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เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ประธานกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังตอไปนี้
1.1 เรื่องแจงใหทราบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
1) การสอบวิทยานิพนธผานเครือขายทางไกล (Teleconference)
ประธานที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2552 วันที่ 28 ธันวาคม
2552
แจ ง ว า ตามที่ บั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย มี น โยบายสนั บ สนุ น การจั ด สอบวิ ท ยานิ พ นธ ผ า นเครื อ ข า ยทางไกล
(Teleconference) เพื่ออํานวยความสะดวกและลดภาระคาใชจายของคณะในสวนคาเดินทางของกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก โดยบัณฑิตวิทยาลัยไดประสานงานกับเครือขายของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย ต าง ๆ ที่ เ ปน มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ และมหาวิ ท ยาลัย ในกํา กั บ ของรัฐ รวมทั้ง ได จัด เตรี ย มสถานที่
และเครื่องมืออุปกรณเพื่อใหบริการการสอบวิทยานิพนธผานเครือขายทางไกลนั้น บัณฑิตวิทยาลัยมีความพรอม
ในการเปดใหบริการแลว หากคณะมีความประสงคจะขอใชบริการหองสอบวิทยานิพนธผานเครือขายทางไกล
สามารถติด ตอไดที่งานนโยบายและแผน บัณฑิตวิทยาลัย โดยผูใชบริการหองสอบฯ จะรับผิดชอบคาใชจาย
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เฉพาะสวนของเครือขายปลายทาง (ถามี) สําหรับคาใชจายในสวนของบัณฑิตวิทยาลัยในระยะแรกนี้จะยังไมมี
การเรียกเก็บแตอยางใด
2) รางประกาศฯ คาสอนเกินภาระงานฉบับปรับปรุง
ประธานที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 8 มกราคม 2553
แจงวา รางประกาศฯ คาสอนเกินภาระงานฉบับปรับปรุงไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2553 โดยไมไดแจงเวียนรางประกาศฯ ฉบับปรับปรุง
เพื่อขอรับฟงความเห็นจากคณะตาง ๆ แตอยางใด ซึ่งคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยไดใหความเห็นเกี่ยวกับ
การกําหนดภาระงานหลักของอาจารย (5 หมวด) ที่กําหนดไวในประกาศฯ วาควรเสนอมหาวิทยาลัยทบทวนใน
ประเด็นนี้ เพื่อมิใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ รวมทั้งการบังคับใชประกาศฯ ซึ่งควรแจงลวงหนาเพื่อใหผูที่เกี่ยวของ
สามารถเตรียมความพรอมไดทัน
3) สรุปผลการประชุมคณะทํางานของ ทคบร. เกี่ยวกับ มคอ.2
ประธานที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 22 มกราคม 2553
แจงวา สืบเนื่องจากการประชุมที่ประชุมคณะผูบริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552 เห็นชอบใหมีคณะทํางานเพื่อรวบรวมความเห็นและ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ในสวนของ มคอ.2 เพื่อนําเสนอ
ตอ ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และรับฟงความเห็นในเรื่อง
ดังกลาว ตอมา ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช ไดสงตอเรื่องใหกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่อสงตัวแทนที่เกี่ยวของเขารับฟงและชี้แจง ซึ่งมีการมอบหมายใหผูอํานวยการกลุมมาตรฐานและประเมินผล
อุดมศึกษา พรอมเจาหนาที่ มาชี้แจงและรับฟงขอเสนอแนะจากคณะทํางานของ ทคบร.
คณะทํางานของ ทคบร. ไดมีการประชุมกลุมคณะทํางานเพื่อหาขอสรุปและประเด็นการหารือ
กับผูแทนของ สกอ. เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมีความเห็นโดย
สรุปดังนี้
(1) บางหัวขอใน มคอ.2 เห็นวาไมเหมาะสมสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจากทําไดยาก
เชน การประเมินประสิทธิภาพเรื่องการสอน การจัดทํา study plan เปนตน และมีขอเสนอใหตัดบางหัวขอใน มคอ.
2 ออก หรือปรับใหสามารถกรอกขอมูลไดสะดวกขึ้น
(2) มคอ.3 เสนอวา ควรแสดงเฉพาะ course syllabus กับบางรายการที่สามารถทําได
(3) มคอ. 4-7 เห็นควรใหมีการปรับบางสวน
คณะทํางาน ทคบร. ไดประชุมรวมกับผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใน
วันที่ 15 มกราคม 2553 และไดเสนอความเห็นวา ประเด็นสําคัญในการพิจารณาเกี่ยวกับ คอ. คือ ตองการเห็นการ
ปรับรูปแบบ มคอ. ตาง ๆ เพื่อใหสามารถดําเนินการได และไมเปนภาระดานงานเอกสารเกินไป
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สําหรับผลของการประชุม ประธานฯ จะไดแจงที่ประชุม ทคบร. ในการประชุมครั้งที่ 1/2553
และสํ า เนาแจ งที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี แ ห ง ประเทศไทย (ทปอ.) เพื่ อ ทราบด ว ย โดยคาดว าผู แ ทนจากสํ า นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะรายงานผลการประชุมดังกลาวใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
4) คาสอนเกินภาระงาน
ประธานที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 22 มกราคม 2553
แจงวา สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 8 มกราคม 2553 ที่
ประชุมฯ ไดอภิปรายเกี่ยวกับคาสอนเกินภาระงาน และไดขอใหบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบวามหาวิทยาลัยไดออก
ประกาศเรื่องดังกลาวหลังจากไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแลวหรือไม นั้น
จากการตรวจสอบปรากฏวามหาวิทยาลัยยังไมไดออกประกาศ ดังนั้น ควรจะนําประเด็นของการคิดภาระงาน 35
ชั่วโมงตอสัปดาห (หมายถึงภาระงานที่ครอบคลุมทั้ง 5 หมวดที่กําหนดไว หรือมีการคิดอยางไร) เสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อใหมีมติในเรื่องนี้ใหชัดเจนตอไป
1.2 ผลการคัดเลือกผูสมควรไดรับทุนราชกรีฑาสโมสร
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดประกาศใหทุนอุดหนุนการศึกษาของสมาคมราช
กรีฑาสโมสร ปการศึกษา 2553 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2552 ซึ่งมีนักศึกษามาสมัครขอรับทุนรวมทั้งสิ้น 40 คน มีสิทธิ์
สัม ภาษณ 40 และ และมาสั มภาษณ 38 คน คณะกรรมการพิจารณาคัด เลื อกผูสมควรได รับทุ น ไดดํ า เนิน การ
สัมภาษณ เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2553 ผลการพิจารณามีผูสมควรไดรับทุน 3 คน ดังนี้
1) นางสาวหยาดรุง ปากองวัน
รหัสประจําตัว 520831021
สาขาวิชาพืชไร คณะเกษตรศาสตร
2) นายชัยณรงค สินภู
รหัสประจําตัว 520531201
สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต คณะวิทยาศาสตร
3) นางสาวประภาศรี เอี่ยมถาวร
รหัสประจําตัว 520531204
สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต คณะวิทยาศาสตร
ทั้งนี้ สมาคมราชกรีฑาสโมสรจะมอบทุนอุดหนุนการศึกษาใหทุนละ 24,000 บาท โดยจะแบง
จายใหภาคการศึกษาละ 12,000 บาท รายละเอียดดังปรากฏในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ฉบับที่ 1/2553 เรื่อง ผลการคัดเลือกผูสมควรไดรับทุนราชกรีฑาสโมสร ปการศึกษา 2553 ลงวันที่ 29 มกราคม
พ.ศ. 2553
1.3 จํานวนผูสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553
ตามที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท 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 2553 ระหวางวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2553 โดยกําหนดประกาศรายชื่อผูรับ
ไดรับการคัดเลือกฯ ในวันที่ 3 มีนาคม 2553 นั้น
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บั ด นี้ การรั บ สมั ค รได เ สร็ จ สิ้ น แล ว โดยมี ร ายละเอี ย ดจํ า นวนผู ส มั ค รตามสาขาวิ ช าที่ ค ณะ
มนุษยศาสตรประสงครับเขาศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 ดังนี้
สาขาวิชา
ภาคปกติ :
1. จิตวิทยาการปรึกษา – แผน ก แบบ ก 2
2. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ - แผน ข
3. ภาษาและวรรณกรรมลานนา
- แผน ก แบบ ก 2
- แผน ข
4. ภาษาไทย - แผน ก แบบ ก 2
5. ประวัติศาสตร - แผน ก แบบ ก 2
6. ปรัชญา - แผน ก แบบ ก 2
7. พุทธศาสนศึกษา
- แผน ก แบบ ก 1
- แผน ก แบบ ก 2
รวม
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

จํานวน
ผูสมัคร

งดรับ
งดรับ

-

5
15
10
10
15

2
1
18
25
11

2
12
69

3
60

งดรับ
งดรับ
25

21

งดรับ
งดรับ
งดรับ
งดรับ
25
94

21
81
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1.4 การสัมมนา เรื่อง บทบาทของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ กับคุณภาพ
วิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ
บัณฑิตวิทยาลัยขอเรียนเชิญอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ หรืออาจารยที่มี
ความสนใจ เขารวมการสัมมนา เรื่อง บทบาทของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ กับคุณภาพ
วิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2553 เวลา 08.30-12.00 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธไดรับทราบรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทําวิทยานิพนธ
และเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพ วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และกลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ
2.1 การรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2553
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2553 เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 13 มกราคม 2553 เวลา
13.30 น. ณ หองประชุม HB 7211 คณะมนุษยศาสตร แลว มีขอแกดังนี้
- หนา 7 วาระที่ 4.1 ขอ 3) แกไข “ชาดกนอกวิบัติ” เปน “ชาดกนอกวิบาต” และ “พุทธบริบท”
เปน “บริบท”
เมื่อแกไขแลว ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกลาว
2.2 การรับรองรายงานการประชุมฯ วาระพิเศษ/2553 เมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม 2553
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมฯ วาระพิเศษ/2553 เมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม 2553 เวลา
13.30 น. ณ หองประชุม HB 7211 คณะมนุษยศาสตร และมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกลาวโดยไมมี
ขอแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ 4 :
4.1 การเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ หัวขอเรื่อง “บทบาท “ขอย (ทาส) ในประวัติศาสตร
ราชอาณาจักรลานชาง (ลาว) ระหวางพุทธศตวรรษที่ 21-23 (Role of Slave in History of the Lān Xāng (Laos) in
the 15-17 centuries)” ของ นางสาวขนิษฐา บุญสนอง รหัสประจําตัว 510131016 นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชา
ประวัติศาสตร ภาคปกติ โดยมี ศาสตราจารยสรัสวดี อองสกุล เปนอาจารยที่ปรึกษา
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ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาประวัติศาสตร ในคราวประชุมวาระพิเศษ/2553 เมื่อวันที่ 13
มกราคม 2553 แลว มีมติเห็นชอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธตามเสนอ และใหนักศึกษาดําเนินการตอไป โดย
มีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1) ชื่อเรื่องภาษาไทย ตัดคําวา “(ลาว)” ออก
2) ปรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษจากเดิมเปนดังนี้ “Role of the Slave in History of Lān Xāng
Kingdom During 15th-17th Centuries” ทั้งนี้ ใหตรวจสอบและแกไขการใชเครื่องหมายกํากับ คําวา “Lān Xāng” ให
ถูกตอง
3) หนา 13 ยอหนาที่ 1 ปรับแกไขการเขียนอางอิง “Condominas” ใหถูกตอง
4) หนา 27-32 ปรับแกไขการเขียนบรรณานุกรมใหถูกตอง เชน
4.1 จารุวรรณ ธรรมวัต และ มิงซิเออร ลาลูแบร หนา 27, อนุมานราชธน หนา 28
4.2 การสะกดชื่อปริญญาที่ปรากฏในหนา 29
4.3 การเขียนบรรณานุกรมที่เปนวารสาร หนา 31
4.4 การเขียนบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ หนา 31 แกไขการพิมพชื่อผูแตงใหถูกตอง และพิมพ
ชื่อหนังสือดวยตัวเอน
4.5 ปรับแกไขการเขียนบรรณานุกรมภาษาลาวใหเปนรูปแบบเดียวกัน
4.2 การเสนอหั ว ข อ และโครงร า งวิ ท ยานิ พ นธ หั ว ข อ เรื่ อ ง “กรณี ศึ ก ษาความงอกงามหลั ง เผชิ ญ
เหตุการณเจ็บปวดทางใจในกลุมบุคคลที่ติดเชื้อเอชไอวี (Cases Study of the Posttraumatic Growth in HIV
Infected people)” ของ นางสาวสําราญ ฉิมนอก รหัสประจําตัว 510131029 นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาจิตวิทยา
การปรึกษา ภาคปกติ โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธีรวรรณ ธีระพงษ เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 19
มกราคม 2553 แลว มีมติเห็นชอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธตามเสนอ และใหนักศึกษาดําเนินการตอไป โดย
มีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1) ชื่อเรื่องภาษาไทย ตัดความวา “กรณีศึกษา” ออก
2) ปรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษจากเดิม เปนดังนี้ “Posttraumatic Growth in HIV Infected People”
3) หนา 11 ขอ 4.3 แกไขดังนี้
3.1 ตรวจสอบและแกไขความวา “ทฤษฎีอัตถิภาวะนิยม (existential theory)” ใหถูกตอง
3.2 ยอหนาที่ 2 บรรทัดที่ 3 แกไข “Startre” เปน “Sartre”
4) หนา 19 ขอ 7 ขอบเขตและวิธีวิจัย มีขอสังเกตวา ลักษณะงานวิจัยเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพแบบ
กรณีศึกษา ซึ่งใชจํานวนกลุมตัวอยาง จํานวน 3 คน จึงมีความเหมาะสมและถูกตองกับหลักการทางสถิติหรือไม
5) ตรวจสอบการเขียนบรรณานุกรมใหถูกตอง
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4.3 การเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ หัวขอเรื่อง “ความหมายของชีวิตกับจิตอาสา (Meaning
of Life with Volunteer Spirit)” ของ นางสาวกรรณิกา มาโน รหัสประจําตัว 510131020 นักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ภาคปกติ โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธีรวรรณ ธีระพงษ เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 19
มกราคม 2553 แลว มีมติเห็นชอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธตามเสนอ และใหนักศึกษาดําเนินการตอไป โดย
มีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1) ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ แกไข “with” เปน “and”
2) หนา 11 ขอ 4.2.3 ยอหนาที่ 2 เพิ่มเติมเครื่องหมายอัญประกาศ (“...”)
3) หนา 17 ขอ 7.2 กลุมตัวอยาง แกไขดังนี้
3.1 ปรับการเขียนเพื่อสะทอนใหเห็นวาเหตุใดจึงเลือกศึกษากับกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากนักศึกษาจะทํากิจกรรมจิตอาสาตอปนอยครั้ง จึงควรเลือกศึกษากับกลุมตัวอยางใน
มูลนิธิตาง ๆ ซึ่งทํากิจกรรมจิตอาสาเปนประจํา
3.2 กําหนดจํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยใหชัดเจน หากไมกําหนด ใหอางอิงแหลงทีม่ า
ของงานวิจัยประเภทนี้ประกอบดวย
3.3 เพิ่มเติมแนวทางการวิเคราะหขอมูลของงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ผูวิจัยเลือกใช
4) บรรณานุกรม แกไขดังนี้
4.1 ปรับแกไขการเขียนบรรณานุกรมภาษาอังกฤษใหถูกตอง
4.2 ควรศึ ก ษาและค น คว า เอกสารหรือ งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งจากแหล งข อ มู ล ปฐมภู มิ แ ทน
การอางถึงเอกสารหรืองานวิจัยของผูอื่น
4.4 การเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ หัวขอเรื่อง “การจัดการความรูภูมิปญญาพื้นลานนา
เรื่อง การทอผายกลําพูน (Knowledge Management of Lanna Local Wisdom Concerning Pha Yok Lamphun
Weaving)” ของ นางสาวทัศวรรณ ธิมาคํา รหัสประจําตัว 500132057 นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาสารสนเทศ
ศึกษา ภาคพิเศษ โดยมี รองศาสตราจารยรัตนา ณ ลําพูน เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 27
มกราคม 2553 แลว มีมติเห็นชอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธตามเสนอ และใหนักศึกษาดําเนินการตอไป โดย
มีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
- หนา 12 และทุกแหงที่ปรากฏ ปรับแกไขรูปแบบการเขียนอางอิงภาพที่ปรากฏจากเดิมเปนระบบ
นาม-ป โดยไมตองพิมพคําวา “ที่มา”
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4.5 การเสนอหั ว ข อ และโครงร า งวิ ท ยานิ พ นธ หั ว ข อ เรื่ อ ง “การวิ เ คราะห เ นื้ อ หางานวิ จั ย ทาง
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรของบรรณารักษและนักสารสนเทศหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา (Content
Analysis of Library and Information Science Research of Librarians and Information Scientists at
Academic Libraries)” ของ นางชโรชีนีย ชัยมินทร รหัสประจําตัว 510132014 นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชา
สารสนเทศศึกษา ภาคพิเศษ โดยมี รองศาสตราจารยรัตนา ณ ลําพูน เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 27
มกราคม 2553 แลว มีมติเห็นชอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธตามเสนอ และใหนักศึกษาดําเนินการตอไป โดย
มีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1) หนา 22
1.1 ขอ 5.5.6 ควรเพิ่มเติมขอมูลเครื่องมือที่ใชในการพัฒนาฐานขอมูล
1.2 ขอ 5.5.7 ตรวจสอบคําอธิบายเกี่ยวกับการสืบคนขอมูล
2) ตรวจสอบและแกไขการเขียนเอกสารอางอิงบางรายการใหถูกตอง
4.6 การเสนอหั ว ข อ และโครงร า งวิ ท ยานิ พ นธ หั ว ข อ เรื่ อ ง “การพั ฒ นาการจั ด ระบบทรั พ ยากร
สารสนเทศสําหรับพิพิธภัณฑพุทธศิลปะ (Development of the Organization of Information Resources for
Buddhist Arts Museum)” ของ นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย รหัสประจําตัว 510132015 นักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาคพิเศษ โดยมี รองศาสตราจารยรัตนา ณ ลําพูน เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 27
มกราคม 2553 แลว มีมติเห็นชอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธตามเสนอ และใหนักศึกษาดําเนินการตอไป โดย
มีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1) หนา 2 ยอหนาที่ 1 บรรทัดที่ 2 เสนอใหใชคําวา “นิกาย” แทนคําวา “ลัทธิ”
2) หนา 28 บรรทัดที่ 2-3 และทุกแหงที่ปรากฏ แกไขคําวา “ธิเบต” เปน “ทิเบต”
3) หนา 50 แกไขดังนี้
3.1 ยอหนาที่ 1 แกไข “และ” เปน “and” และมีขอสังเกตวาการอางอิงในลักษณะโครงการ
จะนํามาเขียนอางอิงในสวนนี้ไดหรือไม
3.2 ขอ 6 ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา ขอ 6.4 เสนอใหตัดออกเพื่อใหสอดคลองกั บ
วัตถุประสงค
4) ตรวจสอบและแกไขการเขียนเอกสารอางอิงบางรายการใหถูกตอง
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4.7 การเสนอหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระ หัวขอเรื่อง “การจัดการความรูเรื่องสาระใน
โครงการบริการวิชาการแกชุมชน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม (Knowledge
Management of the Content in Communities Academic Service Projects by College of Arts Media and
Technology Chiang Mai University)” ของ นางสาวปาริฉัตร พิทักษประภานนท รหัสประจําตัว 500132070
นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาคพิเศษ โดยมี อาจารย ดร. ณพศิษฎ จักรพิทักษ เปนอาจารย
ที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 27
มกราคม 2553 แลว มีมติเห็นชอบหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระตามเสนอ และใหนักศึกษาดําเนินการ
ตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1) ปรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเปนดังนี้ “Knowledge Management of the Content in Community
Academic Service Projects by College of Arts, Media and Technology, Chiang Mai University” ทั้งนี้ ให
ตรวจสอบและแกไขชื่อภาษาอังกฤษของ “วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ” ใหถูกตอง
2) หนา 8 ขอ 5.1.2 ความเปนมาของการจัดการความรู ขอ 1 บรรทัดที่ 2-3 ตัดความวา “ซึ่งจะ
กลาวถึงในปรามิดของความรู” ออก ทั้งนี้ ใหตรวจสอบและแกไขการเขียนอางอิงภาษาอังกฤษที่ปรากฏในขอ 1
และ 2 ใหเปนแนวเดียวกัน คือ “Community of Practice -CoP” และ “Chief Knowledge Officer -CKO”
3) หนา 22 วัตถุประสงคของการศึกษา ขอ 3 แกไข “เพื่อเปนแหลงใหผูใชประเมินสาระ และใช
ประโยชนจาก...” เปน “เพื่อเปนแหลงใหผูใชมีสวนรวมในการประเมินสาระ และใชประโยชนจาก...”
4) หน า 24 วิ ธี ดํ า เนิ น การวิ จั ย ข อ 4 แก ไ ขความว า “เพิ่ ม ข อ มู ล และแก ไ ขข อ มู ล ที่ ไ ด รั บ ใน
โปรแกรม...” เปน “บันทึกขอมูลลงในโปรแกรม...”
5) หนา 25 ขอ 11 เสนอใหปรับแกไขระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยทุกหัวขอใหมใหสอดคลอง
กับความเปนจริง
6) หน า 25-26 เอกสารอ า งอิ ง ตรวจสอบและแก ไ ขการเขี ย นเอกสารอ า งอิ ง ให ถู ก ต อ งและ
ตรงกับที่ปรากฏในเนื้อหา เชน การเวนวรรคหลังเครื่องหมายตาง ๆ หรือการเขียนอางอิงรายการของ สุวรรณ
เหรียญเสาวภาคย และอื่น ๆ ดังปรากฏในหนา 6 เปนตน
7) ตรวจสอบและแกไขขนาดตัวอักษรที่ใชพิมพทุกหนาใหถูกตอง
4.8 การเสนอหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระ หัวขอเรื่อง “สัมฤทธิผลของการจัดการความรู
ตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม (Achievement of Knowledge
Management Towards Learning Organization at Chiang Mai University Library)” ของ นางสดศรี
กั น ทะอิ น ทร รหั ส ประจํ า ตั ว 500132079 นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโทสาขาวิ ช าสารสนเทศศึ ก ษา ภาคพิ เ ศษ โดยมี
รองศาสตราจารยรัตนา ณ ลําพูน เปนอาจารยที่ปรึกษา
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ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 27
มกราคม 2553 แลว มีมติเห็นชอบหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระตามเสนอ และใหนักศึกษาดําเนินการ
ตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1) ชื่อเรื่องภาษาไทย แกไข “ตอ” เปน “ใน”
2) วัตถุประสงคของการศึกษา และทุกแหงที่เกี่ยวของ แกไข “ตอ” เปน “ใน” เพื่อใหสอดคลอง
กับชื่อเรื่องที่มีการแกไข
3) เอกสารอางอิง ตรวจสอบและแกไขการเขียนอ างอิงบางรายการใหถูก ตอง เชน เลขฉบับ
ที่พิมพ และเลขหนาที่อางอิง ไมควรใชตัวเอน เปนตน
4.9 การเสนอหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระ หัวขอเรื่อง “พฤติกรรมการอานและการใช
หองสมุดของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม (Reading and using Library
Behavior of Primary Level Students of Dara Academy School, Chiang Mai)” ของ นายสุชาติ ชุมดวง
รหัสประจําตัว 500132088 นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาคพิเศษ โดยมี รองศาสตราจารย
อังสนา ธงไชย เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ในคราวประชุมวาระพิเศษ/2552 เมื่อวันที่ 21
ตุลาคม 2552 แลว มีมติเห็นชอบหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระตามเสนอ และใหนักศึกษาดําเนินการ
ตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1) ปรับชื่อเรื่องภาษาไทยเปนดังนี้ “พฤติกรรมการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียน
ดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม”
2) ปรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเปนดังนี้ “Reading Behavior of Primary Level Students of Dara
Academy School, Chiang Mai Province”
3) หนา 3 ขอ 5 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ยอหนาที่ 1 ความวา “การศึกษาเรื่องการสงเสริม
การใชบริการหองสมุด” แกไขเปน “การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการอาน” และตัดเอกสารและงานวิจัยขอ 5.4 และ 5.5
ออก รวมทั้งแกไขเลขลําดับขอใหมใหถูกตอง
4) หนา 5 ยอหนาที่ 3 และทุกแหงที่ปรากฏ แกไข “วรารักษณ” เปน “วรารักษ” ทั้งนี้ ผูวิจัยควร
เลือกขอมูลประกอบการวิจัยโดยใชเอกสารอางอิงที่เปนของผูเชี่ยวชาญดานการอานโดยเฉพาะ
5) หนา 7 ขอ 5.3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอนิสัยการอาน ยอหนาที่ 2 บรรทัดสุดทาย แกไขการเขียน
อางอิงที่ปรากฏใหถูกตองเปนดังนี้ “(Harris อางถึงใน ฉลีลักษณ บุณยกาญจน, 2552, น.365)”
6) หนา 17 ขอ 5.7.1 มาตรฐานครูบรรณารักษ มาตรฐานที่ 1 แกไขและเรียงลําดับหัวขอยอยทั้ง 3
ขอใหมใหถูกตอง สวนขอ 4.7.2 แกไขเปน “5.7.2”
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7) หนา 18 ขอ 5.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของ เสนอใหตัดงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชหองสมุดออก
ทั้งหมด โดยยังคงงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการอานไว
8) หนา 20 ยอหนาที่ 1 แกไข “TK park อุทยานการเรียนรู” เปน “อุทยานการเรียนรู (TK park)”
ทั้งนี้ ใหแกไขการเขียนอางอิงดังกลาวตามที่ปรากฏในหนา 27 ดวย
9) หนา 21 ใหปรับการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวของตามที่ปรากฏใหม โดยการอธิบายเนื้อหาแยกเปน
สวน ๆ เพื่อใหเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
10) หน า 22 ข อ 5.8.2 งานวิ จั ย ต า งประเทศ ให ผู วิ จั ย แปลชื่ อ เรื่ อ งงานวิ จั ย ภาษาอั ง กฤษเป น
ภาษาไทยประกอบดวยทุกหัวขอ
11) หนา 23 แกไขดังนี้
11.1 ขอ 6 และ 7 ตัดวัตถุประสงคของการศึกษา ขอ 2 และประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา
ขอ 2 ออก เพื่อใหสอดคลองกับชื่อเรื่องที่มีการปรับแกไข
11.2 ขอ 8.1 ขอบเขตของการศึกษา ตัดความวา “และการใชหองสมุด” ออก
12) หนา 24 แกไขดังนี้
12.1 ข อ 8.3 เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย ข อ 1 แบบสอบถามการใช ห อ งสมุ ด ปรั บ แก ไ ขเป น
แบบสอบถามพฤติกรรมการอาน สวนขอ 2 แบบบันทึกการสัมภาษณกลุม เสนอใหตัดออก
12.2 ข อ 8.4 ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การ ข อ 2 ตั ด คํ า ว า “แบบสั ม ภาษณ ” ออก ส ว นข อ 7 ตั ด
ความวา “และแบบสัมภาษณ” ออก ทั้งนี้ ใหตัดความในขอ 6 ออกทั้งหมด และเรียงเลขลําดับขอใหมใหถูกตอง
13) หนา 24-25 ขอ 8.5 การวิเคราะหขอมูล เพิ่มเติมความหมายของตัวเลขแตละระดับของเกณฑ
การประเมินคา 5 ระดับ ตามวิธีการของ Likert
14) หนา 25 ขอ 9 นิ ย ามศัพ ทเฉพาะ ใหตัด นิ ย ามเกี่ย วกั บการใชหองสมุด และนิ ยามเกี่ย วกับ
หองสมุดออก โดยคงไวเฉพาะนิยามเกี่ยวกับพฤติกรรมการอาน และนิยามเกี่ยวกับนักเรียน
15) หน า 26 ปรั บ แก ไ ขระยะเวลาในการดํ า เนิ น การวิ จั ย ทุ ก หั ว ข อ ใหม ใ ห ส อดคล อ งกั บ
ความเปนจริง
16) หนา 26-30 เอกสารอางอิง ใหตรวจสอบและแกไขการเขียนอางอิงใหถูกตอง
4.10 การเสนอหัว ขอ และโครงรา งการค น ควา แบบอิส ระ หั วข อเรื่ อง “ประสิท ธิผ ลของต น ทุ น ต อ
การใหบริการจัดสงหนังสือของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (Cost Effectiveness of Book Delivery
Service at Thammasat University Library)” ของ นางแสงเดือน อุบลศรี รหัสประจําตัว 510132028 นักศึกษา
ปริญญาโทสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาคพิเศษ โดยมี รองศาสตราจารยรัตนา ณ ลําพูน เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 27
มกราคม 2553 แลว มีมติเห็นชอบหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระตามเสนอ และใหนักศึกษาดําเนินการ
ตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
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1) ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ แกไข “Library” เปน “Libraries”
2) หนา 2 ขอ 1 บรรทัดที่ 1 และขอ 2 บรรทัดที่ 1 ตัดภาษาอังกฤษในวงเล็บออก
3) หนา 25 บรรทัดที่ 3-4 จากทายหนา แกไขการพิมพแหลงอางอิงใหถูกตอง คือ "(ประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล, 2552)”
4) หนา 27 ขอ 3 บรรทัดที่ 7 แกไข “(Book Delivery Service (BDS)” เปน “(Book Delivery
Service -BDS)”
4.11 การเสนอหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระ หัวขอเรื่อง “การวิเคราะหการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (Operational Analysis of Educational
Quality Assurance of Rajamangala University of Technology Lanna)” ของ นางจิตติมา ทองเล็ก
รหัสประจําตัว 510132036 นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาคพิเศษ โดยมี รองศาสตราจารย
รัตนา ณ ลําพูน เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 27
มกราคม 2553 แลว มีมติเห็นชอบหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระตามเสนอ และใหนักศึกษาดําเนินการ
ตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1) ปรับชื่อเรื่องภาษาไทยเปนดังนี้ “การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา”
2) ปรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเปนดังนี้ “Educational Quality Assurance of Rajamangala
University of Technology Lanna”
3) หนา 2 ยอหนาที่ 1 บรรทัดที่ 15 แกไข “(Work Instruction -W)” เปน “(Work Instruction
-WI)”
4) หนา 45 เอกสารอางอิง ใหตรวจสอบและแกไขการเวนวรรคหลังเครื่องหมายตาง ๆ ใหถูกตอง
เชน รายการอางอิงลําดับที่ 3 รายการของ ชลัช จงสืบพันธ, ... ใหถูกตอง รวมทั้งแกไขการพิมพ “กรุงเทพมหานคร”
ทุกแหงที่ปรากฏ เปน “กรุงเทพฯ” เปนตน
4.12 การเสนอหั ว ข อ และโครงร า งการค น คว า แบบอิ ส ระ หั ว ข อ เรื่ อ ง “การพั ฒ นาการเรี ย น
ทางอิเล็กทรอนิกส กระบวนวิชาสารสนเทศทางการพยาบาลและการคนหา สําหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี นครลําปาง (Development of e-Learning for Nursing Information and Search Course for
Boramarajonani College of Nursing Student, Nakhon Lampang)” ของ นายวุฒิชัย ใจซื่อ รหัสประจําตัว
510132037 นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาคพิเศษ โดยมี รองศาสตราจารยอังสนา ธงไชย เปน
อาจารยที่ปรึกษา
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ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ในคราวประชุมวาระพิเศษ/2552 เมื่อวันที่ 21
ตุล าคม 2552 แล ว แล ว มี มติ เ ห็น ชอบหั ว ข อ และโครงร า งการค น คว า แบบอิ ส ระตามเสนอ และให นั ก ศึ ก ษา
ดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1) ปรั บชื่ อเรื่อ งภาษาไทยเปน ดังนี้ “การพัฒ นาการเรี ย นทางอิ เ ล็กทรอนิ ก สใ นกระบวนวิชา
สารสนเทศทางการพยาบาลและการคนหา นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง”
2) ปรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเปนดังนี้ “Development of e-Learning for Nursing Information and
Search Course, Boromarajonani College of Nursing, Nakhon Lampang”
3) หนา 3 บรรทัดที่ 7-9 ตัดความวา “และจากการศึกษาของบริษัท Cisco ที่นํามาลงใน Packet
Magazine ปที่ 12 ฉบับที่ 3 (อางถึงในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สถาบันพัฒนาความรูตลาดหุน. (2549)”
ออก และแกไข “พบวา e-Learning ...” เปน “นอกจากนี้ ยังพบวา e-Learning…”
4) หนา 4 ขอ 5 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ” ขอ 5.11 แกไข “เอกสารการวิจัย” เปน “งานวิจัย
ที่เกี่ยวของ”
5) หนา 16 ขอ 1-2 และหนา 18-19 ขอ 1-5 ตรวจสอบและแกไขการเขียนอางอิงแหลงขอมูลที่
เปนเว็บไซตใหถูกตอง หรือปรับการเขียนใหม เชน โดยสามารถเขาถึงไดที่ http://course.buu.ac.th เปนตน
6) หนา 21 ขอ 5.11.1 งานวิจัยในประเทศ ปรับแกไขการใชภาษา ความวา “ทําการวิจัย” เปน
“ทําวิจยั ” หรือ “ไดทําวิจัยเรื่อง” แทน
7) หนา 26 ตรวจสอบและแกไขการเขียนอางอิงชื่อผูแตงภาษาอังกฤษที่เปนคนไทยใหถูกตอง
เชน Siritongthaworn, Krairit, Dimmitt & Paul ที่ปรากฏในยอหนาหนาสุดทาย บรรทัดที่ 1 เปนตน
8) หนา 30 ขอ 6 วัตถุประสงคของการศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ปรับรายละเอียดใหสอดคลอง
กับชื่อเรื่องที่มีการแกไข
9) หนา 33 ปรับแกไขระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยทุกหัวขอใหมใหสอดคลองกับความเปน
จริง
10) ตรวจสอบและตัดภาษาอังกฤษในวงเล็บออก ยกเวนเปนคําสําคัญ แนวคิดหรือทฤษฎี
11) หนา 34-37 เอกสารอางอิง ตรวจสอบและแกไขการเขียนอางอิงใหถูกตองและตรงกับรายการ
อางอิงที่ปรากฏในเนื้อหา เชน รายการอางอิงของ Sawai Siritongthaworn & Donyaprueth Krairit (2549) ในหนา
26 แตไมปรากฏในรายการเอกสารอางอิงหนา 34-37 เปนตน
4.13 การเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ หัวขอเรื่อง “วัจนลีลาในเพลงของ บอย โกสิยพงษ
(Style in Lyrics by Boyd Kosiyabong)” ของ นายพิชญภณ ศรีนวล รหัสประจําตัว 490131028 นักศึกษาปริญญา
โท สาขาวิชาภาษาไทย ภาคปกติ โดยมี รองศาสตราจารย ดร. สมพงศ วิทยศักดิ์พันธุ เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาภาษาไทย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2553
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แล ว แล ว มี ม ติ เ ห็ น ชอบหั ว ข อ และโครงร า งวิ ท ยานิ พ นธ ต ามเสนอ และให นั ก ศึ ก ษาดํ า เนิ น การต อ ไป โดยมี
ขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1) หนา 2 ยอหนาที่ 3 แกไข “ทําหนาเดียว” เปน “ทําหนาที่เดียว”
2) เพิ่มเติมนิยามศัพทเกี่ยวกับแนวคิด
3) หนา 28 เอกสารอางอิง บรรทัดที่ 1 แกไข “sukie” เปน “Sukie”
4.14 การเสนอขอแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยศิริพรรณ ธนสิน อาจารยประจําสาขาวิชาจิตวิทยา เปน
อาจารยในบัณฑิตวิทยาลัย อาจารยประจํา ตามขอเสนอของสาขาวิชาจิตวิทยา
สาขาวิชาจิตวิทยาประสงคเสนอขอแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยศิริพรรณ ธนสิน อาจารยประจํา
สาขาวิชาจิตวิทยา เปนอาจารยในบัณฑิตวิทยาลัย อาจารยประจํา ตามคุณสมบัติของขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2550 ดังนี้
1) คุณสมบัติตามขอบังคับฯ พ.ศ. 2547 ขอ 18.1.1 และ 18.1.2(2)
2) คุณสมบัติตามขอบังคับฯ พ.ศ. 2550 ขอ 18.1.1
ทั้งนี้ การเสนอขอแตงตั้งบุคคลดังกลาว ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา คราวการประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2553 แลว
ที่ประชุมฯ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการเสนอขอแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยศิริพรรณ ธนสิน
อาจารยประจําสาขาวิชาจิตวิทยา เปนอาจารยในบัณฑิตวิทยาลัย อาจารยประจํา ตามคุณ สมบัติของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2550 ตามที่เสนอ และใหคณะฯ
นําเสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อดําเนินการแตงตั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ
- ไมมี
ปดการประชุม : เวลา 17.20 น.
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