ ชุมดวง
รหัสประจําตัว ๕๐๐๑๓๒๐๘๘
๑๓) นางแสงเดือน อุบลศรี
รหัสประจําตัว ๕๑๐๑๓๒๐๒๘
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มี ๒ คน
๑) นางสาวนิภาพร อุดมสม
รหัสประจําตัว ๕๐๐๑๓๒๐๙๑
๒) นางสาวหทัยชนก อินลบ
รหัสประจําตัว ๔๙๐๑๓๒๐๖๑
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา) มี ๑ คน
๑) นางสาวศิรินทร ภูมิมาลา
รหัสประจําตัว ๕๑๐๑๓๒๐๒๘

๔
๑.๓ อนุมัติใหนักศึกษาบัณฑิตศึกษาขยายเวลาศึกษาตอในภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา
๒๕๕๓
บั ณฑิต วิท ยาลัย ได พิจารณาอนุ มั ติใ หนั ก ศึก ษาปริญญาโทคณะมนุ ษยศาสตร สาขาวิช า
ภาษาอังกฤษ จํานวน ๙ ราย ขยายเวลาศึกษาตอครั้งที่ ๒ ในภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๓ ดังนี้
๑) นางสาวทิพยวรรณ จันทรศรีงาม
รหัสประจําตัว ๔๙๐๑๓๒๐๔๒
๒) นางสาวนฤมล ธรรมพฤกษา
รหัสประจําตัว ๔๙๐๑๓๒๐๔๗
๓) นายพจนกาญจน กาญจนัษฐิติ
รหัสประจําตัว ๔๙๐๑๓๒๐๔๘
๔) นางสาวพันธิตรา สัตยานุรักษ
รหัสประจําตัว ๔๙๐๑๓๒๐๕๐
๕) นางสาวพิชญา ผึ่งผดุง
รหัสประจําตัว ๔๙๐๑๓๒๐๕๑
๖) นางสาวพิทยาภรณ เชียงทอง
รหัสประจําตัว ๔๙๐๑๓๒๐๕๒
๗) นางสาววันวิสา กิตติกรวรเดช
รหัสประจําตัว ๔๙๐๑๓๒๐๕๔
๘) นายสุวินัย อินมูล
รหัสประจําตัว ๔๙๐๑๓๒๐๖๐
๙) นางแอกร แซมซัน
รหัสประจําตัว ๔๙๐๑๓๒๐๖๓
ทั้งนี้ การขยายเวลาศึกษาตอดั งกลา วซึ่งเปน ครั้งสุ ดทาย หากนัก ศึก ษาไมสามารถสํา เร็ จ
การศึกษาไดหลังจากการขยายเวลาครั้งนี้ ถือวาใหพนสภาพการเปนนักศึก ษาตามขอบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๔๗
ขอ ๒๗(๖)
๑.๔ ประกาศคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง การใหร างวัลวิทยานิพนธ /
การคนควาแบบอิสระ ดีเดนและดีมาก สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทคณะมนุษยศาสตร ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๓
คณะมนุษยศาสตรไดตระหนัก ถึงการพัฒ นาคุ ณภาพงานวิจัยเพื่อ วิทยานิพนธ /การคนควา
แบบอิสระของนักศึกษาปริญญาโทคณะมนุษยศาสตร ดังนั้น จึงจัดใหมีรางวัลวิทยานิพนธ /การคน ควาแบบ
อิสระดีเดน และดีมาก สําหรับนัก ศึกษาปริญญาโทคณะมนุษยศาสตรที่มีผลงานวิจัย เพื่ อ วิทยานิพนธ /การ
คนควาแบบอิสระ ที่มีคุณภาพ ซึ่งดําเนินการแลวเสร็จและสงเอกสารเสนอขออนุมัติสําเร็จการศึกษามายัง
คณะฯ ระหวางวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ และผานการกลั่นกรองจากสาขาวิชาฯ แลว
โดยวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิส ระที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกใหไดรับรางวัลดีเดนและดีมากจะ
ไดรับเงินรางวัลดังนี้
๑) รางวั ล สํ า หรั บอาจารย/ คณะกรรมการที่ป รึก ษาของนั ก ศึก ษาที่ไ ดรับ รางวั ล (วงเงิน
๒๖,๕๐๐ บาท)
ก. วิทยานิพนธดีเดน
ไดรับเงินรางวัล จํานวน ๑๒,๐๐๐ บาท
ข. วิทยานิพนธดีมาก
ไดรับเงินรางวัล จํานวน ๖,๐๐๐ บาท
ค. การคนควาแบบอิสระดีเดน ไดรับเงินรางวัล จํานวน ๕,๕๐๐ บาท
ง. การคนควาแบบอิสระ ดีมาก ไดรับเงินรางวัล จํานวน ๓,๐๐๐ บาท

๕
๒) รางวัลสําหรับนักศึกษาที่ไดรับรางวัล (วงเงิน ๓๙,๕๐๐ บาท)
ก. วิทยานิพนธดีเดน
ไดรับเงินรางวัล จํานวน ๑๘,๐๐๐ บาท
ข. วิทยานิพนธดีมาก
ไดรับเงินรางวัล จํานวน ๙,๐๐๐ บาท
ค. การคนควาแบบอิสระ ดีเดน ไดรับเงินรางวัล จํานวน ๘,๕๐๐ บาท
ง. การคนควาแบบอิสระ ดีมาก ไดรับเงินรางวัล จํานวน ๔,๐๐๐ บาท
อนึ่ง คณะฯ กําหนดมอบรางวัลในสัปดาหของงานพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน
๒๕๕๓
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะมนุษยศาสตร ครั้งที่
๑๒/๒๕๕๓ เมื่อวันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุม HB ๗๒๑๑ คณะมนุษยศาสตร
และมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไมมีขอแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ การเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ หัวขอเรื่อง “แนวคิดทางจริยศาสตรสังคม
ในทัศ นะของ คารล มารกซ (Karl Marx’s Concept of Social Ethics)” ของ นายชิษณุพงษ พิบูลย
รหั ส ป ระจํ า ตั ว ๕๒๐๑๓๑๐๐๓ นั ก ศึ ก ษาป ริ ญ ญาโทสาขาวิ ช าป รั ช ญา ภาคปกติ โดย มี
รองศาสตราจารยจารุณี วงศละคร เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ป ระชุ ม ฯ ไดพิ จ ารณาหั ว ขอ และโครงรา งฯ ดั ง กล า ว ซึ่ งผ า นความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิต ศึกษา ประจําสาขาวิชาปรัชญา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่
๑๐ พฤศจิก ายน ๒๕๕๓ แลว มีมติเห็ น ชอบหั ว ขอ และโครงรางวิท ยานิพนธต ามเสนอ และใหนัก ศึก ษา
ดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังตอไปนี้
๑) ชื่อเรื่องภาษาไทย ตัดความวา “ในทัศนะ” ออก
๒) เพิ่มเติมการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดทางจริยธรรมของ คารล มารกซ
๓) เสนอให นั ก ศึ ก ษาค น คว า งานเขี ย นของ คาร ล มาร ก ซ เพิ่ ม เติ ม จากห อ งสมุ ด
คณะสังคมศาสตร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๔) ปรับการเขียนรายการอางอิงในเนื้อหาและปรับการเขียนบรรณานุกรมใหถูกตอง
๕) หนา ๗ ยอหนาที่ ๒ และ ๓ แกไขชื่อหนังสือ Das capital ใหตรงกับชื่อหนังสือที่ปรากฏใน
บรรณานุกรม

๖
๔.๒ การเสนอหัวข อ และโครงรางวิทยานิพนธ หั ว ข อเรื่อ ง “แนวคิด เรื่อ งอัตลั กษณ ข อง
การทําเพลงอินดี้ไทยในปจจุบัน (A Concept of Identity of Creation in Current “Thai Indie
Music”)” ของ นายอนุสิกข ศิรินันท รหัสประจําตัว ๕๒๐๑๓๑๐๐๙ นักศึกษาปริญ ญาโทสาขาวิชา
ปรัชญา ภาคปกติ โดยมี ผูชวยศาสตราจารยวิโรจน อินทนนท เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ป ระชุ ม ฯ ไดพิ จ ารณาหั ว ขอ และโครงรา งฯ ดั งกล า ว ซึ่ งผ า นความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิต ศึกษา ประจําสาขาวิชาปรัชญา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่
๑๐ พฤศจิก ายน ๒๕๕๓ แลว มีมติเห็ น ชอบหั ว ขอ และโครงรางวิ ท ยานิพนธต ามเสนอ และใหนัก ศึก ษา
ดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังตอไปนี้
๑) ชื่อเรื่องภาษาไทย ปรับแกไขเปนดังนี้ “แนวคิดเรื่องอัตลัก ษณข องศิลปนผูทําเพลงอินดี้
ไทยในปจจุบัน”
๒) ชื่อเรื่อ งภาษาอังกฤษ ปรับแกไขเปนดังนี้ “Concept of Identity of Current Thai Indie
Music Artists”
๓) ปรับการเขียนรายการอางอิงในเนื้อหาใหถูกตองทุกรายการ เชน หนา ๓ รายการอางอิง
ของ กีรติ บุญเจือ ยอหนาที่ ๒ บรรทัดที่ ๙ และ ฐิติมา ธารารัตนกุล บรรทัดที่ ๓ จากทายหนา เปนตน
๔) หนา ๗ ขอ ๗.๑.๒ เสนอใหมี ก ารเก็ บรวบรวมขอ มู ล เชิงลึก โดยการปรั บลดจํ า นวน
กลุมตัวอยางวงดนตรีที่ใชศึกษาทั้งสองกลุม จากเดิมกลุมละ ๕ วงดนตรี เปน ๓ วงดนตรี
๕) หนา ๘ ขอ ๗.๒.๔ แกไข “๘.๑-๘.๓” เปน “๗.๒.๑-๗.๒.๓”
๔.๓ การเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ หัวขอเรื่อง “แนวคิด เรื่องสมาธิบําบัดตาม
แนวทางของ สัตยา นารายัน โกเอ็นกา (Satya Narayan Goenka’s the Concept of Mediation
Therapy)” ของ นางสาววิลาสิณี หวั งเกษม รหั สประจํ าตัว ๕๑๐๑๓๑๐๑๐ นักศึกษาปริญ ญาโท
สาขาวิชาปรัชญา ภาคปกติ โดยมี ผูชวยศาสตราจารยวิโรจน อินทนนท เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได พิ จ ารณาหั ว ข อ และโครงร า งฯ ดั ง กล า ว ซึ่ ง ผ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาปรัช ญา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อ
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ แลว มีมติเห็นชอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธต ามเสนอ และใหนัก ศึกษา
ดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังตอไปนี้
๑) ชื่อ เรื่องภาษาไทย ปรั บแกไขเป น ดังนี้ “แนวคิด เรื่อ งสมาธิบํา บั ดของ สัต ยา นารายั น
โกเอ็นกา”
๒) ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ตัดคําวา “the” หนาคําวา “Concept” ออก
๓) หนา ๒ ยอ หนาที่ ๒ บรรทัดสุด ทาย ปรับแกไขการเขียนอางอิงที่ปรากฏใหถูกตอ งโดย
การอางอิงจากชื่อผูเขียน
๔) หนา ๙ และ ๑๐ มีการอางอิงถึงวิทยานิพนธข อง กัน ยา ภิญโญยงค (๒๕๔๓) ซ้ํากั น
๒ แหง จึงมีขอสังเกตวาจําเปนตองมีการอางอิงซ้ําหรือไม

๗
๕) ตรวจสอบและแกไขการพิมพขอความใหมีความตอเนื่องกัน เชน หนา ๙ บรรทัดที่ ๓-๔,
ยอหนาที่ ๒ บรรทัดที่ ๖-๗ และ หนา ๑๑ ขอ ๗.๑ บรรทัดที่ ๔-๕ เปนตน
๖) หนา ๑๒ ขอ ๗.๒ บรรทัดที่ ๔ แกไข “(Deep Interview)” เปน “(Indepth Interview)”
๗) หนา ๑๓-๑๔ ปรับแกไขรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมและการสะกดคําใหถูกตอง
๔.๔ การเสนอหั วขอ และโครงรางวิทยานิพนธ หัวข อเรื่อง “แนวคิดเชิงปรัช ญาในแพทย
พื้น บานล านนา : กรณีศึกษาหมอนวดตอกเสน (Philosophical Concept in Lanna Medicine:
A Case Study of Mor Nuad Tork Sen)” ของ นายชนินทร เขียวสนุก รหัสประจําตัว ๕๒๐๑๓๑๐๐๒
นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาปรัชญา ภาคปกติ โดยมี ผู ชวยศาสตราจารยวิโรจน อินทนนท เป น
อาจารยที่ปรึกษา
ที่ป ระชุ ม ฯ ไดพิ จ ารณาหั ว ขอ และโครงรา งฯ ดั งกล า ว ซึ่ งผ า นความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาปรัชญา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ แลว มีมติเห็น ชอบหั วขอ และโครงรางวิทยานิพนธต ามเสนอ และใหนัก ศึก ษา
ดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังตอไปนี้
๑) ชื่อเรื่องภาษาไทย ปรับแกไขเปนดังนี้ “แนวคิดเชิงปรัชญาในการรัก ษาของแพทยพื้นบาน
ลานนาโดยวิธีนวดตอกเสน”
๒) ชื่อเรื่อ งภาษาอังกฤษ ปรับแกไขเปนดังนี้ “Philosophical Concept in Lanna Medicine
Healing by Tork Sen Massage” ทั้งนี้ ขอตรวจสอบการใชคําใหถูกตองตามที่ราชบัณฑิตกําหนดไว
๓) หนา ๓ บรรทัดที่ ๓-๗ ปรับการเขียนเพื่อ แสดงใหเห็น ความสําคัญของการแพทยแผน
โบราณที่มีสมมติฐานในการรักษาพยาบาลทั้งทางกายภาพและจิตวิทยา
๔) ปรับแกไขวัตถุประสงคใหสอดคลองกับชื่อเรื่องที่มีการปรับเปลี่ยน
๔.๕ การเสนอหัวขอ และโครงรางการค นควาแบบอิสระ หั วข อเรื่อ ง “ประสิทธิภาพของ
การเรีย นแบบร วมมือในการสอนคํ าศัพท ภาษาอั งกฤษ นักเรีย นชั้น ประถมศึกษาปที่ ๖ โรงเรีย น
หวยมะเกลือวิทยา จั งหวัด ลําปาง)” ของ นางสาววินิช ยา วงศชั ย รหัสประจําตัว ๕๑๐๑๓๒๐๓๒
นั กศึกษาปริญ ญาโทสาขาวิ ช าภาษาอั งกฤษ ภาคพิเศษ โดยมี ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร. สายแข
สรรพกิจจํานง เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได พิ จ ารณาหั ว ข อ และโครงร า งฯ ดั ง กล า ว ซึ่ ง ผ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการ บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และคณะอนุกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระ
กลุมวิชาภาษาอังกฤษ แลว มีมติเห็นชอบหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระตามเสนอ และใหนักศึกษา
ดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังตอไปนี้

๘
๑) ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ตัดคําวา “The” ออก
๒) หนา ๑ ขอ ๒ หัวขอ Rationale ยอหนาที่ ๑ บรรทัดที่ ๗ แกไข “Thai, Mathematics, and
Science” เปน ““Thai, mathematics, and science”
๓) หนา ๔ แกไขดังนี้
๓.๑ ยอหนาที่ ๑ บรรทัดที่ ๑ แกไข “The scope” เปน “The focus of the study”
๓.๒ บรรทั ดที่ ๑ ปรับแกไ ขการใช CLL ทุก แหงที่ปรากฏใหเปน แนวเดียวกัน คื อ ใช
“Cooperative Language Learning (CLL)” เมื่อกลาวถึงในครั้งแรก และใช “CLL” เมื่อกลาวถึงในครั้งตอไป
๔) หนา ๒๔ ยอ หนาที่ ๒ บรรทัดที่ ๔-๕ แกไขความวา “but it will only apply the three
learning activities which are Jigsaw, Think-Pair-Share, and Numbered Heads instead.” เปน “using the
three learning activities which are Jigsaw, Think-Pair-Share, and Numbered Heads instead.”
๕) หน า ๒๖ ข อ ๑๐ Timeline ปรั บ แกไ ขการเขีย นขั้ น ตอนการทํ า วิ จั ย ให ถู ก ต อ งและ
สอดคลองกับกําหนดการ
๖) หน า ๒๗-๒๘ แก ไ ข “References” เป น “Bibliography” และปรั บ แก ไ ขการเขี ย น
บรรณานุกรมโดยเรียงลําดับรายการตามตัวอักษรใหถูกตอง
๔.๖ การเสนอหัวข อ และโครงร างการคนคว าแบบอิสระ หั วขอ เรื่อง “การพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศสําหรับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด เชียงราย (Information System Development of
Children and Youth Council, Chiang Rai province)” ของ นางสาวยุพิน นาใจ รหัสประจําตัว
๕๐๐๑๓๒๐๗๒ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาคพิเศษ โดยมี รองศาสตราจารย
รัตนา ณ ลําพูน เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได พิ จ ารณาหั ว ข อ และโครงร า งฯ ดั ง กล า ว ซึ่ ง ผ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการ บริห ารหลั ก สู ต รบั ณฑิต ศึก ษา ประจํ า สาขาวิช าสารสนเทศศึก ษา ในคราวประชุ ม ครั้งที่
๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และคณะอนุกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางการคนควา
แบบอิสระ กลุมวิชาสารสนเทศศึกษา แลว มีมติเห็นชอบหัวขอ และโครงรางการคน ควาแบบอิสระตามเสนอ
และใหนักศึกษาดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังตอไปนี้
๑) ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ แกไข “of” เปน “for”
๒) หนา ๑-๓ ขอ ๔ หลักการ ทฤษฎี เหตุผล เพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชนที่เด็กและเยาวชน
จะไดรับจากการพัฒนาเว็บไซตสําหรับเผยแพรขอมูล สารสนเทศ เพื่อใหสอดคลองกับที่ระบุไวในนิยามศัพท
หนา ๑๙ ขอ ๑๑
๓) หนา ๔ แกไขดังนี้
๓.๑ ยอ หนา ที่ ๑ บรรทั ด ที่ ๑ แก ไ ข “(Information Technology หรื อ IT)” เป น
“(Information Technology-IT)”

๙
๓.๒ ยอ หนา ที่ ๑ บรรทั ดที่ ๔-๕ ปรับแกไ ขการเขียนอางอิง “(ชัยยศ สั นติวงษ และ
นิตยา เจรียงประเสริฐ, ๒๕๔๖ อางถึงใน Turban, Mclean & Wetherbe, ๒๐๐๑)” ใหถูกตอง
๔) หนา ๕ และ ๘ ปรับแกไขการเขียนอางอิงชื่อชาวตางประเทศที่ปรากฏใหถูกตอง
๕) หนา ๖ ยอ หนาที่ ๒ ผูวิจัยควรศึกษาและอ างอิงเอกสารตน ฉบับของ เชลลี (๒๕๔๖)
แทนการอางอิงจากฉบับแปล
๖) หนา ๗ ขอ ๕.๑.๓ ควรเพิ่มคําอธิบายของระบบฐานขอมูล (Database Systems)
๗) หนา ๙ และ ๑๑ แกไขการใชสัญลักษณการลําดับขอเปนเลขลําดับขอยอยใหถูกตอง
๘) หนา ๑๑ ขอ ๒ ตรวจสอบและแกไขความที่ปรากฏใหชัดเจน
๙) ตัดขอความภาษาอังกฤษในเครื่องหมายนขลิขิต (เครื่อ งหมายวงเล็บ) ออก ยกเวนเปน
คําสําคัญหรือทฤษฎี
๑๐) หนา ๑๑ บรรทั ด ที่ ๒ จากทายหนา แกไข “มั ล ติมีเดีย ” เป น “สื่อ ประสม” เพื่อ ให
สอดคลองกับที่ไดกลาวไวในหนา ๕ ขอ ๒ บรรทัดที่ ๓
๑๑) หนา ๑๒ ขอ ๕.๑.๘ โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใ ชใ นการพั ฒนาระบบ ควรมีก ารเขียน
เกริ่นนําวาจะใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพัฒนาระบบมีอะไรบางในการวิจัยครั้งนี้ และแตละโปรแกรมมีขอดีหรือ
ขอดอยแตกตางจากโปรแกรมอื่นอยางไร
๑๒) หนา ๑๕ ขอ ๕.๒ เพิ่มเติมงานวิจัยตางประเทศ
๑๓) หนา ๑๖ ขอ ๗ ประโยชน ที่จะไดรับ จากการศึก ษา ปรั บการเขียนใหส อดคลอ งกั บ
คํานิยามศัพทที่กําหนดไวในหนา ๑๙
๑๔) หนา ๑๘ ขอ ๘.๔.๑ ซอฟตแวรที่ใชในการวิจัย หากเปนซอฟตแวรที่มีลิขสิทธิ์ อาจปรับ
การเขียนโดยไมตองระบุชื่อบริษัท เชน โปรแกรมสําหรับตกแตงภาพ โปรแกรมสําหรับพัฒนาเว็บไซต เปนตน
๑๕) หนา ๑๙ ขอ ๑๐ ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา ระบุระยะเวลาที่ผูวิจัยจะดําเนินการ
ในแตละขั้นตอนดวย
๑๖) ตรวจสอบและแกไขการพิมพคําผิดใหถูกตอง เชน หนา ๑๒ และ ๑๓ เปนตน
๑๗) หนา ๒๐ ปรับการเขียนบรรณานุกรมบางรายการใหถูกตอง
๔.๗ การเสนอขอแตงตั้ง Mr. Guy Horton เปนอาจารยในบัณฑิตวิทยาลัย อาจารยพิเศษ
ตามขอเสนอของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอั งกฤษประสงคเสนอขอแตงตั้ง Mr. Guy Horton เปน อาจารยในบัณฑิต
วิท ยาลั ย อาจารย พิ เ ศษ ตามคุ ณสมบั ติ ข องข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้:๑) คุณสมบัติตามขอบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๑๘.๑.๑
๒) คุณสมบัติตามขอบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๘.๑.๑ และ ๑๘.๑.๓

๑๐
ทั้งนี้ การเสนอขอแตงตั้งบุคคลดังกลาว ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหลัก สูตร
บัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คราวการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๓
แลว
ที่ประชุมฯ พิจารณาแลว เห็นชอบการเสนอขอแตงตั้ง Mr. Guy Horton เปนอาจารยในบัณฑิต
วิทยาลัย อาจารยพิเศษ ตามขอเสนอของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ แตขอใหสาขาวิชาฯ เพิ่มเติม คุณสมบัติตาม
ขอบั งคับฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๘.๑.๒(๒) และ ๑๘.๑.๕ เพื่อใหส อดคลอ งกับคุณสมบัติของผูถูก เสนอขอ
แตงตั้ง และเมื่อแกไขแลวใหคณะฯ นําเสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อดําเนินการแตงตั้งตอไป
๔.๘ การเสนอขอเปลี่ ย นแผนการศึ ก ษาของ นางสาวรุ จิ ร า จิ น ะ รหั ส ประจํ า ตั ว
๕๒๐๑๓๒๐๓๑ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาคพิเศษ จาก แผน ข ไปสู แผน ก
แบบ ก ๒ ตามขอเสนอของสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
สาขาวิ ช าสารสนเทศศึ ก ษาเสนอขอเปลี่ ย นแผนการศึ ก ษาของ นางสาวรุ จิ ร า จิ น ะ
รหัสประจําตัว ๕๒๐๑๓๒๐๓๑ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาคพิเศษ จาก แผน ข ไปสู
แผน ก แบบ ก ๒ เนื่องจากเพื่อประโยชนของนักศึกษาในการศึกษาตอและการทํางานในอนาคต
ทั้งนี้ การเสนอขอเปลี่ยนแผนการศึกษาของนักศึกษาดังกลาว ไดผานความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คราวการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ แลว
ที่ประชุมฯ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการเสนอขอเปลี่ยนแผนการศึกษาของ นางสาวรุจิรา
จินะ รหัสประจําตัว ๕๒๐๑๓๒๐๓๑ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาคพิเศษ จาก แผน ข
ไปสู แผน ก แบบ ก ๒ ตามที่ส าขาวิช าสารสนเทศศึก ษาเสนอ และใหคณะฯ ดําเนิน การนําเสนอบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ การใหรางวัลวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระดีเดน/ดีมาก สําหรับนักศึกษาปริญญา
โทคณะมนุษยศาสตร ปการศึกษา ๒๕๕๓
ตามที่คณะฯ จัดใหมีการใหรางวั ลวิทยานิพนธ /การคนควาแบบอิสระดีเดน /ดีมาก สําหรับ
นักศึกษาปริญญาโทคณะมนุษยศาสตร ปการศึกษา ๒๕๕๓ นั้น หลังจากที่สาขาวิชาฯ ไดพิจารณากลั่นกรอง
วิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ ที่มีคุณภาพมายังคณะฯ แลว คณะฯ จะไดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ
ตัดสินรางวัลดังกลาวตอไป

๑๑
๕.๒ หลักเกณฑการเปลี่ยนแผนการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโทคณะมนุษยศาสตร
ตามที่มีนั ก ศึกษาปริญ ญาโทของคณะฯ เสนอขอเปลี่ยนแผนการศึก ษาจาก แผน ข ไปสู
แผน ก แบบ ก ๒ ซึ่งสาขาวิชาฯ จะกําหนดเงื่อนไขใหนัก ศึกษาดําเนินการเปลี่ ยนแผนการศึก ษาไดตอเมื่อ
หัวขอและโครงรางวิทยานิพนธข องนักศึกษาไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบั ณฑิตศึกษาประจํ า
คณะฯ แล ว แต มี ข อ สั ง เกตว า การเสนอหั ว ข อ และโครงร า งวิ ท ยานิ พ นธข องนั ก ศึ ก ษาต อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา และคณะกรรมการบัณฑิต ศึกษาประจําคณะฯ
นัก ศึก ษายังคงมีสถานภาพเป นนั ก ศึก ษาในหลัก สูต ร แผน ข จึงไมควรมีสิทธินํา เสนอหั วขอ และโครงรา ง
วิทยานิพนธ ดังนั้น เพื่อใหมีแนวปฏิบัติที่ถูก ตองและเกิดประโยชนตอนักศึก ษาสูงสุด ประธานจะไดหารือ ที่
ประชุมฯ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ชัดเจนอีกครั้ง
ปดการประชุม : เวลา ๑๗.๒๐ น.

( นางสาวบุษรา แซตัง )
ผูบันทึกรายงานการประชุม

( นางนิทราพร อุตตโม )
ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม

