รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะมนุษยศาสตร
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
วันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔
ณ หองประชุม HB ๗๒๑๑ คณะมนุษยศาสตร
----------------------------ผูมาประชุม
๑. รองศาสตราจารยรัตนา ณ ลําพูน
๒. รองศาสตราจารยอัญชลี เสริมสงสวัสดิ์
๓. รองศาสตราจารยอุบลรัตน พันธุมินทร
๔. รองศาสตราจารยอังสนา ธงไชย
๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธีรวรรณ ธีระพงษ

รองคณบดีฝายวิชาการ
ประธานที่ประชุม
หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันตก
กรรมการ
หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันออก
กรรมการ
หัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
กรรมการ
๖. อาจารย ดร. ธนพรรณ กุลจันทร
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
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. อาจารย ดร. ชลาธิป วสุวัต
กรรมการวิชาการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
๑๓. นางนิทราพร อุตตโม
รักษาการแทนหัวหนางานบริการการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เลขานุการ
๑๔. นางสาวบุษรา แซตัง
พนักงานปฏิบัติงาน งานบริการการศึกษาฯ ผูช วยเลขานุการ
ผูเขารวมประชุม
๑. อาจารยศตนันท เปยงบุญทา
๒. ผูชวยศาสตราจารยปราณี วงศจํารัส

แทนประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ประธานสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร

๒
๓. รองศาสตราจารย ดร. นิมิตร มรกต
๔. นายประพัฒน พิละกันทา

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
พนักงานปฏิบัติงาน งานบริการการศึกษาฯ

ผูไมมาประชุม (ติดราชการและมีกิจธุระจําเปน)
๑. รองศาสตราจารยโรม จิรานุกรม
คณบดี
ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย ดร. ชูชัย สมิทธิไกร
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ
กรรมการ
๓. รองศาสตราจารยทรงศักดิ์ ปรางควัฒนากุล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมลานนา กรรมการ
๔. รองศาสตราจารยพลอยศรี โปราณานนท
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว
กรรมการ
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
รองศาสตราจารยรัต นา ณ ลํา พู น รองคณบดี ฝา ยวิช าการ กลา วเปด การประชุ ม ฯ และแจ ง
ที่ประชุ ม วา เนื่อ งจาก รองศาสตราจารยโรม จิร านุ ก รม คณบดีคณะมนุ ษยศาสตร จํ า เป น ตอ งเขา รว ม
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จึงมอบหมายใหรองคณบดีฝายวิชาการเปนประธานที่ประชุมฯ
เพื่อดําเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังปรากฏขางทายนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมฯ
ทุนสนับสนุนการทําวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย ปงบประมาณ ๒๕๕๔
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ฉบับที่ ๐๐๑๖/๒๕๕๓ เรื่อง ทุนสนับสนุนการ
ทําวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย ปงบประมาณ ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได
จัดสรรงบประมาณแผน ดิน ป ๒๕๕๔ เพื่อ เปน ทุน สนับสนุน การทํ าวิจัย ระดั บบัณฑิต ศึกษาแกนั กศึก ษาใน
หลักสูตรที่ทําวิทยานิพนธ ดังนั้น จึงประสงคจะจัดสรรทุนดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑) รูปแบบการสนับสนุน เปนทุนสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ โดยสนับสนุนเงินทุนดังนี้
นักศึกษาปริญญาเอก แบบ ๑.๑ หรือ ๑(๒) (ฐานปริญญาโท)จัดสรรใหทุนละไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท
นักศึกษาปริญญาเอก แบบ ๑.๒ หรือ ๑(๑) (ฐานปริญญาตรี)จัดสรรใหทุนละไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท
นักศึกษาปริญญาเอก แบบ ๒.๑ หรือ ๒(๒) (ฐานปริญญาโท)จัดสรรใหทุนละไมเกิน ๓๕,๐๐๐ บาท
นักศึกษาปริญญาเอก แบบ ๒.๒ หรือ ๒(๑) (ฐานปริญญาตรี)จัดสรรใหทุนละไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท
นักศึกษาปริญญาโท แผน ก ๑
จัดสรรใหทุนละไมเกิน ๒๕,๐๐๐ บาท
นักศึกษาปริญญาโท แผน ก ๒
จัดสรรใหทุนละไมเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท

๓
๒) คุณสมบัติของผูสมัครที่มีสิทธิ์ขอรับทุน
๒.๑ เปนนักศึกษาในหลักสูตรที่มีการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ ไดแก
ก. ระดับปริญญาเอก แบบ ๑ หรือ แบบ ๒ รหัส ๔๑... เปนตนไป
ข. ระดับปริญญาโท แผน ก หรือ ๕๒... เปนตนไป
๒.๒ มีหัวของานวิจัยสอดคลองกับนโยบายและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
๒.๓ ไดรับอนุ มั ติหั วขอโครงรา งวิทยานิพนธ (approved thesis proposal) และลงทะเบียน
วิทยานิพนธแลว
๒.๔ ไมเคยไดรับทุนนี้มากอน
๒.๕ ในกรณีที่ไดรับทุนสนับสนุน การวิจัยจากแหลงทุนอื่น ๆ โดยทุนเหลานั้นรวมกันแลวตอง
ไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๓) เงื่อนไขสําหรับผูที่ไดรับทุน
๓.๑ ผูไ ดรับทุ น ตอ งนํ า เอกสารผลการตีพิม พห รือ เผยแพรผ ลงานใหบัณฑิ ต วิทยาลั ยทราบ
ภายในกําหนดระยะเวลาตามสัญญาการรับทุน
๓.๒ ในการตีพิมพเผยแพรผลงาน จะตองระบุในกิตติก รรมประกาศวา เปน ผลงานระหวางที่
ศึกษาอยู ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม และตองแสดงความขอบคุณ (acknowledgement) บัณฑิตวิทยาลัย ที่ให
การสนับสนุนคาใชจาย
๔) กําหนดการรับสมัคร
รับสมัครระหวางวันที่ ๓๐ มกราคม – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ในเวลาราชการ ผูส นใจขอรับทุน
ติดตอขอรับแบบขอรับทุนฯ และยื่นสมัครได ณ หนวยงานกิจการนักศึกษา ชั้น ๒ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย หรือ
สามารถดาวนโหลดไดที่ www.grad.cmu.ac.th
๕) หลักฐานประกอบการสมัคร
๕.๑ แบบขอรับทุนสนับสนุนการทําวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
๑ ฉบับ
๕.๒ สําเนาแบบเสนอหัวขอโครงรางวิทยานิพนธ
๑ ฉบับ
๕.๓ สําเนาโครงรางวิทยานิพนธ (thesis proposal)
๑ ฉบับ
๕.๔ สําเนาใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนวิทยานิพนธ
๑ ฉบับ
๕.๕ สําเนาสัญญาการไดรับทุนอื่น (ถามี)
๑ ฉบับ
๖) การดําเนินการและการพิจารณาทุน
๖.๑ บัณฑิต วิทยาลัย แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัด สรรทุ นสนับสนุ นการวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา ปงบประมาณ ๒๕๕๔
๖.๒ การพิจารณาและการคัดเลือกผูไดรับทุนเปนสิทธิของบัณฑิตวิทยาลัย
๖.๓ คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอาจปรับวงเงินตามความเหมาะสม กรณีมีงบประมาณ
เพียงพอ
๗) ประกาศรายชื่อผูไดรับทุน

๔
บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผูไดรับทุนในวันที่ ๓๐ มีน าคม ๒๕๕๔ ณ บัณฑิต วิทยาลัย
คณะตาง ๆ ทุกคณะ และทาง www.grad.cmu.ac.th๑
๘) การรับทุน
นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ดรั บ ทุ น จะต อ งมาทํ า สั ญ ญารั บ ทุ น ระหว า งวั น ที่ ๓-๘ เมษายน ๒๕๕๔ ณ
หนวยกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา ชั้น ๒ อาคารบัณฑิต วิทยาลัย หากพนกําหนดนี้ถือวานัก ศึกษา
สละสิทธิ์การรับทุน
ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ เมื่อวันพุธที่ ๘ ธันวาคม
๒๕๕๓
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะมนุษยศาสตร ครั้งที่
๑๒/๒๕๕๓ เมื่อวันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุม HB ๗๒๑๑ คณะมนุษยศาสตร
โดยมีขอแกไขดังนี้
-หนา ๖ ระเบียบวาระ ๔.๒ ขอ ๒) บรรทัดที่ ๒ แกไข “Artist” เปน “Artists”
เมื่ อ แกไ ขแลว ที่ ประชุ ม มี ม ติ รับ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบั ณฑิ ต ศึ ก ษาประจํ า
คณะมนุษยศาสตร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓
ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ การเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ หัวขอเรื่อง “การวิเคราะหการอางถึงใน
รายงานวิจัยของบุคลากรคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (Citation Analysis of Research
Report by Faculty of Medicine Staff, Chiang Mai University)” ของ นางสาวเพียงขอบฟา
อินทรสัน รหัสประจําตัว ๕๒๐๑๓๒๐๒๒ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาคพิเศษ
โดยมี รองศาสตราจารย ดร. นิมิต มรกต เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ป ระชุ ม ฯ ได พิ จ ารณาหั ว ข อ และโครงร า งฯ ดั งกล า ว ซึ่ ง ผ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริห ารหลั ก สู ต รบั ณฑิต ศึ ก ษา ประจํ าสาขาวิ ช าสารสนเทศศึ ก ษา ในคราวประชุ ม ครั้งที่
๑๐/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ แลว มีมติเห็นชอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธตามเสนอ และให
นักศึกษาดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังตอไปนี้
๑) หนา ๕ แกไขดังนี้
๑.๑ บรรทัดที่ ๑-๔ ปรับการเขียนใหชัดเจนและกระชับ
๑.๒ ยอหนาที่ ๑ บรรทัดที่ ๑-๓ ขอความที่ปรากฏแสดงใหเห็น วิสัยทัศนดานการวิจัย
อยางไร

๕
๒) หนา ๖ บรรทัดที่ ๒-๓ ปรับการเขียนเพื่อใหสอดคลองกับป พ.ศ. ที่อางอิง
๓) หนา ๑๔ ขอ ๖ วัตถุประสงคของการศึกษา ตัดความวา “ทรัพยากรสารสนเทศ” ออก
๔) หนา ๑๖ รูปแบบ/ประเภทการวิจัย แกไข “เชิงปริมาณ” เปน “เชิงคุณภาพ”
๕) หน า ๑๘ และทุ ก แห ง ที่ ป รากฏ ตรวจสอบและแก ไ ขสถานที่ ตั้ ง ของห อ งสมุ ด
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหถูกตองและตรงกันทุกแหง
๔.๒ การเสนอหั ว ข อ และโครงร า งวิ ท ยานิ พ นธ หั ว ข อ เรื่ อ ง “เสรี ภ าพเชิ ง สั ง คมของ
ฌอง-ปอล ซาร ตร (The Social Freedom of Jean-Paul Sartre)” ของ นายชุษณะ ปนเงิน
รหัสประจําตัว ๕๐๐๑๓๑๐๐๓ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญา ภาคปกติ โดยมี อาจารย ดร.
สมหวัง แกวสุฟอง เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ป ระชุ ม ฯ ได พิ จ ารณาหั ว ข อ และโครงร า งฯ ดั งกล า ว ซึ่ ง ผ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาปรัช ญา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อ
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ แลว มีมติใหนัก ศึกษาดําเนินการปรับแกไขรายละเอียดหัวขอและโครงราง
วิทยานิพนธและนําเสนอที่ประชุมฯ พิจารณาอีกครั้ง โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังตอไปนี้
๑) ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ปรับแกไขเปน ดังนี้ “Jean-Paul Sartre’s Concept of Social
Freedom”
๒) หนา ๑ ขอ ๓ ปรับการเขียนที่มาและความสําคัญของปญหาใหมีความชัดเจน
๓) หนา ๓ ตรวจสอบและแกไ ขการแปลความทฤษฎีที่อางอิงให ถู ก ตอ ง โดยเฉพาะ
การอางอิงแนวคิดของนักคิดที่ยิ่งใหญ
๔) หนา ๑๕ แกไขหมายเลขกํากับหัวขอใหม โดยเรียงลําดับตั้งแต “๕. วัตถุประสงคก าร
วิจัย” จนถึงหัวขอที่ ๑๐ เอกสารอางอิง
๕) หนา ๑๖ ขอ ๗ ขอบเขตและวิธีวิจัย มีขอสังเกตวาเอกสารหลัก เพื่อ ใชศึกษาตามที่
ปรากฏ จํานวน ๘ เลม นักศึกษาจะสามารถอานไดครบถวนหรือไม เนื่องจากเปนหนังสือที่มีเนื้อหาเขาใจยาก
๖) ตรวจสอบและแกไขการสะกดคําพิมพใหถูกตองทุกแหง
๔.๓ การเสนอหัว ข อและโครงร างวิทยานิพนธ หั วข อ เรื่อง “การจั ด การความรุน แรงใน
ครอบครัวตามหลักพระพุทธศาสนา (The Buddhist Managemention In Family Violence)” ของ
พระจั น ทร ตาปู ลิง (คุ ณ ากโร) รหั สประจํ าตั ว ๕๒๐๑๓๑๐๓๖ นั ก ศึกษาปริ ญ ญาโท สาขาวิช า
พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ โดยมี อาจารย ดร. พิสิฏฐ โคตรสุโพธิ์ เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ป ระชุ ม ฯ ไดพิจารณาหัว ขอ และโครงรางฯ ดังกลา ว ซึ่งผา นความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาพุทธศาสนศึก ษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ แลว มีมติเห็นชอบหัวขอ และโครงรางวิทยานิพนธต ามเสนอ และใหนัก ศึกษา
ดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังตอไปนี้

๖
๑) ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ แกไขเปนดังนี้ “Buddhist Management of Violence in Family”
๒) หนา ๒ บรรทั ดที่ ๔ จากทายหนา ตรวจสอบและแกไข ป พ.ศ. ๒๕๒๕ ที่ปรากฏให
ถูกตอง
๓) หนา ๘-๑๑ มีขอ สั งเกตวาการทบทวนวรรณกรรมที่ปรากฏไมเกี่ยวกั บเรื่อ งความ
รุนแรงในครอบครัว และการอางอิงขอ ๔.๒.๔ ซ้ํากับการอางอิงขอ ๔.๒.๗
๔) หนา ๑๔ ขอ ๗ ขอบเขตและวิธีการศึกษาวิจัย ปรับแกไขดังนี้
๔.๑ ขอ ๗.๒.๑ แกไขเลขลําดับขอใหมโดยเรียงลําดับตามประเภทเอกสารหลัก และ
รองที่ใชดําเนินการศึกษา คือ แกไข “๗.๒.๑.๑” เปน “๗.๒.๑.๒” และ “๗.๒.๑.๒” เปน “๗.๒.๑.๑”
๔.๒ ขอ ๗.๒.๒ ปรับการเขียนขั้นตอนการศึกษาวิจัยภาคสนาม ขอ ๗.๒.๒.๑ และ
๗.๒.๒.๒ เขาดวยกัน
๕) หนา ๑๕ ขอ ๘ สถานที่ ที่ใ ชใ นการดํ า เนิน การวิจั ยและรวบรวมขอ มู ล ปรั บแกไ ข
การเขียนจากเดิมเปนดังนี้
๕.๑ ตัดชื่อหองสมุดที่ปรากฏในขอ ๒-๖ ออก
๕.๒ ระบุสถานที่ทําการของคณะอนุกรรมการประนีประนอมความรุน แรงในครอบครัว
เชน สํานักงานคณะอนุกรรมการประนีประนอมความรุนแรงในครอบครัว เปนตน และเรียงเลขลําดับขอใหม
จาก “๗” เปน “๒”
๖) หนา ๑๕ ขอ ๙ ระยะเวลาในการวิจัย ปรับแกไขระยะเวลาการดําเนิน การที่ปรากฏให
สอดคลองกับวิธีการศึกษาวิจัย
๗) ตรวจสอบและแกไขการเขียนอางอิงในเนื้อหาทุกแหงใหถูกตอ งและสอดคลอ งกับที่
ปรากฏในบรรณานุกรม เชน หนา ๑-๓ เปนตน
๘) ตรวจสอบและแกไขการสะกดคําผิดใหถูกตอง
๔.๔ กา ร เ ส น อ หั ว ข อ แ ล ะ โ ค ร ง ร า ง วิ ท ย า นิ พ น ธ หั ว ข อ เรื่ อ ง “จิ ต ส า ธ า ร ณ ะ
ในพระพุทธศาสนาเถรวาท (Public mind in Theravada Buddhism)” ของ พระนรินทร คําเรือง
รหั สประจํ าตั ว ๕๒๐๑๓๑๐๒๐ นักศึกษาปริญ ญาโท สาขาวิช าพุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ โดยมี
ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิโรจน อินทนนท เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ป ระชุ ม ฯ ได พิ จ ารณาหั ว ข อ และโครงร า งฯ ดั งกล า ว ซึ่ ง ผ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริห ารหลัก สู ตรบัณฑิตศึกษา ประจํ าสาขาวิช าพุทธศาสนศึก ษา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/
๒๕๕๓ เมื่อวัน ที่ ๗ ตุล าคม ๒๕๕๓ แลว มีมติเห็น ชอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธตามเสนอ และให
นักศึกษาดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังตอไปนี้
๑) ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ แกไข “mind” เปน “Mind”
๒) หนา ๑๐ ขอ ๖ ปรับการเขียนประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัยใหชัดเจน โดยอาจ
นําความในหนา ๔ ยอหนาที่ ๔ มาเขียนเปนประโยชนเพิ่มเติมดวย

๗

๓) หนา ๘-๑๐ ขอ ๔.๓ แกไขดังนี้
๓.๑ ตัดคํานําหนานามที่ปรากฏทุกแหงออก
๓.๒ ตรวจสอบและแกไขรายการอางอิงในเนื้อหาใหตรงกับบรรณานุกรม เชน หนา ๙
รายการอางอิงของ ไจตนย ศรีวังพล ( ไมปรากฏในบรรณานุกรม)
๔) หนา ๑๑ ขอ ๘ สถานที่ใ นการดํ าเนิน การวิจัยและรวบรวมขอ มู ล แกไ ขขอ ๑ เปน
“หองสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม”
๕) หนา ๑๒ ขอ ๑๐ แกไข “บรรณานุกรมชั่วคราว” เปน “บรรณานุกรม”
๔.๕ การเสนอหั ว ข อ และโครงร า งวิ ท ยานิ พ นธ หั ว ข อ เรื่ อ ง “การลบสมมติ บั ญ ญั ติ
ในพระพุทธศาสนาเถรวาท (The Elimination Samatipannati In Theravadda Buddhism)” ของ
พระมหาสุ ทธสิ ทธิ์ สารวงษ (สุ ทฺธ จิตฺ โ ต) รหั ส ประจํา ตั ว ๕๒๐๑๓๑๐๒๕ นั กศึ กษาปริ ญ ญาโท
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรุตม บุญศรีตัน เปนอาจารย
ที่ปรึกษา
ที่ป ระชุ ม ฯ ไดพิจารณาหัว ขอ และโครงรางฯ ดังกลา ว ซึ่งผา นความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาพุทธศาสนศึก ษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ แลว มีมติเห็นชอบหัวขอ และโครงรางวิทยานิพนธต ามเสนอ และใหนัก ศึกษา
ดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังตอไปนี้
๑) ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ แกไขเปนดังนี้ “Elimination of Samatipannatti in Theravadda
Buddhism”
๒) หนา ๕ ยอหนาที่ ๒ จากทายหนา แกไขดังนี้
๒.๑ บรรทัดที่ ๑ ตัดคํานําหนานามออก
๒.๒ บรรทัดที่ ๒ แกไข “โดยรีเฟอร (นําเสนอ)” เปน “นําเสนอ”
๓) ตรวจสอบและแกไขการสะกดคําผิดทุกแหงใหถูกตอง เชน หนา ๗ ขอ ๑ บรรทัดที่ ๔
คําวา “พุทจริยศาสตร” เปนตน
๔) หนา ๑๕ ตัดวิธีการลบสมมติบัญญัติในทรรศนะผูวิจัยออก
๕) หนา ๑๘ ขอ ๑๑ บรรณานุกรม แกไขดังนี้
๕.๑ แกไข “บรรณานุกรม (ชั่วคราว)” เปน “บรรณานุกรม”
๕.๒ ปรับแกไขการพิมพบรรณานุกรมโดยไมตองแยกประเภทรายการ และเรียงลําดับ
การพิมพตามตัวอักษร

๘
๔.๖ การเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ หัวขอเรื่อง “ธุดงควัตรตามสายพระอาจารย
มั่น ภูริทตฺโต (Dhutankka Watra in Phra Ajan Man Phuritatto’s Line of religious practice)” ของ
พระมหาอมรเทพ หลานอย (อมรเทโว) รหัสประจําตัว ๕๒๐๑๓๑๐๒๖ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา
พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรุตม บุญศรีตัน เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ป ระชุ ม ฯ ไดพิจารณาหัว ขอ และโครงรางฯ ดังกลา ว ซึ่งผา นความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาพุทธศาสนศึก ษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ แลว มีมติเห็นชอบหัวขอ และโครงรางวิทยานิพนธต ามเสนอ และใหนัก ศึกษา
ดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังตอไปนี้
๑) ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ปรั บแกไขเปนดังนี้ “Dhutankka Watra in Phra Ajaan Man
Phuritatto’s Line of Religious Practice”
๒) หนา ๑๐ ขอ ๗.๒ วิธีการวิจัย บรรทัดที่ ๑ ตัดความวา “มีความจําเปน” ออก
๓) ตรวจสอบและแกไ ขการสะกดคํ า หรือ การเวน วรรคใหถู ก ตอ งทุ ก แหง เชน หนา ๖
ยอหนาที่ ๓ บรรทัดที่ ๖ เชน “เสร็จแลวขน น้ําฉัน” และ “น้ําลางบาตร” และ หนา ๙ บรรทัดที่ ๕ จากทาย
หนา แกไข “ทานเปน” เปน “ทานเคยเปน” เปนตน
๔.๗ การเสนอหั ว ข อ และโครงร างวิ ท ยานิ พ นธ หั ว ข อ เรื่อ ง “พลวั ต การช ว งชิ ง “พื้ น ที่
ทองเที่ยว” ของคนชายแดนดานซาย จังหวัดเลย พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๕๒ (Dynamics of Contesting
“Tourist Space” by Dansai Borderland People, Loei Province 1977-2009)” ของ นายนพพล
แกงจําปา รหัสประจําตัว ๕๒๐๑๓๑๐๑๖ นักศึกษาปริญ ญาโท สาขาวิช าประวัติศาสตร ภาคปกติ
โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร. เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ป ระชุ ม ฯ ไดพิจารณาหัว ขอ และโครงรางฯ ดังกลา ว ซึ่งผา นความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึก ษา ประจําสาขาวิชาประวัติศ าสตร ในคราวประชุม วาระพิเศษ/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ แลว มีมติเห็นชอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธต ามเสนอ และใหนัก ศึ กษา
ดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังตอไปนี้
๑) ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ แกไขเปนดังนี้ “Dynamics of Contesting “Tourist Space” of
Dansai Border People, Loei Province, 1977-2009”
๒) ตรวจทานและแกไขคําผิดใหถูกตอง เชน หนา ๔๗ บรรทัด รองสุดทาย “อํานาจนาจ”
และหนา ๔๘ ยอหนาที่ ๒ บรรทัดที่ ๒ แกไข “บนกรอบ” เปน “ในกรอบ” เปนตน

๙
๔.๘ การเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ หัว ขอเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕ (Developing
of Management Information System of Chiang Mai Education Area Office 5)” ของ
นายนิติพงษ ปยาโน รหัสประจําตัว ๕๐๐๑๓๒๐๕๘ นักศึกษาปริญ ญาโท สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
ภาคพิเศษ โดยมี รองศาสตราจารยอังสนา ธงไชย เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ป ระชุ ม ฯ ไดพิจารณาหัว ขอ และโครงรางฯ ดังกลา ว ซึ่งผา นความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิต ศึกษา ประจําสาขาวิชาสารสนเทศศึก ษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๒
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ แลว มีมติเห็นชอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธต ามเสนอ และใหนัก ศึกษา
ดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังตอไปนี้
๑) ชื่อ เรื่อ งภาษาอั งกฤษ แกไ ข “Developing of Management…” เปน “Developing
Management…”
๒) หนา ๑๙ ขอ ๘ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ขอ ๘.๑ แกไข “ฐานขอมูล” เปน “ระบบ
สารสนเทศ”
๓) หนา ๒๐ ขอ ๑๐ แกไข “อื่น ๆ ฯลฯ” เปน “อื่น ๆ”
๔) หนา ๒๑ แกไขดังนี้
๔.๑ ขอ ๑๒ วิธี ดํ า เนิน การวิจั ย เพิ่ม เติม การเกริ่ น นํ า วา การวิ จัย นี้เป น การวิ จั ย
ประเภทใด
๔.๒ ขอ ๑๐ ระยะเวลาที่ใ ชใ นการวิจัย ปรั บแกไขระยะเวลาจากเดิม เป น “๑ ป
(ป ๒๕๕๓-ป ๒๕๕๔)” เพื่อใหสอดคลองกับแผนการดําเนินงานในหนา ๒๒ ขอ ๑๕
๔.๙ การเสนอหัวข อและโครงร างวิทยานิพนธ หัว ขอเรื่อง “การศึกษาความเป นไปไดใ น
การจัด ทําคลั งความรู เปด สาธารณะของสถาบั นในมหาวิทยาลั ยเชีย งใหม (Feasibility Study of
Developing an Open Access Institutional Repository at Chiang Mai University)” ของ นางสาว
มาริสา ชุง วินิจเขตคํานวณ รหัสประจําตัว ๕๒๐๑๓๒๐๓๐ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสารสนเทศ
ศึกษา ภาคพิเศษ โดยมี รองศาสตราจารยอังสนา ธงไชย เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ป ระชุ ม ฯ ได พิ จ ารณาหั ว ข อ และโครงร า งฯ ดั งกล า ว ซึ่ ง ผ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูต รบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิช าพุทธศาสนศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/
๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ แลว มีม ติเห็นชอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธตามเสนอ และให
นักศึกษาดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังตอไปนี้
๑) หนา ๑๙ ขอ ๘.๔ บรรทัดที่ ๑ แกไข “เชิงคุณภาพ” เปน “เชิงสํารวจ”
๒) หนา ๒๐ แกไขดังนี้

๑๐
๒.๑ ขอ ๔ ปรับแกไขความจากเดิม เปน “นําเสนอแบบสอบถามและขอคําถามที่ใชใน
การสัมภาษณ”
๒.๒ ขอ ๕ บรรทัดที่ ๒ ตัดคําวา “และ” หนาคําวา “ปรับปรุง” ออก
๒.๓ ขอ ๖ บรรทัดที่ ๑-๒ ตัดความวา “ประชากรที่ไมใช” ออก
๓) หนา ๒๑ ขอ ๘.๘ ระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัย ปรับการเขียนแผนดําเนินการให
สอดคลองกับแผนการดําเนินการ ขอบเขต และวิธีการวิจัย
4) ปรับแกไขบรรณานุกรมบางรายการ
๔.๑๐การเสนอหั วขอ และโครงร างการค น คว าแบบอิสระ หั วขอ เรื่อ ง “ความต อ งการ
สารสนเทศของผูสูงอายุในบานพักคนชราของรัฐในจังหวัดเชียงใหม (Information Need of elderly
in Government elderly house at Chiang Mai Province)” ของ นางสาวเกษศรินทร ใจแก ว
รหัสประจําตัว ๕๒๐๑๓๒๐๔๗ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาคพิเศษ โดยมี
รองศาสตราจารยอังสนา ธงไชย เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ป ระชุ ม ฯ ได พิ จ ารณาหั ว ข อ และโครงร า งฯ ดั งกล า ว ซึ่ ง ผ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/
๒๕๕๓ เมื่อ วั น ที่ ๑๕ ธั น วาคม ๒๕๕๓ และคณะอนุ ก รรมการพิจ ารณาหั ว ขอ และโครงร างการคน คว า
แบบอิสระ กลุมวิชาสารสนเทศศึกษา แลว มีมติเห็นชอบหัวขอ และโครงรางการคน ควาแบบอิสระตามเสนอ
และใหนักศึกษาดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังตอไปนี้
๑) ปรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเปนดังนี้ “Information Needs of Elderly in Government
Elderly House in Chiang Mai Province”
๒) ปรับแกไขรูปแบบการพิมพและการพิมพคําผิดใหถูกตอง เชน หนา ๔ บรรทัดที่ ๑๒ คํา
วา “สตปญญา” และ คําวา “เศรษฐิจ” หนา ๑๗ เปนตน
๓) หนา ๑-๔, ๑๕ และทุกแหงที่ปรากฏ ใหตรวจสอบและแกไขการเขียนอางถึงใหถูกตอง
๔) หนา ๑๖ แกไขดังนี้
๔.๑ วัตถุประสงคขอ ๑ แกไข “คนชรา” เปน “ผูสูงอายุ”
๔.๒ วัตถุประสงคขอ ๒ แกไข “แนะแนวทาง” เปน “ศึกษาแนวทาง”
๔.๓ ขอ ๗ ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา ขอ ๑ ปรับขอความจากเดิมเปน “ทราบ
ความตองการสารสนเทศของผูสูงอายุในบานพักคนชรา”
๔.๔ ขอ ๘.๒ ขอบเขตการศึกษา ตัดความในขอ ๑ ออก
๕) หนา ๑๗ แกไขดังนี้
๕.๑ ขอ ๘.๖ รู ปแบบและประเภทของงานวิจัย แกไ ข “งานวิจัย เชิงปริม าณ” เป น
“งานวิจัยเชิงคุณภาพ”
๕.๒ ขอ ๘.๗ การรวบรวมขอมูล บรรทัดที่ ๒ ตัดความวา “แบบสอบถามและ” ออก

๑๑
๖) หนา ๑๘ ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย ปรับ การเขียนแผนการดํา เนินการใหชัด เจนและ
สอดคลองกับแผนการดําเนินการ ขอบเขต และวิธีวิจัย
๗) ตัดขอความภาษาอังกฤษในเครื่องหมายนขลิขิต (เครื่องหมายวงเล็บ) ออก ยกเวนเปน
คําสําคัญหรือทฤษฎี เชน หนา ๓ ขอ ๕.๑ คําวา “(Modernized)” เปนตน
๔.๑๑ การเสนอหั วข อ และโครงร างการค น คว าแบบอิส ระ หั ว ข อ เรื่อ ง “การประเมิ น
คุณภาพบริการหองสมุดคณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว (Library Service
Quality Assessment of Faculty of Law and Political Science, University of Laos)” ของ
นางบัวทอง จัน ทะวงศ รหั สประจําตั ว ๕๐๐๑๓๒๐๖๘ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสารสนเทศ
ศึกษา ภาคพิเศษ โดยมี รองศาสตราจารยอังสนา ธงไชย เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ป ระชุ ม ฯ ได พิ จ ารณาหั ว ข อ และโครงร า งฯ ดั งกล า ว ซึ่ ง ผ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลัก สูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิช าสารสนเทศศึก ษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/
๒๕๕๓ เมื่อวัน ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และคณะอนุกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางการคนควา
แบบอิสระ กลุมวิชาสารสนเทศศึกษา แลว มีมติเห็นชอบหัวขอ และโครงร างการคน ควาแบบอิสระตามเสนอ
และใหนักศึกษาดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังตอไปนี้
๑) หนา ๓ แกไขดังนี้
๑.๑ ขอ ๕ บรรทัดที่ ๓ เพิ่มคําวา “แบบสอบถาม” หนาคําวา “Libqual+tm”
๑.๒ และทุกแหงที่ปรากฏ แกไขการใชคําวา “บริการ” และ “งานบริการ” ใหถูกตอง
๒) ปรับแกไขรูปแบบการพิมพและการพิมพคําผิดใหถูกตอง เชน หนา ๒๘ ขอ ๒-๓ คําวา
“ชํานาน” และ “ภาษาอังกฤษกิจ” เปนตน
๓) หนา ๖ บรรทัดที่ ๖ จากทายหนา แกไข “ความตองการ” เปน “วัตถุประสงค”
๔) หนา ๘ ยอหนาที่ ๑ และบรรทัดที่ ๕ จากทายหนา ตรวจสอบและแกไขการใชคําวา
“แผนก” หรือ “กอง” ใหถูกตอง
๕) หนา ๑๐ ข อ ๕.๒ และทุ ก แห งที่ ปรากฏ แก ไ ข “คุ ณภาพบริก าร” เป น “คุ ณภาพ
การบริการ”
๖) หนา ๑๒ ขอ ๕.๒.๒ บรรทัดที่ ๒ แกไข “ศิริเพ็ญ เดโชวาง” เปน “ศิริเพ็ญ เดโชสวาง”
ทั้งนี้ ใหตรวจสอบและแกไขรายการอางอิงในเนื้อหาใหตรงกับที่ปรากฏในบรรณานุกรมดวย
๗) หนา ๑๓ ขอ ๕.๓ บรรทัดที่ ๑๔ และ ๑๖ ตัดคําวา “คือ” และ “เปน” ออก
๘) เอกสารอางอิง ตรวจสอบและแกไ ขรายการอางอิงในเนื้อ หาใหต รงกับที่ปรากฏใน
เอกสารอางอิงทายเลม เอกสารอางอิงรายการใดไมปรากฏในเนื้อหาใหตัดออก

๑๒
๔.๑๒ การเสนอขอแตงตั้ง Dr. Christopher Andrew Fisher อาจารยประจําสาขาวิชา
ปรั ช ญาและศาสนา เป น อาจารยใ นบั ณฑิตวิทยาลัย อาจารย ป ระจํ า ตามข อเสนอของสาขาวิช า
ปรัชญา
สาขาวิชาปรัชญาประสงคเสนอขอแตงตั้ง Dr. Christopher Andrew Fisher เปนอาจารยใน
บัณฑิตวิทยาลัย อาจารยประจํา ตามคุณสมบัติของขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้:๑) คุณสมบัติตามขอบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๑๘.๑.(๑-๔) และ ๑๘.๒.(๑-๔)
๒) คุณสมบัติตามขอบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๘.๑.(๑-๕) และ ๑๘.๒.(๑-๕)
ทั้งนี้ การเสนอขอแตง ตั้ง บุ คคลดั งกลา ว ไดรับการรั บ รองจากคณะกรรมการบริห าร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาปรัชญา คราวการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิก ายน
๒๕๕๓ แลว
อนึ่ง คณะมนุษยศาสตรไดเคยเสนอขอแตงตั้ง Dr. Christopher Andrew Fisher เปนอาจารย
ในบัณฑิต วิทยาลัย อาจารยพิเศษ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ ๒๑๕๔/๒๕๔๙ ลงวัน ที่ ๓ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๙ แตเนื่อ งจากปจจุบัน การเสนอขอแตงตั้งอาจารยในบัณฑิต วิทยาลัย อาจารยประจํา สามารถ
เสนอขอแตงตั้งจากอาจารยซึ่งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวที่มีสัญญาจางตั้งแต ๙ เดือนได
ที่ประชุมฯ พิจารณาแลว เห็นชอบการเสนอขอแตงตั้ง Dr. Christopher Andrew Fisher เปน
อาจารยในบัณฑิตวิทยาลัย อาจารยประจํา ตามขอเสนอของสาขาวิชาปรัชญา และใหคณะฯ นําเสนอบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อดําเนินการแตงตั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ
การประชาสัมพันธหลักสูตรระดับปริญญาโท
หัวหนาภาควิชามนุษยศาสตรขอเสนอคณะฯ ดําเนินการประชาสัมพันธห ลักสูตรระดับปริญญาโท
ของคณะฯ เพื่อเผยแพรไปยังผูสนใจอยางทั่วถึง ซึ่งประธานรับทราบและใหขอ มูลเพิ่มเติมวา ปจจุบันบัณฑิต
วิทยาลัยก็ไดดําเนินการประชาสัมพันธหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยในหลายชองทางแลว

๑๓
ปดการประชุม : เวลา ๑๖.๕๐ น.

( นางสาวบุษรา แซตัง )
ผูบันทึกรายงานการประชุม

( นางนิทราพร อุตตโม )
ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม

( รองศาสตราจารยรัตนา ณ ลําพูน )
ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม

