รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะมนุษยศาสตร
ครั้งที่ 2/2552
วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ 2552
ณ หองประชุม HB 7211 คณะมนุษยศาสตร
----------------------------ผูมาประชุม
1. รองศาสตราจารยรัตนา ณ ลําพูน
2. รองศาสตราจารยพรพิมล วรวุฒิพุทธพงศ

รองคณบดีฝายวิชาการ
ประธานที่ประชุม
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
กรรมการ
3. รองศาสตราจารย ดร. ชูชัย สมิทธิไกร
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ
กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารยปราณี วงศจํารัส
รักษาการแทนหัวหนาภาควิชาบรรณารักษศาสตร กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช หัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร
และประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาประวัติศาสตร
กรรมการ
6. อาจารย ดร. สมหวัง แกวสุฟอง
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาปรัชญา
กรรมการ
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรุตม บุญศรีตัน
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา กรรมการ
8. รองศาสตราจารย ดร. สมพงศ วิทยศักดิพ์ ันธุ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาภาษาไทย
กรรมการ
9. รองศาสตราจารยพลอยศรี โปราณานนท
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว
กรรมการ
10. อาจารย ดร. ชลาธิป วสุวัต
กรรมการวิชาการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
11. นางนิทราพร อุตตโม
หัวหนางานบริการการศึกษา
เลขานุการ
12. นางสาวบุษรา แซตัง
นักวิชาการศึกษา งานบริการการศึกษา
ผูชวยเลขานุการ
ผูไมมาประชุม (ติดราชการและมีกิจธุระจําเปน)
1. รองศาสตราจารยโรม จิรานุกรม
2. รองศาสตราจารยแสงสุรีย สําอางคกูล

คณบดี
หัวหนาภาควิชาจิตวิทยา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
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3. รองศาสตราจารยอังสนา ธงไชย

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
4. รองศาสตราจารยจารุณี วงศละคร
หัวหนาภาควิชาปรัชญาและศาสนา
5. รองศาสตราจารยทรงศักดิ์ ปรางควัฒนากุล
หัวหนาภาควิชาภาษาไทย
6. ศาสตราจารย ดร.อุดม รุงเรืองศรี
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมลานนา
และอาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรียา โนแกว
หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษ
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิไลลักษณ สาหรายทอง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
9. อาจารยอนัญญา รัตนประเสริฐ
หัวหนาสาขาวิชาการทองเที่ยว
10. รองศาสตราจารย ดร. จิรประภา บุญพรหม
อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
รองศาสตราจารยรัตนา ณ ลําพูน รองคณบดีฝายวิชาการ กลาวเปดการประชุมฯ และแจงที่ประชุมวา
เนื่ อ งจาก รองศาสตราจารย โ รม จิ ร านุ ก รม คณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร จํ า เป น ต อ งเข า ร ว มการประชุ ม ของ
มหาวิทยาลัย จึงมอบหมายใหรองคณบดีฝายวิชาการเปนประธานที่ประชุมฯ เพื่อดําเนินการประชุมฯ ตามระเบียบ
วาระการประชุมฯ ดังปรากฏขางทายนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันพุธที่ 14 มกราคม 2552
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันพุธที่ 14 มกราคม 2552 เวลา 13.30 น. ณ
หองประชุม HB 7211 คณะมนุษยศาสตร แลว มีขอแกไขดังนี้
- หนา 7 วาระที่ 5.4 บรรทัดที่ 2 แกไข “non-verbal” เปน “Non-Verbal”
เมื่อแกไขแลว ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกลาว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 กําหนดการประชุมกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ประจําป 2552
บัณฑิตวิทยาลัยไดสงกําหนดการประชุมกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ประจําป 2552 เพื่อ
คณะฯ แจงสาขาวิชา อาจารย และนักศึกษา ทราบ และหากคณะฯ ประสงคจะเสนอใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
โปรดตรวจสอบเอกสารตามแบบฟอรมเสนอจบใหครบถวนแลวสงไปยังบัณฑิตวิทยาลัยกอนวันประชุม 2 สัปดาห
รายละเอียดดังปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมฯ หมายเลข 4.1
4.2 จํ า นวนผู ส มั ค รและแจ ง ผลการสอบคั ด เลื อ กเข า ศึ ก ษาต อ ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ภาคเรี ย นที่ 1
ปการศึกษา 2552
ตามที่ บั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย ได ดํ า เนิ น การรั บ สมั ค รเขา ศึ ก ษาตอ ระดั บ บัณ ฑิ ตศึ ก ษา ภาคเรี ย นที่ 1
ปการศึกษา 2552 ระหวางวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 ถึง 30 มกราคม 2552 โดยกําหนดประกาศรายชื่อผูไดรับ
การคัดเลือกฯ ในวันที่ 3 มีนาคม 2552 นั้น
บัดนี้ การรับสมัครไดเสร็จสิ้นแลว ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยไดแจงจํานวนผูสมัครแตละสาขาวิชา และ
ขอความรวมมือคณะฯ แจงรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกถึงบัณฑิตวิทยาลัยอยางชาภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552
เพื่อจะไดเสนอมหาวิทยาลัยประกาศผลตอไป ทั้งนี้ รายละเอียดจํานวนผูสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท
คณะมนุษยศาสตร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 มีดังนี้
สาขาวิชา
ภาคปกติ :
1. จิตวิทยาการปรึกษา – แผน ก แบบ ก 2
2. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ - แผน ข
3. ภาษาและวรรณกรรมลานนา - แผน ก 2
4. ภาษาไทย - แผน ก 2
5. ประวัติศาสตร - แผน ก 2
6. ปรัชญา - แผน ก 2
7. พุทธศาสนศึกษา
- แผน ก 1
- แผน ก 2
รวม

จํานวนรับ
ตามแผน

จํานวนผูสมัคร

งดรับ
งดรับ
10
10
10
12

6
10
18
12

2
10
54

1
9
56
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สาขาวิชา
ภาคพิเศษ :
1. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ - แผน ข
2. จิตวิทยาการปรึกษา - แผน ข
3. ภาษาอังกฤษ - แผน ข
4. สารสนเทศศึกษา
- แผน ก แบบ ก 2
- แผน ข
5. ภาษาไทย - แผน ข
6. การจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว - แผน ข
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนรับ
ตามแผน

จํานวนผูสมัคร

งดรับ
งดรับ
25

35

5
20
งดรับ
งดรับ
50
104

5
14
54
110

ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ หัวขอเรื่อง “ความหมายของชีวิตในทัศนะผูพิการทาง
สายตา (Meaning of Life in the Concept of Blind)” ของ นางสาวมัทนาวดี ตันสกุล รหัสประจําตัว 500131008
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญา ภาคปกติ โดยมี อาจารย ดร. พิสิฏฐ โคตรสุโพธิ์ เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาปรัชญา ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551
แลว มีมติเห็นชอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธตามเสนอ และใหนักศึกษาดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะดังนี้
1) หนา 13 บรรทัดที่ 5 สวนที่ 2 ขอบเขตดานประชากร มีขอสังเกตดังนี้
1.1 กลุมตัวอยางที่เลือกจํานวน 2 คน จะเปนตัวแทนของกลุมตัวอยางสําหรับงานวิจัยเรื่องนี้
ไดหรือไม
1.2 เสนอใหมีการดําเนินการคัดเลือกกลุมตัวอยางที่มีความหลากหลาย คือ กลุมผูพิการทาง
สายตาที่ประสบความสําเร็จในชีวิต และ กลุมผูพิการทั่วไป เพื่อใหเกิดมุมมองที่ชัดเจนและสมบูรณยิ่งขึ้น
2) ปรับแกไขการเขียนบรรณานุกรมใหถูกตอง
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5.2 การเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ หัวขอเรื่อง “แนวคิดเรื่องนิเวศวิทยาเชิงจิตวิญญาณ
ของ สาทิศ กุมาร (Satish Kumar’s Concept of Spiritual Ecology)” ของ นางสาวปยะมาศ ใจใฝ รหัสประจําตัว
500131006 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญา ภาคปกติ โดยมี อาจารย ดร. สมหวัง แกวสุฟอง เปนอาจารย
ที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาปรัชญา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552
แลว มีมติเห็นชอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธตามเสนอ และใหนักศึกษาดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะดังนี้
1) เสนอใหเพิ่มเติมการเปรียบเทียบหรือการวิเคราะหเพื่อใหงานวิจัยมีน้ําหนักเทียบเทาหนวยกิต
วิทยานิพนธ
2) ปรับการใชคําวา “นิเวศวิทยาแนวลึก (deep ecology)” หรือ “นิเวศวิทยาเชิงลึก (deep
ecology)” และ “นิเวศลุมลึก (deep ecology)” ใหเปนแนวเดียวกัน
3) หนา 4 ขอ 4 เพิ่มเติมวัตถุประสงคของการวิจัยเกี่ยวกับการประยุกตใชแนวคิดเชิงนิเวศวิทยา
เพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในปจจุบัน
4) ตรวจสอบและแกไขการพิมพคําพิมพใหถูกตอง เชน หนา 4 ขอ 4.1 และ ขอ 5.1 เปนตน
5) ปรับการเขียนบรรณานุกรมใหถูกตอง
5.3 การเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ หัวขอเรื่อง “วิธีเขาถึงสัจจะในทัศนะของ รพินทรนาถ
ฐากูร (An Approaching the Truth from Rabindranath Tagore’s Perspective)” ของ นางพนารัตน
จันทรสิทธิเวช รหัสประจําตัว 500131006 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญา ภาคปกติ โดยมี อาจารย ดร.
สมหวัง แกวสุฟอง เปนอาจารยท่ปี รึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาปรัชญา ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551
แลว มีมติเห็นชอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธตามเสนอ และใหนักศึกษาดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะดังนี้
1) ปรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเปนดังนี้ “Approach to the Truth from Rabindranath Tagore’s
Perspective”
2) หนา 5 ปรับกรอบขอความที่ปรากฏเปนดังนี้
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อัชฌัตติกญาณ (Intuition)
เหตุผล (Rational)

สัจจะ (Truth)

ประสบการณ (Empirical)
3) หนา 12 ขอ 6 วัตถุประสงคและขอบเขตของการวิจัย เพิ่มเติมวัตถุประสงคเพื่อแสดงวาจะมี
การนําแนวคิดมาประยุกตใชในการปฏิรูปการศึกษา
4) ตรวจสอบและปรั บ การเขี ย นบรรณานุ ก รมให ถู ก ต อ ง ทั้ ง ในเรื่ อ งตั ว สะกดและรู ป แบบ
โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนที่เปนภาษาอังกฤษ
5.4 การเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ หัวขอเรื่อง “ปจจัยทางจิตสังคมที่ทํานายการปรับตัว
ดานสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 1 อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม (Psychosocial Factors Predicting
Social Adjustment Among Mattayomsuksa 1 Students in Meuang District, Chiang Mai Province)” ของ
นางสาวทวิกาญจน ไชยแกว รหัสประจําตัว 500131041 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
ภาคปกติ โดยมี รองศาสตราจารยพรพิมล วรวุฒิพุทธพงศ เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 6
มกราคม 2552 แลว มีมติเห็นชอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธตามเสนอ และใหนักศึกษาดําเนินการตอไป โดย
มีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1) ชื่อเรื่องภาษาไทย แกไข “อ.เมือง จ.เชียงใหม” เปน “อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม”
2) ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ แกไข “Meuang” เปน “Mueang”
3) หนา 20 แกไขดังนี้
3.1 ขอ 8 สมมติฐานการวิจัย ปรับการใชคํา “ปจจัยทางจิตสังคม” โดยจําแนกใหสอดคลอง
กับกรอบแนวคิดที่ปรากฏในหนา 19
3.2 ขอ 9 วัตถุประสงคการวิจัย ขอ 2 แกไข “ในการเปนตัวทํานาย” เปน “ในการรวมกัน
ทํานาย” ทั้งนี้ ปรับการเขียนวัตถุประสงค ขอ 1 ใหสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ไดมีการปรับแกไขดวย
4) หน า 22 ข อ 13 ปรั บ การเขี ย นเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ให ถู ก ต อ ง เช น แบบวั ด หรื อ
แบบสอบถาม
5) หนา 25 เสนอใหใชคะแนนดิบเพื่อวัดระดับผลการเรียนและฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
6) ตรวจสอบและแกไขคําผิดที่ปรากฏใหถูกตอง เชน หนา 6 บรรทัดที่ 4 จากทายหนา
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7) แกไขการเขียนบรรณานุกรมใหถูกตอง และตรวจสอบ/แกไขการเขียนชื่อรายการอางอิงที่
ปรากฏในเนื้อหาและบรรณานุกรมใหถูกตอง เชน รายการบรรณานุกรมของ จรรจา สุวรรณทัต และ รวงรัชต
บัณฑิตยารักษ
5.5 การเสนอหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระ หัวขอเรื่อง “การเปรียบเทียบลักษณะความ
เปนองคการแหงการเรียนรูระหวางองคการธุรกิจที่มีประสิทธิผลขององคการแตกตางกัน (A Comparison of
Learning Organization Characteristics Among Business Organizations with Different Levels of
Organizational Effectiveness)” ของ นายอริย คํายา รหัสประจําตัว 500131036 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ภาคปกติ โดยมี รองศาสตราจารย ดร. ชูชัย สมิทธิไกร เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2551
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551 และคณะอนุกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ
ในกลุมวิชาจิตวิ ทยาแลว มีมติเ ห็นชอบหัว ขอและโครงรางการคน ควาแบบอิสระตามเสนอ และใหนักศึ กษา
ดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1) ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ตัด “A” ออก
2) หนา 16 ขอ 2 การประเมินเชิงอัตวิสัย (subjective measurement) บรรทัดที่ 11-12 เพิ่มความวา
“อยางใดอยางหนึ่ง” หนาความวา “ต่ํากวาคามัธยฐาน” เปน “สวนองคการที่มีประสิทธิผลขององคการอยูในระดับ
ต่ํา หมายถึง องคการที่ไดคะแนนจากแบบประเมินประสิทธิผลขององคการ หรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
(return on investment) อยางใดอยางหนึ่งต่ํากวาคามัธยฐาน”
5.6 การเสนอหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระ หัวขอเรื่อง “ความสัมพันธระหวางรูปแบบการ
จัดการความขัดแยงของผูบังคับบัญชา และความไววางใจตอผูบังคับบัญชา กับความพึงพอใจตอการบังคับบัญชา
(Relationships of Supervisors’ Conflict Management Styles and Trust in Supervisor to Supervision
Satisfaction)” ของ นางสาวกาญจนาพร อินตาวงศ รหัสประจําตัว 500131023 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ภาคปกติ โดยมี รองศาสตราจารย ดร. ชูชัย สมิทธิไกร เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2551
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551 และคณะอนุกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ
ในกลุมวิชาจิตวิทยาแล ว มีมติเ ห็นชอบหัว ขอและโครงรางการคน คว าแบบอิสระตามเสนอ และใหนักศึกษา
ดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1) หนา 2 นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย ปรับการเขียนนิยามศัพทเปนนิยามปฏิบัติการ โดย
ระบุวิธีการวัดดวย
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2) ปรับรูปแบบกรอบแนวคิดจากเดิมเปนดังนี้

ระเบียบวาระที่ 6 : เรื่องอื่น ๆ
- ไมมี
ปดการประชุม : เวลา 15.50 น.

( นางสาวบุษรา แซตัง )
ผูบันทึกรายงานการประชุม

( นางนิทราพร อุตตโม )
ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม

( รองศาสตราจารยรัตนา ณ ลําพูน)
ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม

