รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะมนุษยศาสตร
ครั้งที่ 6/2552
วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2552
ณ หองประชุม HB 7211 คณะมนุษยศาสตร
----------------------------ผูมาประชุม
1. รองศาสตราจารยโรม จิรานุกรม
2. รองศาสตราจารยรัตนา ณ ลําพูน
3. รองศาสตราจารยพรพิมล วรวุฒิพุทธพงศ

คณบดี
ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
กรรมการ
4. รองศาสตราจารย ดร. ชูชัย สมิทธิไกร
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ
กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารยปราณี วงศจํารัส
รักษาการแทนหัวหนาภาควิชาบรรณารักษศาสตร กรรมการ
6. รองศาสตราจารยอังสนา ธงไชย
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
กรรมการ
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช หัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร
และประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาประวัติศาสตร
กรรมการ
8. รองศาสตราจารยจารุณี วงศละคร
หัวหนาภาควิชาปรัชญาและศาสนา
กรรมการ
9. อาจารย ดร. สมหวัง แกวสุฟอง
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาปรัชญา
กรรมการ
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรุตม บุญศรีตัน
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา กรรมการ
11. รองศาสตราจารยทรงศักดิ์ ปรางควัฒนากุล
หัวหนาภาควิชาภาษาไทย
กรรมการ
12. รองศาสตราจารย ดร. สมพงศ วิทยศักดิ์พันธุ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาภาษาไทย
กรรมการ
13. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรียา โนแกว
หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษ
กรรมการ
14. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิไลลักษณ สาหรายทอง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
กรรมการ
15. อาจารยอนัญญา รัตนประเสริฐ
หัวหนาสาขาวิชาการทองเที่ยว
กรรมการ
16. อาจารย ดร. ชลาธิป วสุวัต
กรรมการวิชาการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
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17. รองศาสตราจารย ดร. จิรประภา บุญพรหม
18. นางนิทราพร อุตตโม
19. นางสาวบุษรา แซตัง

อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย
หัวหนางานบริการการศึกษา
นักวิชาการศึกษา งานบริการการศึกษา

กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม (ติดราชการและมีกิจธุระจําเปน)
1. รองศาสตราจารยแสงสุรีย สําอางคกูล
2. ศาสตราจารย ดร.อุดม รุงเรืองศรี

3. รองศาสตราจารยพลอยศรี โปราณานนท

หัวหนาภาควิชาจิตวิทยา
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมลานนา
และอาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว
กรรมการ

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ประธานกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องแจงที่ประชุมทราบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 25
พฤษภาคม 2552
1.1 การไมอนุญาตใหมีการตีพิมพเผลแพรวิทยานิพนธโดยบริษัทตาง ๆ ในทุกกรณี
ตามที่ไดมีการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการทรัพยสินทางปญญา ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม
2552 และที่ประชุมไดมีมติไมเห็นชอบและไมอนุญาตใหมีการตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธโดยบริษัทตาง ๆ ในทุกกรณี
เนื่องจากเปนงานวิชาการ และอาจเปนการเผยแพร Know how ที่อยูในวิทยานิพนธ ซึง่ ปจจุบนั สํานักหอสมุดไดทาํ หนาทีใ่ น
การเผยแพรวิทยานิพนธของนักศึกษาแบบออนไลนอยูแลว นั้น ในการนี้ ศูนยบริหารงานวิจัยจึงใครขอแจงมติที่ประชุม
คณะอนุกรรมการจัดการทรัพยสินทางปญญา ครั้งที่ 1/2552 ในเรื่องดังกลาวเพื่อทราบ และถือเปนแนวปฏิบัติ
1.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
พ.ศ. 2552
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดลงนามใน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552 เมื่อ
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วันที่ 4 มีนาคม 2552 และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอยูระหวางนําประกาศดังกลาวลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา และใครขอใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการเรื่องการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งใหสอดคลอง
ตามประกาศกระทรวงขางตน เพื่อผดุงไวซึ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยสืบไป
รายละเอียดดังปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมฯ
1.3 การตีพิมพผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2
ประธานได หารื อที่ ประชุ มเกี่ ยวกั บข อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม ว าด วยการศึ กษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ขอ 30 (6) ยอหนาแรกเกี่ยวกับการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโทซึ่ง
ระบุวา “สําหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 หรือ แบบ ก 2 ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยาง
นอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือ
ไดนําผลงานออกเผยแพรตอสาธารณชนในรูปแบบซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceedings) ฯลฯ” เนื่องจากมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนในการใชขอความบางตอนของขอบังคับฯ ที่
อางถึงดังกลาว และที่ประชุมเห็นชอบในแนวปฏิบัติ ดังนี้
1) การตี พิมพ ผลงานวิ ทยานิ พนธของนักศึกษาระดั บปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 หรื อแบบ ก 2
ที่นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ผลงานที่ไดรับการตีพิมพในรายงานการประชุม
(Proceedings) จะตองเปนฉบับเต็ม (full paper) เทานั้น มิใชบทคัดยอ (abstract)
2) สําหรับขอความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2550 ที่ระบุวา “หรือไดนําผลงานออกเผยแพรตอสาธารณชนในรูปแบบซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น” ขอความ
นี้ระบุไวสําหรับสาขาวิชาในทางศิลปะ (fine arts) เชน คณะวิจิตรศิลป เทานั้น
3) กรณีนักศึกษาไปนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ โดยไดรับการตอบรับใหไปนําเสนอได
นักศึกษาจะยังไมสามารถเสนอขอสําเร็จการศึกษาได จนกวาการนําเสนอผลงานของนักศึกษาจะเสร็จสิ้น และไดรับ
การรับรองการไปนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการจากสถาบันซึ่งเปนผูจัดการประชุมนั้น รวมทั้งการตีพิมพผลงาน
ฉบับเต็มในรายงานการประชุม (Proceedings)
4) กรณีการตี พิ มพผลงานทางวิ ชาการในรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มีข อแตกตางจากที่
กําหนดไวในขอบังคับฯ (เชน เปนแผนซีดี ฯลฯ) ใหบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเปนการเฉพาะราย
5) กรณีที่ นักศึก ษาไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการที่มีชื่อเสียงเปน ที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ แตการประชุมนั้นไมมีรายงานการประชุมในลักษณะที่เปนผลงานฉบับเต็มมีเพียงหนังสือรวบรวม
บทคัดยอ กรณีเชนนี้ถือวาไมเปนไปตามเงื่อนไขของขอบังคับฯ
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1.4. คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยใหความเห็นชอบและเสนอใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สําเร็จการศึกษา
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 (เพิ่มเติม)
ไดใหความเห็นชอบและเสนอใหนักศึกษาปริญญาโทคณะมนุษยศาสตร แผน ข จํานวน 1 ราย และ แผน ก แบบ
ก 2 จํานวน 5 ราย สําเร็จการศึกษา ดังนี้
แผน ข
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
รหัส
ระยะเวลา หนวยกิต GPA สาขา
GPA รวม
ที่ใชศึกษา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) : จํานวน 1 ราย
1. นายอาศิรา โสภณวชิรวงศ
500132028 1 ป 11 เดือน 39
3.68
3.68
หัวขอการคนควาแบบอิสระ :
อํานาจพยากรณของความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรค ลักษณะการอบรมเลี้ยงดู และ
แรงจูงใจภายในที่มีตอความตั้งใจที่จะเปนผูประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัย เชียงใหม
Predictive Power of Adversity Quotient, Rearing Background and Intrinsic Motivation on
Entrepreneurial Intention of Chiang Mai University Students
กรรมการที่ปรึกษา
1) รศ.ดร. ชูชัย สมิทธิไกร
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แผน ก แบบ ก 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
รหัส
ระยะเวลา หนวยกิต GPA สาขา
GPA รวม
ที่ใชศึกษา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร) : จํานวน 1 ราย
1. นายภิญญพันธ พจนะลาวัณย 500131019 1 ป 11 เดือน 48
4.00
4.00
หัวขอวิทยานิพนธ :
การผลิตความหมาย “พื้นที่ประเทศไทย” ในยุคพัฒนา (ทศวรรษ 2500)
The Production of “Space of Thailand” in Development Era (1960s)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
รหัส
ระยะเวลา หนวยกิต GPA สาขา
GPA รวม
ที่ใชศึกษา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กรรมการที่ปรึกษา
1) รศ.ดร. อรรถจักร สัตยานุรักษ
2) ผศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช
3) รศ. สายชล สัตยานุรักษ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา) : จํานวน 2 ราย
2. นาย นครินทร กลั่นบุศย
4821021 3 ป 11 เดือน 42
3.95
3.95
หัวขอวิทยานิพนธ :
การศึกษาวิเคราะหแนวคิดเรื่องมนุษยในนวนิยายของดอสโตยเยียฟกีที่สัมพันธกับแนวคิดเรื่องจริต
ในพุทธปรัชญา
A Critical Study of Dostoevsky’s Novels : Concept of Man in Relation to Carita in Buddhist
Philosophy
กรรมการที่ปรึกษา
1) อ.ดร. สมหวัง แกวสุฟอง
2) ผศ.ดร. ไชยันต รัชชกูล
3) อ.ดร. พิสิฏฐ โครตสุโพธิ์
3. พระมหา อภิวัฒน บุตรอุดม 4821046 3 ป 11 เดือน 42
3.60
3.60
หัวขอวิทยานิพนธ :
เปรียบเทียบแนวคิดเรื่องเสรีภาพในทัศนะของเสกสรร ประเสริฐกุล กับ ฌอง-ปอล ซารตร
Comparative Study of the Concept of Freedom from the Perspectives of Seksan Prasertkul
and Jean-Paul Sartre
กรรมการที่ปรึกษา
1) อ.ดร. สมหวัง แกวสุฟอง
2) อ.ดร. พิสิฏฐ โครตสุโพธิ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พุทธศาสนศึกษา) : จํานวน 1 ราย
4. น.ส. ปรียานุตร สุรินทรแกว 4821024 3 ป 11 เดือน 45
3.86
3.86
หัวขอวิทยานิพนธ :
การศึกษาเปรียบเทียบมุมมองทางธัมมิกเศรษฐกิจของพุทธทาส ภิกขุ และทฤษฎีเศรษฐกิจแหง
ความเปนหนึ่งเดียวของ เคียรา ลูบิค
A Comparative Study of Buddhadasa Bikkhu’s Dhammic Economy Perspective and Chiara lubich’s
Theory of the Economy of Communion
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
รหัส
ระยะเวลา หนวยกิต GPA สาขา
GPA รวม
ที่ใชศึกษา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กรรมการที่ปรึกษา
1) อ.ดร. สมหวัง แกวสุฟอง
2) ผศ.ดร. วิโรจน อินทนนท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา)
5. นาย ลัทธวัฒน สอนศรีนุสรณ 4881111 3 ป 7 เดือน 36
3.93
3.93
หัวขอวิทยานิพนธ :
การจัดการความรูภูมิปญญาพื้นบานลานนา เรื่อง กลองสะบัดชัย
Knowledge Management of Lanna Local Wisdom Concerning the Klong Sabad Chai
กรรมการที่ปรึกษา
1) รศ. รัตนา ณ ลําพูน
2) นาย สนั่น ธรรมธิ
3) ผศ.ดร. เสมอแข สมหอม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2552
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2552 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม HB 7211 คณะมนุษยศาสตร แลว มีขอแกไขดังนี้
1) หนา 4 บรรทัดที่ 4 จากทายหนา แกไข “Behavior Students’ …” เปน “Behavior of Students…”
2) หนา 8 บรรทัดที่ 4 จากทายหนา แกไข “กระบวนวา” เปน “กระบวนวิชา”
เมื่อแกไขแลว ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกลาว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ 4 :
4.1 การเสนอหั ว ข อ และโครงร า งการค น คว า แบบอิ ส ระ หั ว ข อ เรื่ อ ง “วาทกรรมผู ก อ การร า ยใน
วรรณกรรมประเภทสารคดี เรื่อง Underground โดย ฮารูกิ มูราคามิ ฉบับแปลภาษาอังกฤษ (The Discourse of
Terrorism in Haruki Murakami’s Non-fiction Underground in English translation)” ของ นายธีรยุทธ
สง า งามสกุ ล รหั ส ประจํ า ตั ว 490132045 นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ ภาคพิ เ ศษ โดยมี
รองศาสตราจารยสุภาณี จันทรคําอาย เปนอาจารยที่ปรึกษา

7
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ
2552 และคณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาหั ว ข อ และโครงร า งวิ ท ยานิ พ นธ / การค น คว า แบบอิ ส ระ ในกลุ ม วิ ช า
ภาษาอังกฤษแลว มีมติเห็นชอบหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระตามเสนอ และใหนักศึกษาดําเนินการ
ตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1) ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ แกไข “English Translation” เปน “English Version”
2) หัวขอทันสมัย นาสนใจมาก
3) การอางอิงในตัวบทไมสอดคลองกับบรรณานุกรม
4) คําถามในการทําวิจัยกวางเกินไปสําหรับการวิจัยคนควาแบบอิสระ
5) ที่มาของประเด็นศึกษาชัดเจน แตควรระบุทฤษฎีและวิธีการวิเคราะหใหชัดเจน
6) การทบทวนวรรณกรรมไมเกี่ยวของโดยตรงกับประเด็นศึกษา
4.2 การเสนอหั ว ข อ และโครงร า งการค น คว า แบบอิ ส ระ หั ว ข อ เรื่ อ ง “ภาพลั ก ษณ ป จ จุ บั น และ
ภาพลักษณคาดหวังของบรรณารักษฝายบริการในสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม (Current Image and
Wish Image of Services Librarian at Chiang Mai University Library)” ของ นางสาวกาญจนหทัย ศรีบุญเรือง
รหัสประจําตัว 500132062 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาคพิเศษ โดยมี รองศาสตราจารย
อังสนา ธงไชย เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ในคราวการประชุมวาระพิเศษ/2552 เมื่อวันที่ 19
พฤษภาคม 2552 และคณะอนุกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ ในกลุมวิชา
บรรณารั ก ษศาสตร แ ล ว มี มติ เ ห็น ชอบหัว ข อและโครงร า งการค น ควา แบบอิส ระตามเสนอ และให นั ก ศึ ก ษา
ดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1) แกไขชื่อเรื่องภาษาไทยจากเดิมเปนดังนี้ “ภาพลักษณปจจุบันและภาพลักษณที่คาดหวังที่มีตอ
บรรณารักษ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม”
2) แกไขชื่อเรื่องภาษาอังกฤษจากเดิมเปนดังนี้ “Current Image and Wish Image of Librarians at
Chiang Mai University Libraries”
3) เพิ่มนิยามศัพท “สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม”
4) ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
4.1 บรรณารั ก ษ ค วรแยกเป น 2 กลุ ม คื อ บรรณารั ก ษ ฝ า ยบริ ก าร และ บรรณารั ก ษ ที่
ปฏิบัติงานสวนงานอื่น
4.2 เพิ่มเติมกลุมประชากรอีก 2 กลุม คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย
5) ตรวจสอบการเขียนอางอิงบรรณานุกรมใหถูกตอง เชน
5.1 หนา 13 ("รายงาน", 2549)
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6)
7)
8)
9)

5.2 หนา 15 พจนานุกรมของ Oxford University (2001)
ตัดขอมูลที่ลาสมัยออก
ตรวจสอบการพิมพตัวใหญ ตัวเล็ก การสะกดคําใหถูกตอง
ปรับรูปแบบการพิมพใหสวยงาม
ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย เพิ่ม ป พ.ศ. ดวย

4.3 การเสนอหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระ หัวขอเรื่อง “ศึกษาเปรียบเทียบเทคโนโลยี
บารโคดและเทคโนโลยีอารเอฟไอดีสําหรับงานบริการหองสมุด กรณีศึกษาสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(Comparative Study of Barcode and Radio Frequency Identify Technology for Library Services Case
study of Chiang Mai University Library)” ของ นายเดชสฤษดิ์ จาติเกตุ รหัสประจําตัว 500132065 นักศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาคพิเศษ โดยมี รองศาสตราจารยอังสนา ธงไชย เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ในคราวการประชุมวาระพิเศษ/2552 เมื่อวันที่ 19
พฤษภาคม 2552 และคณะอนุกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ ในกลุมวิชา
บรรณารั ก ษศาสตร แ ล ว มี มติ เ ห็น ชอบหั ว ข อและโครงร า งการคน คว า แบบอิ ส ระตามเสนอ และให นัก ศึ ก ษา
ดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1) แกไขชื่อเรื่องภาษาไทยจากเดิมเปนดังนี้ “การใชเทคโนโลยีอารเอฟไอดีของหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม”
2) แกไขชื่อเรื่องภาษาอังกฤษจากเดิมเปนดังนี้ “Implementation of Radio Frequency Identify
Technology at Chiang Mai University Central Library” ทั้งนี้ ใหตรวจสอบและแกไขคําวา “Identify” ใหถูกตอง
3) ตรวจสอบและแกไขการเขียนบรรณานุกรมใหถูกตอง
4.4 การเสนอหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระ หัวขอเรื่อง “การวิเคราะหหองสมุดเสมือน
ออนไลนสามมิติในโปแรกรม Second Life (Analyzing 3D Online Virtual Library in Second Life Program)”
ของ นายวรวัธน ชินโชติกร รหัสประจําตัว 500132076 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาคพิเศษ
โดยมี รองศาสตราจารยอังสนา ธงไชย เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ในคราวการประชุมวาระพิเศษ/2552 เมื่อวันที่ 19
พฤษภาคม 2552 และคณะอนุกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ ในกลุมวิชา
บรรณารั ก ษศาสตร แ ล ว มี มติ เ ห็น ชอบหั ว ข อและโครงร า งการคน ควา แบบอิส ระตามเสนอ และให นัก ศึ ก ษา
ดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1) ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ แกไข “Analyzing...” เปน “An Analysis of …”
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2) หลักการและเหตุผลเขียนอธิบายเพิ่มเติมวิวัฒนาการของโปรแกรม Second Life จากอดีต
จนถึงปจจุบัน เพิ่มตัวอยางการนํามาประยุกตใชทางดานการศึกษาและหองสมุดนํามาใชในกิจกรรมอะไรบาง
3) ควรปรับลดกลุมประชากรที่ศึกษาลง โดยแยกเปนประเภทแลวนํามาหาสัดสวนที่เหมาะสม
เนื่องจากงานวิจัยเปนการทําการคนควาแบบอิสระและระยะเวลามีจํากัด
4) ในการทํางานวิจัยฉบับสมบูรณ ควรเพิ่มเติมการศึกษาโครงสรางของโปรแกรม Second Life
5) เพิ่มบรรณานุกรมของ Gartner
6) ตรวจสอบและแกไขการเขียนบรรณานุกรมใหถูกตอง
4.5 การเสนอหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระ หัวขอเรื่อง “การประเมินคุณภาพบริการ
กองหองสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ (Library Service Quality Assessment of Central Library Maejo
University)” ของ นางสาวศิริเพ็ญ เดโชสวาง รหัสประจําตัว 500132078 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสารสนเทศ
ศึกษา ภาคพิเศษ โดยมี รองศาสตราจารยอังสนา ธงไชย เปนอาจารยท่ปี รึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ในคราวการประชุมวาระพิเศษ/2552 เมื่อวันที่ 19
พฤษภาคม 2552 และคณะอนุกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ ในกลุมวิชา
บรรณารั ก ษศาสตร แ ลว มี มติเ ห็ น ชอบหัว ขอและโครงร า งการค น ควา แบบอิส ระตามเสนอ และให นั ก ศึ ก ษา
ดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1) แก ไ ขชื่ อ เรื่ อ งภาษาไทยจากเดิ ม เป น ดั ง นี้ “การประเมิ น คุ ณ ภาพบริ ก ารกองห อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัยแมโจโดยใช LibQUAL+TM ดัชนีคุณภาพ”
2) แกไขชื่อเรื่องภาษาอังกฤษจากเดิมเปนดังนี้ “Library Service Quality Assessment of Maejo
University Central Library Using LibQUAL+TM Quality Index”
3) ปรับแกไขวัตถุประสงคจากเดิมเปนดังนี้ "ศึกษาความคาดหวังและคุณภาพบริการที่ไดรับจริง
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแมโจ"
4) ปรับการเขียนเนื้อหาในสวนการศึกษาเอกสารใหกระชับไดใจความ
5) ตรวจสอบการเขียนภาษาอังกฤษ ตัวใหญ ตัวเล็ก ในคําที่ 2 ใหถูกตองและเปนรูปแบบเดียวกัน
เชน หนา 26 ความวา “Affect of Service, Library as place”
6) ตรวจสอบคําผิด การสะกดคํา เชน “อุตรดิษฐ” เปน “อุตรดิตถ”
4.6 การเสนอหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระ หัวขอเรื่อง “โปรแกรมการพัฒนาตนโดยใช
หลักโยนิโสมนสิการเปนฐานคิดเพื่อเสริมสรางความสุขของนักศึกษามหาวิทยาลัย (Self Development Program
Based on Yonisomanasikarn to Enhance Happiness of University Studentl)” ของ นางสาวชฎาพร สิงหปน
รหัสประจําตัว 500132028 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ภาคพิเศษ โดยมี ผูชวยศาสตราจารย
ดร. ธีรวรรณ ธีระพงษ เปนอาจารยที่ปรึกษา
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ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 18/2551 เมื่อวันที่ 27
ธันวาคม 2551 และคณะอนุกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ ในกลุมวิชา
จิตวิทยาแลว มีมติเห็นชอบหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระตามเสนอ และใหนักศึกษาดําเนินการตอไป
โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1) แกไขชื่อเรื่องภาษาไทยจากเดิมเปนดังนี้ “ผลของโปรแกรมการพัฒนาตนโดยใชหลักโยนิโส
มนสิการตอความสุขของนักศึกษามหาวิทยาลัย”
2) แกไขชื่อเรื่องภาษาอังกฤษจากเดิมเปนดังนี้ “Effect of Self-Development Program Based on
Yonisomanasikāra Principles on University Students’ Happiness”
3) เพิ่มเติมชื่อเจาของแบบวัดความความสุขในนิยามปฏิบัติการ
4) ปรับแกไขกรอบแนวคิดการวิจัยจากเดิม เปนดังนี้
โปรแกรมการพัฒนาตนโดยใช
หลักโยนิโสมนสิการ

ความสุข

5) ปรับแกไขการเรียงลําดับหัวขอโครงรางฯ ใหถูกตอง
6) ปรับแกไขการเขียนอางอิงใหถูกตองและตรงกับรายการอางอิงที่ปรากฏในบรรณานุกรม เชน
6.1 หนา 16 รายการอางอิงของ Argyle & Martin (1991) และ (Argyle, 1987)
6.2 หนา 17 บรรทัดที่ 4 เพิ่มเติมการอางอิง Bradburn
6.3 แกไข “ประเวศ วศี” เปน “ประเวศ วะสี” ทุกแหงที่ปรากฏ
4.7 การเสนอหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระ หัวขอเรื่อง “ผลของโปรแกรมการฝกความ
ฉลาดทางอารมณ เพื่อพัฒนาการควบคุมตนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม (Effect
of Emotional Intelligence Development Program on Self-Control of Students in Primary School Level 5 at
Anuban Chiang Mai School)” ของ นางนิรมล วัฒนเหลืองอรุณ รหัสประจําตัว 500132036 นักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ภาคพิเศษ โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธีรวรรณ ธีระพงษ เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 6
พฤษภาคม 2552 และคณะอนุกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ ในกลุมวิชา
จิตวิทยาแลว มีมติเห็นชอบหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระตามเสนอ และใหนักศึกษาดําเนินการตอไป
โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1) ปรับชื่อเรื่องภาษาไทยเปนดังนี้ “ผลของการฝกความฉลาดทางอารมณ ที่มีตอการควบคุมตน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม”
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2) ปรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเปนดังนี้ “Effect of Emotional Intelligence Training on SelfControl of Primary School Level 5 Students at Anubaan Chiang Mai School” ทั้งนี้ ใหตรวจสอบและแกไขชื่อ
ภาษาอังกฤษของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหมใหถูกตอง
3) ปรับแกไขกรอบแนวคิดการวิจัยและเสนลูกศรจากเดิม เปนดังนี้
โปรแกรมการฝกความฉลาด
ทางอารมณ

การควบคุมตน

4.8 การเสนอหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระ หัวขอเรื่อง “ปจจัยสวนบุคคล ความฉลาดทาง
อารมณ คานิยมในการทํางาน และพฤติกรรมการบริการของพนักงานโรงแรม จังหวัดเชียงใหม (Personal Factors,
Emotional Quotient, Work Values and Service Behavior of Hotel Employees in Chiang Mai Province)”
ของ นางสาวสินีนาถ สันติอโนทัย รหัสประจําตัว 4881074 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองคการ ภาคพิเศษ โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิราภรณ ตั้งกิตติภาภรณ เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2552
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 และคณะอนุกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ
ในกลุมวิชาจิตวิทยาแล ว มีมติเ ห็นชอบหัว ขอและโครงรางการคน ควาแบบอิ สระตามเสนอ และใหนักศึกษา
ดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1) ปรับชื่อเรื่องภาษาไทยเปนดังนี้ “อํานาจพยากรณของปจจัยสวนบุคคล ความฉลาดทางอารมณ
และคานิยมในการทํางาน ที่มีตอพฤติกรรมการบริการของพนักงานโรงแรม จังหวัดเชียงใหม”
2) ปรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเปนดังนี้ “Predictive Power of Personal Factors, Emotional
Quotient and Work Values on Service Behavior of Hotel Employees in Chiang Mai Province”
3) หนา 1 แกไขดังนี้
3.1 ยอหนาที่ 1 บรรทัดที่ 1 ควรเติมความวา “ในประเทศไทย” หลัง “ธุรกิจโรงแรม” เปน
“ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย” เพื่อใหสอดคลองกับเนื้อความที่ปรากฏ และตรวจสอบความถูกตองของการอางอิง
ความวา “...ถือกําเนิดขึ้นอยางเปนทางการในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว...”
3.2 ยอหนาที่ 2 ควรปรับการใชภาษาใหสอดคลองกับเนื้อหางานวิจัย โดยในบรรทัดที่ 3
ใหตัดความ “พัฒนาใหเกิดเครื่องจักรใหม ๆ มากมาย” ออก และใชคํา “ทํางาน” แทน
4.9 การเสนอหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระ หัวขอเรื่อง “ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์และคานิยมในการทํางาน กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของครูโรงเรียนเอกชน ในอําเภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม (The Relationships of Achievement Motive and Work Values to Organizational
Citizenship Behavior of Private School Teachers in Fang District, Chiang Mai Province)” ของ นางสาว
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ณัฏฐิกา บูรณกูล รหัสประจําตัว 500131026 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
ภาคพิเศษ โดยมี รองศาสตราจารยสงคราม เชาวนศิลป เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2552
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 และคณะอนุกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ
ในกลุมวิชาจิ ตวิทยาแล ว มีมติเ ห็นชอบหัว ขอและโครงรางการคน ควาแบบอิสระตามเสนอ และใหนักศึ กษา
ดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
- หัวขอเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ ใหเพิ่มเติมการอธิบายความเพื่อเชื่อมโยงระหวางแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ คานิยมในการทํางาน และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
4.10 การเสนอหัวขอและโครงรางการคนคว าแบบอิ สระ หัวข อเรื่อง “การเปรี ยบเทียบภาวะ
ผูนํา การเปลี่ยนแปลงและแรงจูงใจในการทํางานระหวางนักธุรกิจอิสระที่ประสบความสําเร็จในอาชีพระดับสูง
และต่ํา : กรณีศึกษา บริษัทยูนิซิตี้ มารเก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (A Comparision of Transformational
Leadership and Work Motivation Between High and Low Levels of Career Success Among Independent
Business Owners: A Case Study at Unicity Marketing (Thailand) Co.,Ltd.)” ของ นายปยะพงศ วรรณกูล
รหั สประจํา ตั ว 4881044 นักศึ ก ษาปริ ญญาโท สาขาวิช าจิต วิท ยาอุตสาหกรรมและองค การ ภาคพิเศษ โดยมี
ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิราภรณ ตั้งกิตติภาภรณ เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2552
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 และคณะอนุกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ
ในกลุมวิชาจิ ตวิ ทยาแล ว มีมติเ ห็นชอบหัว ขอและโครงรางการคน ควาแบบอิสระตามเสนอ และใหนักศึ กษา
ดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1) ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ แกไข “Motivation” เปน “Motive”
2) มีขอสังเกตวานักศึกษาควรศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของจากเอกสารตนฉบับมากกวาการอางอิง
จากงานวิจัย เชน วรกร วิวัฒนาชาง, 2550 อางใน วรินทร สมบุญมา, 2551 หรือ Bass 1991 (อางใน สิทธิโชค
วรานุสันติกูล, 2547) เปนตน
3) ปรับแกไขการเขียนอางอิงจากหนังสือพิมพใหถูกตอง โดยควรอางอิงจากชื่อบทความ หรือชื่อ
คนเขียน
4.11 การเสนอหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระ หัวขอเรื่อง “การรับรูกลยุทธการใชอํานาจ
ของผูบังคับบัญชา ความฉลาดทางอารมณ และแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่ของครูโรงเรียนรัฐบาลในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม (Perceived Leadership Power Strategies, Emotional Quotient and Work Motivation
of Government School Teachers in Mueang District, Chiang Mai Province)” ของ นางสาวโสมฤทัย สอดสอง
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รหั สประจํา ตัว 4881085 นักศึ ก ษาปริญญาโท สาขาวิช าจิต วิ ท ยาอุ ตสาหกรรมและองคการ ภาคพิเศษ โดยมี
ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิราภรณ ตั้งกิตติภาภรณ เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2552
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 และคณะอนุกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ
ในกลุมวิชาจิ ตวิ ทยาแล ว มีมติเ ห็นชอบหัว ขอและโครงรางการคน คว าแบบอิสระตามเสนอ และใหนั กศึกษา
ดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1) ชื่อเรื่องภาษาไทย ปรับแกไขเปนดังนี้ “อํานาจการพยากรณของการรับรูกลยุทธการใชอํานาจ
ของผูบังคับบัญชา และความฉลาดทางอารมณ ที่มีตอแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่ของครูโรงเรียนรัฐบาลในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม”
2) ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ แกไข “Predictive Power of Perceived Leadership Power Strategies and
Emotional Quotient on Work Motive of Government School Teachers in Mueang District, Chiang Mai Province”
3) หนา 1 หัวขอที่มาและความสําคัญของปญหา ยอหนาที่ 1 บรรทัดที่ 8-9 ตรวจสอบและแกไข
การอางอิง “สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2525” ใหถูกตอง เนื่องจาก ป พ.ศ. 2525 หนวยงานที่
อางอิงยังไมไดกอตั้ง”
4.12 วิธีการจายเงินคาตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระจากภายนอก
สาขาวิ ช าปรั ช ญาและศาสนาเสนอขอปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารจ า ยเงิ น ค า ตอบแทนกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระจากภายนอก จากเดิมที่จายเปนเช็ค เปนจายเปนเงินสด เนื่องจากกรรมการ
บางทานไมนําเช็คไปขึ้นเงินในเวลาที่กําหนด จนกระทั่งเช็คหมดอายุ ซึ่งสงผลกระทบตอเจาหนาที่การเงินที่จะมี
ปญหายุงยากในการตรวจสอบและสรุปงบประมาณ ทั้งนี้ จากการหารือกับงานคลังและพัสดุ ไดรับแจงวา เพื่อให
ความสะดวกแกกรรมการภายนอก จะไดแกไขวิธีการจายคาตอบแทนโดยขอใหกรรมการภายนอกสงเลขที่บัญชี
เงินฝากธนาคารออมสินเทานั้น และงานคลังและพัสดุจะดําเนินการโอนเงินคาตอบแทนเขาบัญชีกรรมการภายนอก
ที่ ป ระชุ ม ฯ ร ว มอภิ ป รายอยา งกวา งขวาง และเห็ น สมควรให ป ระธานแจ ง งานคลั ง และพั ส ดุ
ดําเนินการโอนเงินคาตอบแทนดังกลาวเขาบัญชีธนาคารพาณิชยใดก็ไดของกรรมการภายนอก
4.13 การเสนอขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองคการ ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 4 ราย ตามขอเสนอของสาขาวิชาจิตวิทยา
สาขาวิชาจิตวิทยาเสนอขออนุมัติใหนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ ภาคพิเศษ ขยายเวลาศึกษาตอในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 4 ราย โดยมีเหตุผลคือ
1) พระปยะพงศ วรรณกูล รหัสประจําตัว 4881044 : ตองเขาอบรมในระหวางอุปสมบทเปนเวลา
6 เดือน ทําใหไมสามารถทํางานวิจัยได และบัดนี้การอบรมไดเสร็จสิ้นแลว จึงจะดําเนินการทําวิจัย โดยขอยืนยันวา
การอุปสมบทไมเปนอุปสรรคตอการวิจัย
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2) นางสาวสินีนาถ สันติอโนทัย รหัสประจําตัว 4881074 : กําลังเสนอหัวขอและโครงรางฯ
3) นางสาวโสมฤทัย สอดสอง รหัสประจําตัว 4881085 : กําลังเสนอหัวขอและโครงรางฯ
4) นายอภิชน สมมิตร รหัสประจําตัว 4881086 : ในชวงเวลาที่ผานมาตองดูแลคุณยายซึ่งปวยเปน
มะเร็งและโรคหัวใจ ซึ่งทําใหไมสามารถทุมเทในการทําวิจัยไดเต็มที่ และในขณะนี้คุณยายไดถึงแกกรรมแลว จึง
จะพยายามทํางานวิจัยใหสําเร็จตอไป
อนึ่ง การขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษา ไดผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
การคนควาแบบอิสระ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา และหัวหนาสาขาวิชา แลว
ที่ประชุมฯ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการเสนอขออนุมัติขยายเวลาศึกษาของนักศึกษา จํานวน
4 ราย ดังกลาว และใหคณะฯ ดําเนินการนําเสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ
5.1 ภาระงานการควบคุมวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ
ที่ประชุมฯ ไดมีการอภิปรายภาระงานการควบคุมวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระของนักศึกษา
ปริญญาโท เพื่อคิดเปนภาระงานสอนของอาจารยผูสอน สรุปไดคือ
1) ภาระงานการควบคุมวิทยานิพนธของอาจารยผูสอน คิดเปนภาระงาน 2 ภาคการศึกษา
2) ภาระงานการควบคุ ม การค น คว า แบบอิ ส ระของอาจารย ผู ส อน คิ ด เป น ภาระงาน 1
ภาคการศึกษา
3) หลั ก เกณฑ ก ารคิ ด ภาระงานของอาจารย ผู ส อนให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ ข องประกาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง กําหนดประเภทรายจาย รายการ และเงื่อนไขการจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ฉบับที่ 11/2552 (คาสอนเกินภาระงาน) ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2552
4) คณะฯ ควรจัดทําประกาศที่เกี่ยวของเพื่อยึดถือเปนแนวปฏิบัติ
5.2 การจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษ
ตามที่สาขาวิชาไดจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ โดยเรียกเก็บ
ค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาแบบเหมาจ า ยตลอดหลั ก สู ต ร ดั ง นั้ น กรรมการจึ ง ขอสอบถามเกี่ ย วกั บ การจั ด สรร
คาธรรมเนียมการศึกษาบางรายการที่มหาวิ ทยาลัยไดจัดเก็บ วามีก ารจัดสรรรายได มายังคณะฯ อยา งไร เพื่ อ
วางแผนการบริหารจัดการในสวนที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) คาบํารุงหองสมุด
2) คารักษาสถานภาพ/คาธรรมเนียมการใชบริการมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ประธานจะไดประสานงานกับงานคลังและพัสดุของคณะฯ เพื่อขอขอมูลแนวปฏิบัติใน
การจัดสรรรายไดดังกลาว และจะรายงานไปยังกรรมการทุกทานไดรับทราบตอไป
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5.3 เงื่อนไขการผานภาษาตางประเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไดกําหนดใหนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาจะตองผานการเทียบความรูภาษาตางประเทศ ซึ่งที่ประชุมฯ มีขอสังเกตวา หากนักศึกษาเปน
ชาวประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลัก จะทําการขอยกเวนการผานเงื่อนไขดังกลาวไดหรือไม โดยประธานจะ
ไดนําหารือกับบัณฑิตวิทยาลัยและแจงกรรมการทุกทานไดทราบในภายหลัง
ปดการประชุม : เวลา 16.15 น.

( นางสาวบุษรา แซตัง )
ผูบันทึกรายงานการประชุม

( นางนิทราพร อุตตโม )
ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม

( รองศาสตราจารยโรม จิรานุกรม)
ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม

