รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะมนุษยศาสตร
ครั้งที่ 7/2552
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 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. รองศาสตราจารยอังสนา ธงไชย
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
กรรมการ
6. รองศาสตราจารยจารุณี วงศละคร
หัวหนาภาควิชาปรัชญาและศาสนา
กรรมการ
7. อาจารย ดร. สมหวัง แกวสุฟอง
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
กรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาปรัชญา
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรุตม บุญศรีตัน
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา กรรมการ
9. รองศาสตราจารยทรงศักดิ์ ปรางควัฒนากุล
หัวหนาภาควิชาภาษาไทย
กรรมการ
10. รองศาสตราจารย ดร. สมพงศ วิทยศักดิ์พันธุ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาภาษาไทย
กรรมการ
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรียา โนแกว
หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษ
กรรมการ
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิไลลักษณ สาหรายทอง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
กรรมการ
13. อาจารยอนัญญา รัตนประเสริฐ
หัวหนาสาขาวิชาการทองเที่ยว
กรรมการ
14. อาจารย ดร. ชลาธิป วสุวัต
กรรมการวิชาการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
15. รองศาสตราจารย ดร. จิรประภา บุญพรหม
อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
16. นางนิทราพร อุตตโม
หัวหนางานบริการการศึกษา
เลขานุการ
17. นางสาวบุษรา แซตัง
นักวิชาการศึกษา งานบริการการศึกษา
ผูชวยเลขานุการ
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ผูไมมาประชุม (ติดราชการและมีกิจธุระจําเปน)
1. รองศาสตราจารยแสงสุรีย สําอางคกูล
หัวหนาภาควิชาจิตวิทยา
กรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารยปราณี วงศจํารัส
รักษาการแทนหัวหนาภาควิชาบรรณารักษศาสตร กรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช หัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร
และประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาประวัติศาสตร
กรรมการ
4. ศาสตราจารย ดร.อุดม รุงเรืองศรี
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมลานนา
และอาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
5. รองศาสตราจารยพลอยศรี โปราณานนท
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว
กรรมการ
ผูเขารวมประชุม
1. อาจารย ดร. อานันท สีหพิทกั ษเกียรติ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธีรวรรณ ธีระพงษ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

กรรมการ
กรรมการ

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ประธานกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 สําเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง คุณสมบัติของผูเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ผาน
การคัดเลือกใหเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิ ท ยาลั ย ได อ อกประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม เรื่ อ ง คุ ณ สมบั ติ ข องผู เ ข า ศึ ก ษาระดั บ
บั ณ ฑิตศึ ก ษาที่ผา นการคัด เลือ กใหเ ข า ศึก ษาในมหาวิทยาลัย เชี ย งใหม ลงวัน ที่ 18 พฤษภาคม 2552 เพื่ อ ให มี
มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เปนไปในแนวเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2550 ข อ 6
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา และขอ 7.2 ระบุวา ผูสมัครที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษาแตกําลังรอผลการศึกษาตามขอ 6
อยู มหาวิทยาลัยจะรับรายงานตัวเปนนักศึกษาเมื่อมีคุณสมบติครบถวนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด นั้น
เพื่อใหมีมาตรฐานและแนวปฏิบัติเปนไปในแนวเดียวกัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 จึงเห็นสมควรกําหนดระยะเวลาให
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ผูที่ผานการคัดเลือกใหเขาศึกษาและมหาวิทยาลัยเชียงใหมรับรายงานตัวเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เปนผูมี
คุณสมบัติครบถวนเมื่อ
1) เปนผูที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิมโดยครบถวนสมบูรณ โดยในวันเปดภาคการศึกษาแรก
ที่เขาศึกษาตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหมตองไมมีสถานภาพเปนนักศึกษาของสถาบันเดิม
2) หากไดรับการผอนผันการสงเอกสารรายงานตัวเปนนักศึกษา ใหดําเนินการใหครบถว น
ภายใน 15 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษาตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย เชียงใหม
1.2 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมลานนา
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2552 มีมติอนุมัติ
การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมลานนา ตามที่เสนอ และใหนําเสนอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบตอไป
1.3 การเสนอรางระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
บั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลัย แจ ง วา กองคลัง โดยคณะทํ า งานเพื่อ พิ จ ารณากลั่ น กรองเกี่ ย วกั บ การบริ ห าร
เงิ น รายได ข องมหาวิ ท ยาลั ย ได กํ า หนดแนวปฏิ บั ติ ใ นการเสนอร า งระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ว า ด ว ย
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยใหมีขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณากรณีการกําหนดคาธรรมเนียม
การศึกษาทุกครั้งไวดังนี้
1) รางระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม
2) อัตราและเกณฑการจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร
3) ประมาณการรายรับ-รายจาย ซึ่งแสดงจุดคุมทุน โดยรายการที่แสดงจะตองเปนรายการที่
3.1 ถูกตองตามระเบียบ ไมวาจะเปนคาตอบแทนการสอน คาตอบแทนการปฏิบัติงานอื่น ๆ
คาเดินทาง ตองมีระเบียบรองรับ
3.2 สอดคลองกับขอเท็จจริง เชน คาสาธารณูปโภค คาวัสดุ จะตองไมสูงเกินไป คาตอบแทน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ หากในคณะมีหลายหลักสูตร ตองถัวเฉลี่ยกับหลักสูตรอื่นดวย ซึ่งรายจาย
สวนนี้ตองลดลง เปนตน นอกจากนี้ กรณีที่เปนหลักสูตรระดับปริญญาเอก นักศึกษา 1 คน จะตองคุมทุน
4) ขอมูลคาธรรมเนียมการศึกษาในสาขาเดียวกันของสถาบันการศึกษาอื่นสัก 3-5 แหง หากไมมี
ใหใชสาขาวิชาที่ใกลเคียงกัน
5) เอกสารเปรียบเทียบระหวางอัตราเดิมและอัตราใหม หากเปนหลักสูตรปรับปรุง หากเปน
หลักสูตรใหม ใหระบุดวยวาเปนหลักสูตรใหม
รายละเอียดดังปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุมฯ
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1.4 อนุ มั ติ ใ ห นั ก ศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาคณะมนุ ษ ยศาสตร ข ยายเวลาศึ ก ษาต อ ภาคการศึ ก ษาที่ 1
ปการศึกษา 2552 จํานวน 4 ราย
ตามที่คณะฯ ไดเสนอขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการ แผน ข ภาคพิเศษ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 4 ราย คือ
1) พระปยะพงศ วรรณกูล
รหัสประจําตัว 4881044
2) นางสาวสินีนาถ สันตอโนทัย
รหัสประจําตัว 4881074
3) นางสาวโสมฤทัย สอดสอง
รหัสประจําตัว 4881085
4) นายอภิชน สมมิตร
รหัสประจําตัว 4881086
บัณฑิตวิทยาลัยแจงวา ไดพิจารณาในรายละเอียดตาง ๆ แลว จึงอนุมัติใหนักศึกษาดังกลาวขยาย
เวลาศึกษาตอในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 ตามที่เสนอ
1.5 การจั ดการประชุ มเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิ ตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 14 โดย มหาวิ ทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ระหวางวันที่ 10-11 กันยายน 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ กําหนดจัดการประชุมเสนอผลงานวิจยั ระดับ
บัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 14 (The 14th National Graduate Research Conference) ระหวางวันที่ 10-11 กันยายน
2552 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1) เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดนําเสนอผลงานวิทยานิพนธของตนเองตอ
เพื่อนนักศึกษาและอาจารยทั้งที่อยูในมหาวิทยาลัยเดียวกันหรือตางมหาวิทยาลัย
2) เพื่อแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการและแสดงความกาวหนาของงานวิจัย ซึ่งจะนําไปสูการ
สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการในงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
3) เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยบัณฑิตศึกษาของประเทศใหทัดเทียมกับประเทศที่
พัฒนาแลว
4) เพื่ อ เป น การเฉลิ ม ฉลองเนื่ อ งในโอกาสครบรอบ 50 ป แห ง การสถาปนามหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
คณะฯ จึงขอประชาสัมพันธกิจกรรมครั้งนี้ใหนักศึกษาทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังปรากฏใน
เอกสารประกอบวาระการประชุมฯ
1.6 ที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดใหความเห็นชอบผลการศึกษานักศึกษาปริญญาโท
คณะมนุษยศาสตรที่สําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 ครั้งที่ 5, 6, 8 และ 9
1) ที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเชีย งใหม ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 28
พฤษภาคม 2552 ไดใหความเห็นชอบผลการศึกษานักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต ประจําป พ.ศ.
2552 ครั้งที่ 5 จํานวน 68 คน โดยสําเร็จการศึกษาตั้งแตวันที่ 20 มีนาคม 2552
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ทั้งนี้ มีนักศึกษาปริญญาโทคณะมนุษยศาสตรที่ไดรับความเห็นชอบผลการศึกษาใหสําเร็จ
การศึกษาครั้งนี้ จํานวน 2 คน ดังนี้
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ) มี 1 คน คือ
1. นายพลภัทร เจริญเวียงเวชกิจ รหัสประจําตัว 490131014
อาจารยที่ปรึกษา : ผศ. พงษจันทร ภูษาพานิชย
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา) มี 1 คน คือ
1. นางสาวณัฐณียา ปลอดภัย
รหัสประจําตัว 4881026
คณะกรรมการที่ปรึกษา :
1. ผศ. พิมพมาศ ตาปญญา
ประธานกรรมการ
2. รศ. สงคราม เชาวนศิลป
กรรมการ
3. ผศ.ดร. ธีรวรรณ ธีระพงษ กรรมการ
2) ที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิ ทยาลัยเชีย งใหม ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 28
พฤษภาคม 2552 ไดใหความเห็นชอบผลการศึกษานักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต ประจําป พ.ศ.
2552 ครั้งที่ 6 จํานวน 67 คน โดยสําเร็จการศึกษาตั้งแตวันที่ 3 เมษายน 2552
ทั้งนี้ มีนักศึกษาปริญญาโทคณะมนุษยศาสตรที่ไดรับความเห็นชอบผลการศึกษาใหสําเร็จ
การศึกษาครั้งนี้ จํานวน 3 คน ดังนี้
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา) มี 2 คน คือ
1. นายมารุต สิงหโทราช
รหัสประจําตัว 4881110
คณะกรรมการที่ปรึกษา :
1. ผศ. ดรุณี ณ ลําปาง
ประธานกรรมการ
2. ผศ. ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา กรรมการ
2. นางสาววรรณพร กองมงคล
รหัสประจําตัว 4881112
คณะกรรมการที่ปรึกษา :
1. รศ. ทัศนา สลัดยะนันท
ประธานกรรมการ
กรรมการ
2. อ.ดร. สมชาย เตียวกุล
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มี 1 คน คือ
1. นางสาวพรทิพย ศรีนุธรรม
รหัสประจําตัว 490132049
คณะกรรมการที่ปรึกษา :
1. ผศ.ดร. ปรียา โนแกว
ประธานกรรมการ
2. ผศ. ผาณิต บุญยะวรรธนะ กรรมการ
3. ผศ. สุภาพร มารติน
กรรมการ
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3) ที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเชีย งใหม ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 28
พฤษภาคม 2552 ไดใหความเห็นชอบผลการศึกษานักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต ประจําป พ.ศ.
2552 ครั้งที่ 8 จํานวน 54 คน โดยสําเร็จการศึกษาตั้งแตวันที่ 12 พฤษภาคม 2552
ทั้งนี้ มีนักศึกษาปริญญาโทคณะมนุษยศาสตรที่ไดรับความเห็นชอบผลการศึกษาใหสําเร็จ
การศึกษาครั้งนี้ จํานวน 5 คน ดังนี้
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา) มี 1 คน คือ
1. นางสาววศินี สุทธิวิภากร
รหัสประจําตัว 500131011
คณะกรรมการที่ปรึกษา :
1. รศ. จารุณี วงศละคร
ประธานกรรมการ
2. อ.ดร. สมหวัง แกวสุฟอง กรรมการ
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ) มี 1 คน คือ
1. นางสาวนิติธร เขื่อนเพชร
รหัสประจําตัว 490132017
อาจารยที่ปรึกษา : ผศ.ดร. จิราภรณ ตั้งกิตติภาภรณ
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มี 2 คน คือ
1. นางสาวธัญลักษณ คําพรหม รหัสประจําตัว 490132044
คณะกรรมการที่ปรึกษา :
1. ผศ. ผาณิต บุญยะวรรธนะ ประธานกรรมการ
กรรมการ
2. ผศ. สุภาพร มารติน
3. ผศ. อัญชลี เสริมสงสวัสดิ์ กรรมการ
2. นางสาวรักษชนก เชื้อเมืองพาน รหัสประจําตัว 4881093
คณะกรรมการที่ปรึกษา :
1. รศ. สุภาณี จันทรคําอาย
ประธานกรรมการ
2. ผศ. ผาณิต บุญยะวรรธนะ กรรมการ
3. อ.ดร. วิไลลักษณ สาหรายทอง กรรมการ
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา) มี 1 คน คือ
1. นายฐาปนิก พญามงคล
รหัสประจําตัว 4821013
คณะกรรมการที่ปรึกษา :
1. รศ. พรพิมล วรวุฒิพุทธพงศ ประธานกรรมการ
2. ผศ. พิมพมาศ ตาปญญา
กรรมการ
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1.7 สรุ ป รายละเอี ย ดการรั บ เข า ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท คณะมนุ ษ ยศาสตร ภาคการศึ ก ษาที่ 1
ปการศึกษา 2552

สาขาวิชา

จํานวนรับ
ตามแผน

จํานวน
ผูสมัคร

จํานวน
รับเขา

ตัวจริง

สละสิทธิ์
คงเหลือ

รอบ 1 รอบ 2 รอบ 1 รอบ 2 รอบ 1 รอบ 2 รอบ 1 รอบ 2 รอบ 1 รอบ 2

ภาคปกติ :
จิตวิทยาการปรึกษา
- แผน ก แบบ ก 2
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
- แผน ข
ภาษาและวรรณกรรมลานนา
- แผน ก แบบ ก 2
ภาษาไทย
- แผน ก แบบ ก 2
- แผน ข
ประวัติศาสตร - แผน ก แบบ ก 2
ปรัชญา - แผน ก แบบ ก 2
พุทธศาสนศึกษา
- แผน ก แบบ ก2
รวม
ภาคพิเศษ :
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
- แผน ข
จิตวิทยาการปรึกษา - แผน ข
ภาษาอังกฤษ – แผน ข
สารสนเทศศึกษา
- แผน ก แบบ ก 2
- แผน ข
ภาษาไทย - แผน ข
การจัดการอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว – แผน ข
รวม
รวมทั้งสิ้น

งดรับ งดรับ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งดรับ งดรับ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

10

6

1

5

1

5

1

-

1

5

10
10
12

10
12

10
18
12

4
1

9
4
9

4
-

9
4
9

4
-

1
-

1
-

11
4
9

10
52

10
52

9
55

3
9

7
34

3
8

7
34

3
8

3
4

2

7
36

งดรับ งดรับ
งดรับ งดรับ
25
10

35

15

20

7

20

7

5

1

21

5
2
20
6
งดรับ งดรับ

5
14
-

6
6
-

3
14
-

2
7
-

3
14
-

2
7
-

1
3
-

1
2
-

3
16
-

งดรับ งดรับ
50
18
102 70
172

54
109

27
16

37
71

16
24

37
71

16
24

9
13

4
6

40
76
-

125

95

95

19
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1.8 สรุ ป ผลการคั ด เลื อ กผู ส มควรได รั บ ทุ น อุ ด หนุ น การทํ า วิ จั ย สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท
คณะมนุษยศาสตร รหัส 50
ตามคําสั่งคณะมนุษยศาสตร ที่ 165/2552 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกผูสมควรไดรับทุนอุดหนุนการทําวิจัยสําหรับนักศึกษาปริญญาโทคณะมนุษยศาสตร รหัส 50 ซึ่งใหผูไดรับ
การแต งตั้งดําเนินการคัดเลื อกนักศึ กษาระดับปริญญาโทคณะมนุษยศาสตร รหัส 50 แผน ก หรือ แผน ข ทั้ง
ภาคปกติและภาคพิเศษ ผูสมควรไดรับทุนอุดหนุนการทําวิจัย จํานวน 10 ทุน ตามวงเงินที่ไดรับจัดสรรจากบัณฑิต
วิทยาลัย จํานวน 47,190 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยเกาสิบบาทถวน) ซึ่งคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งไดมี
การประชุมฯ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑการจัดสรรทุนอุดหนุนการทําวิจัยดังกลาว เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 และมี
มติดังตอไปนี้
1) จัดสรรเปนทุนอุดหนุนการทําวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทคณะมนุษยศาสตร รหัส
50 แผน ก หรือ แผน ข ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ จํานวน 10 ทุน ทุนละ 4,719 บาท (สี่พันเจ็ดรอยสิบเกาบาทถวน)
โดยแบงการจัดสรรไปยังสาขาวิชาที่รับนักศึกษา รหัส 50 ดังนี้
1.1 สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา และ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองคการ
จํานวน 3 ทุน
1.2 สาขาวิชาประวัติศาสตร
จํานวน 1 ทุน
1.3 สาขาวิชาปรัชญา และ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
จํานวน 1 ทุน
1.4 สาขาวิชาภาษาไทย และ สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมลานนา
จํานวน 1 ทุน
1.5 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จํานวน 2 ทุน
1.6 สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
จํานวน 2 ทุน
2) นักศึกษาที่มีสิทธิไดรับทุน จะตองเปนนักศึกษา รหัส 50 แผน ก หรือ ข ทั้งภาคปกติและ
ภาคพิเศษ ที่ไดรับอนุมัติหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ จากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําคณะมนุษยศาสตรแลว
3) เงื่อนไขหรือหลักเกณฑอื่น ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของแตละสาขาวิชา ที่จะกําหนด
4) ขอความรวมมือสาขาวิชาฯ ดําเนินการคัดเลือกผูสมควรไดรับทุนฯ ใหแลวเสร็จภายในเดือน
กันยายน 2552 และขอแจงชื่อนักศึกษาผูสมควรไดรับทุนฯ มายังงานบริการการศึกษา ภายในวันพุธที่ 30 กันยายน
2552 เพื่อดําเนินการเบิกจายเงินทุนฯ ตอไป
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2552
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2552 เวลา 13.30 น. ณ
หองประชุม HB 7211 คณะมนุษยศาสตร แลว มีขอแกไขดังนี้
- หนา 14 ขอ 5.1 บรรทัดที่ 4-5 แกไข “คิดเปนภาระงาน...” เปน “ใหคิดเปนภาระงานได...”
เมื่อแกไขแลว ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกลาว
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การเสนอหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระ หัวขอเรื่อง “อิทธิพลของพระพุทธศาสนา
ในสังคมไทยสมัยใหม (Influence of Buddhism in Modern Thai Society)”)” ของ Mr. Rinaldo Forti
รหัสประจําตัว 510131031 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ โดยมี Dr. Christopher A.
Fisher เปนอาจารยที่ปรึกษา
สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ คราวการประชุมครั้งที่ 3/2552
วันที่ 11 มีนาคม 2552 และ ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางการคนควาแบบ
อิ สระ ของนัก ศึก ษา และมี มติ ใ ห นัก ศึก ษาดํ า เนิน การปรั บเปลี่ ย น/แกไ ขตามขอสั ง เกตและข อ เสนอแนะของ
ที่ประชุมฯ และจัดสงมายังคณะฯ เพื่อนําเสนอที่ประชุมฯ พิจารณาอีกครั้ง
บัดนี้ นักศึกษาไดดําเนินการปรับแกไขรายละเอียดแลว ดังปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม
ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระตามเสนอ และใหนักศึกษา
ดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1) เสนอใหศึกษา “การปรับเปลี่ยนองคกร (Transformation)” แทน “อิทธิพล (Influence)”
2) มุงเนนการศึกษาเชิงลึกในประเด็นใดประเด็นหนึ่งอยางชัดเจน
3) วั ต ถุ ป ระสงค ข องการศึ ก ษา ข อ 5.1 ควรเลื อ กศึ ก ษาเพี ย งประเด็ น ใดประเด็ น หนึ่ ง จาก
สามประเด็นที่เสนอ เชน ดานการศึกษา เปนตน
ระเบียบวาระที่ 4 :
4.1 การเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ หัวขอเรื่อง “การพัฒนาเครื่องมือชวยการคนควาวิจัย
เพื่อทําวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระบนเครือขายอินเทอรเน็ต (Developing Tools to Help Doing
Research for Thesis and Independent Study on the Internet)” ของ นางสาววรรณภา โปธิมอย รหัสประจําตัว
500132060 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาคพิเศษ โดยมี อาจารย ดร. อานันท สีหพิทักษเกียรติ
เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ในคราวประชุมวาระพิเศษ/2552 เมื่อวันที่ 24
มิถุนายน 2552 แลว มีมติเห็นชอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธตามเสนอ และใหนักศึกษาดําเนินการตอไป โดย
มีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1) ปรับชื่อเรื่องภาษาไทยเปนดังนี้ “การพัฒนาการใหบริการออนไลนชวยการคนควาวิจัยเพื่อทํา
วิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระ”
2) ปรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเปนดังนี้ “Developing Online Services to Help Doing Research for
Thesis and Independent Study”
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3) หนา 2 ยอหนาที่ 2 บรรทัดที่ 1 เพิ่มเติมชื่อสถาบันการศึกษาหลังความวา “ระดับบัณฑิตศึกษา”
4) หนา 34 ขอ 9 ปรับแกไขการเขียนระยะเวลาดําเนินการวิจัยใหสอดคลองกับแผนกําหนด
การศึกษาของหลักสูตร
5) ปรับแกไขการเขียนอางอิงใหถูกตอง เชน หนา 2 เปนตน
4.2 การเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ หัวขอเรื่อง “พอแมเลี้ยงเดี่ยว : วิกฤตการณที่กาวผานได
(Single Parent: The Passable Crisis)” ของ นางสาวฐิติกาญจน อินทาปจ รหัสประจําตัว 510131022 นักศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิชาการปรึกษา ภาคปกติ โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธีรวรรณ ธีระพงษ เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 10
มิถุนายน 2552 แลว มีมติเห็นชอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธตามเสนอ และใหนักศึกษาดําเนินการตอไป โดย
มีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1) ปรับชื่อเรื่องภาษาไทยเปนดังนี้ “การสรางความเขมแข็งทางใจ และการปรับตัวตอวิกฤตการณ
ของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว”
2) ปรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเปนดังนี้ “Building Mental Strength and Adaptation to Crisis of
Single Parent Family”
3) ตรวจสอบขอความและการเรียงลําดับหัวขอในโครงรางใหถูกแบบฟอรม เชน หนา 3 และ
หนา 14
4) ปรับรายละเอียดของโครงรางฯ ใหสอดคลองกับชื่อหัวขอที่ไดมีการแกไข
4.3 การเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ หัวขอเรื่อง “การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อ
พัฒนาความรูสึกมีคุณคาในตนเองของเด็กดอยโอกาส : กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศึกษา
สงเคราะหเชียงใหม (A Participatory Action Research to Promote Self-Esteem Among Disadvantage
Children: a Case Study of Mathayomsuksa 4 Students in Suksasongkhro Chiangmai School)” ของ
นางสุนันท เหมะธุลินทร รหัสประจําตัว 510131030 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการปรึกษา ภาคปกติ โดยมี
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธีรวรรณ ธีระพงษ เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 10
มิถุนายน 2552 แลว มีมติเห็นชอบหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธตามเสนอ และใหนักศึกษาดําเนินการตอไป โดย
มีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1) ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ แกไข “Disadvantage” เปน “Disadvantaged” และ “a Case Study” เปน
“A Case Study”
2) ตรวจสอบและปรับการพิมพใหเรียบรอย เชน หนา 11 ยอหนาที่ 2
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3) อาจพิจ ารณาขยายระยะเวลาในการดําเนินการวิจั ยออกไปถึงเดื อนมกราคม 2553 เพื่ อให
นักศึกษามีเวลาทํางานมากขึ้น
4) ตรวจสอบและปรับการเขียนบรรณานุกรมใหถูกตอง เชน หนา 23 ใน 3 บรรทัดสุดทาย
4.4 การเสนอหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระ หัวขอเรื่อง “การพัฒนาบริการตอบคําถาม
อิเล็กทรอนิกส สําหรับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (Developing
of Electronic Inquiry Services for the Office of Academic Resources and Information Technology,
Chiangmai Rajabhat University)” ของ นางสาววิภาวี โนรี รหัสประจําตัว 500132077 นักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาคพิเศษ โดยมี รองศาสตราจารยอังสนา ธงไชย เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ในคราวประชุมวาระพิเศษ/2552 เมื่อวันที่ 24
มิถุนายน 2552 และคณะอนุกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ ในกลุมวิชา
บรรณารั ก ษศาสตร แ ล ว มี มติ เ ห็น ชอบหั ว ขอและโครงร า งการค น ควา แบบอิส ระตามเสนอ และให นัก ศึ ก ษา
ดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1) ปรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเปนดังนี้ “Development of Electronic Inquiry Services for the
Office of Academic Resources and Information Technology, Chiang Mai Rajabhat University”
2) หน า 2 ย อ หน า ที่ 1 บรรทั ด ที่ 2 จากท า ยหน า แก ไ ข “เทคโนโลยี อิ น เทอร เ น็ ต ” เป น
“เทคโนโลยีสารสนเทศ”
3) ปรับวัตถุประสงคการวิจัย เปน 3 ดังนี้
3.1 เพื่อพัฒนาบริการตอบคําถามอิเล็กทรอนิกสสําหรับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
3.2 เพื่อศึกษาลักษณะการใชและการวิเคราะหบริการตอบคําถามอิเล็กทรอนิกส
3.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใชและการจัดการบริการตอบคําถามอิเล็กทรอนิกส
4) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ขอ 1 แกไข “มีบริการ” เปน “มีการจัดบริการ”
5) หนา 25 บรรทัดที่ 3 แกไขระยะเวลาที่ปรากฏจากเดิม “1-2 เดือน” เปน “3 เดือน”
6) เพิ่มเติมการศึกษาการใชงานในหองสมุดประเทศไทยที่มีการจัดบริการโดยการสัมภาษณ
7) หนา 19 ยอหนาที่ 1 บรรทัดที่ 7 แกไข “ที่นํามาใช” เปน “ที่เพิ่งนํามาใช”
8) ตรวจสอบและแกไขการสะกดคําใหถูกตอง เชน
8.1 หนา 17 บรรทัดที่ 7 จากทายหนา ความวา “On line chat”
8.2 หนา 24 ขอ 8 บรรทัดที่ 2 ความวา “Free ware”
9) หนา 27 รายการอางอิงของ ภาธร นิลอาธิ บรรทัดที่ 3 ใหตัดความวา “ไมตีพิมพ” ออก
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4.5 การเสนอหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระ หัวขอเรื่อง “ศึกษาความสอดคลองระหวาง
หนังสือในหองสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม กับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม (A Study of the
Correspondence in Book Collection of Chiang Mai University Library and the Syllabus for the Bachelor
of Law, Chiang Mai Univeristy)” ของ นางอมรรัตน อินแกวสืบ รหัสประจําตัว 500132085 นักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาคพิเศษ โดยมี รองศาสตราจารยอังสนา ธงไชย เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ในคราวประชุมวาระพิเศษ/2552 เมื่อวันที่ 24
มิถุนายน 2552 และคณะอนุกรรมการพิจารณาหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ ในกลุมวิชา
บรรณารั ก ษศาสตร แ ลว มี มติเ ห็ น ชอบหัว ขอและโครงร า งการคน ควา แบบอิส ระตามเสนอ และให นัก ศึ ก ษา
ดําเนินการตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1) ปรั บชื่อเรื่องภาษาไทยเปน ดังนี้ “การประเมินความสัมพัน ธระหว างหนังสือในห องสมุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม กับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม”
2) ปรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเปนดังนี้ “Evaluation of Book Collection at Chiang Mai University
Libraries in Correspondence to the Bachelor of Law Curriculum, Chiang Mai Univeristy”
3) หนา 4 ปรับการเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในขอ 3.1-3.7 ใหกระชับ
4) หนา 35 ขอ 10 วิธีดําเนินการวิจัย ขอ 3 เสนอใหสัมภาษณ “อาจารยที่เกี่ยวของกับการราง
หลักสูตรของคณะนิติศาสตร” แทน “อาจารยของคณะนิติศาสตรบางทาน”
4.6 การเสนอหัวขอและโครงรางการคนควาแบบอิสระ หัวขอเรื่อง “การนําเสนอภาพของผูหญิงใน
การโฆษณาผลิตภัณฑสําหรับผูชายในนิตยสารเอฟเอชเอ็ม (The Portrayal of Women in the Advertisements of
Men’s Products in FHM Magazine)” ของ นางสาวหทัยชนก อินลบ รหัสประจําตัว 490132061 นักศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ โดยมี ผูชวยศาสตราจารยผาณิต บุญยะวรรธนะ เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน
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 มีมติใหนักศึกษาดําเนินการปรับเปลี่ยน/แกไขตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุมฯ
และจัดสงมายังคณะฯ เพื่อนําเสนอที่ประชุมฯ พิจารณาอีกครั้ง โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1) ชื่อเรื่องภาษาไทย แกไข “การโฆษณา” เปน “โฆษณา”
2) หลักการและเหตุผลไมมีน้ําหนัก กลาวคือ
2.1 หนา 1-2 กลาวถึงบทบาทสตรีที่เปลี่ยนไป แตในหนา 3 นําเสนอบทบาทสตรีที่ไมได
เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในการโฆษณาสินคาที่เนนทาง Sex Object
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2.2 หนา 4 มีการอางอิงงานวิจัยของ Chearmuangpan (2009) ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการนําเสนอ
ภาพลั ก ษณ ท างลบของผู ห ญิ ง ในหนั ง สื อ ดารา แต ยั ง ขาดเหตุ ผ ลที่ จ ะสนั บ สนุ น การทํ า วิ จั ย เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ
การนําเสนอผูหญิงสมัยใหมในโฆษณาของวารสารชาย
3) เพิ่มเติมและปรับแกไขการทบทวนวรรณกรรมใหชัดเจน
4) ปรับแกไขวัตถุประสงคใหเหลือเพียงขอเดียว คือ “To demonstrate how women are
exploitatively portrayed in the advertisements of men’s products in men’s magazines”
5) ไมมีการอธิบายเกี่ยวกับวารสาร FHM วาฉบับภาษาไทยตางกับฉบับภาษาอังกฤษในรูปแบบ
ใดบาง และโฆษณาที่จะนําไปวิเคราะหเชิงวาทกรรมเปนโฆษณาไทยหรือเทศ รวมทั้งขาดความเชื่อมโยงใน
แนวทางการวิเคราะหทางวาทกรรมและกลยุทธในการโฆษณา โดยเฉพาะอยางยิ่งประโยชนของงานวิจัยอยูที่
การเอาเปรียบหญิงไทยจากการโฆษณาในสังคมไทย
4.7 การเสนอหั ว ข อ และโครงร า งการค น คว า แบบอิ ส ระ หั ว ข อ เรื่ อ ง “ความหมายนั ย แฝงของ
บทสนทนาในการตูนบลอนดี้และแดกวูด (Conversational Implicature in the “Blondie and Dagwood” Comic
Strips)” ของ นางสาวอภินันท เดชะกันธ รหัสประจําตัว 500132020 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาคพิเศษ โดยมี รองศาสตราจารย ดร. สรัญญา เศวตมาลย เปนอาจารยที่ปรึกษา
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาหัวขอและโครงรางฯ ดังกลาว ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน
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 มีมติเห็นชอบ และใหนักศึกษาดําเนินการตอไป
4.8 โครงการรางวัลวิทยานิพนธดีเดนสําหรับนักศึกษาปริญญาโทคณะมนุษยศาสตร
ตามที่คณะฯ มีนโยบายจัดสรรงบประมาณเงินรายไดคณะมนุษยศาสตร ป 2552 จํานวน 45,000
บาท เปนรางวัลวิทยานิพนธดีเดนสําหรับนักศึกษาปริญญาโทคณะมนุษยศาสตร จํานวน 3 รางวัล รางวัลละ 20,000
บาท, 15,000 บาท และ 10,000 บาท ตามลําดับ ทั้งนี้ คณะฯ ไดจัดทํารางประกาศการใหรางวัลวิทยานิพนธดีเดนฯ
และกําหนดแผนในการดําเนินโครงการ เพื่อที่ประชุมฯ ไดพิจารณาเห็นชอบกอนแจงสาขาวิชาฯ รับทราบและ
ประชาสัมพันธ โดยมีรายละเอียดสรุปไดคือ
1) วัตถุประสงค
1.1 ยกยองนักศึกษาที่มีความวิริยะอุตสาหะและอุทิศตนในการทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพ
1.2 ให กํ า ลั ง ใจอาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ที่ ไ ด ค วบคุ ม ดู แ ลการทํ า วิ ท ยานิ พ นธ ข อง
นักศึกษาใหสําเร็จอยางมีคุณภาพ
1.3 เป น แนวทางที่ จ ะสนั บ สนุ น ให ส ว นหนึ่ ง ของผลงานวิ ท ยานิ พ นธ ที่ มี คุ ณ ภาพได รั บ
การนําเสนอในที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
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1.4 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดวิทยานิพนธของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรที่มีคุณภาพ
อันจะนําไปสูการพัฒนางานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทั้งในดานคุณภาพและปริมาณ
2) รางวัลวิทยานิพนธดีเดนแบงออกเปน 3 รางวัล ดังนี้:2.1 วิทยานิพนธดีเดน
ไดรับเงินรางวัล จํานวน 20,000 บาท
2.2 วิทยานิพนธดีมาก
ไดรับเงินรางวัล จํานวน 15,000 บาท
2.3 วิทยานิพนธระดับดี ไดรับเงินรางวัล จํานวน 10,000 บาท
3) ผลงานวิทยานิพนธที่จะไดรับการพิจารณา
3.1 ดําเนินการทําวิทยานิพนธแลวเสร็จและสงเอกสารเสนอขออนุมัติสําเร็จการศึกษามายัง
คณะฯ ระหวางวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 - 31 สิงหาคม 2552
3.2 สาขาวิชาพิจารณาคัดเลือกและเสนอมายังคณะฯ สาขาวิชาละ 1 เรื่องตอวิทยานิพนธ
10 เรื่อง ภายในวันศุกรที่ 4 กันยายน 2552
4) การพิจารณาและประกาศผล
คณะมนุษยศาสตรจะแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาใหรางวัลวิทยานิพนธ
ดีเดน คําตัดสินของคณะกรรมการถือเปนเด็ดขาด จะอุทธรณมิได และสงวนสิทธิ์การใหรางวัลเฉพาะแกผลงานที่
คณะกรรมการพิจารณาวาดีถึงขั้นไดรับรางวัล โดยคณะฯ จะประกาศผลการตัดสินประมาณวันจันทรที่ 26 ตุลาคม
2552
5) การมอบรางวัล
การมอบรางวัลกําหนดจั ดในสัปดาหของงานพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม พ.ศ. 2553
6) แผนการดําเนินโครงการคัดเลือกรางวัลวิทยานิพนธดีเดนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
คณะมนุษยศาสตร ประจําปการศึกษา 2552
วัน-เวลา
กรกฎาคม 2552
กรกฎาคม สิงหาคม 2552
4 กันยายน 2552
5 กันยายน23 ตุลาคม 2552
26 ตุลาคม 2552
พฤศจิกายน 2552

กิจกรรม
ประชาสัมพันธโครงการฯ ไปยังสาขาวิชาฯ
พิ จ ารณาคั ด เลื อ กผลงานวิ ท ยานิ พ นธ ดี เ ด น
ของนักศึกษา
เสนอชื่อผลงานวิทยานิพนธดีเดนของ
นักศึกษามายังคณะฯ
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน
วิทยานิพนธเพื่อรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดน/
ดีมาก/ดี
ประกาศผลการตัดสิน
ดําเนินการเบิกจายเงินรางวัลใหกับนักศึกษา

ผูรับผิดชอบ
งานบริการการศึกษา
สาขาวิชา

หมายเหตุ

สาขาวิชา
คณะกรรมการพิจารณา องคประกอบของ
คัดเลือกฯ
คณะกรรมการ
งานบริการการศึกษา
งานบริการการศึกษา
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ที่ประชุมฯ ไดมีการอภิปรายอยางกวางขวาง สรุปไดดังนี้
1) เพิ่มเติมการใหรางวัลการคนควาแบบอิสระดวย
2) ปรับระดับรางวัลจาก “ดีเดน ดีมาก ดี” เปน “ดีเดน และ ดีมาก”
3) ปรับแกไขรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธที่จะไดรับการพิจารณา ขอ 3.2 จากเดิม “สาขาวิชา
พิจารณาคัดเลือกและเสนอมายังคณะฯ สาขาวิชาละ 1 เรื่องตอวิทยานิพนธ 10 เรื่อง” เปน “สาขาวิชาพิจารณา
กลั่นกรองวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ และเสนอมายังคณะฯ ไดโดยไมจํากัดจํานวน”
4) การแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตัดสินใหรางวัลควรจัดเปนกลุม โดยแตละกลุมควรมี
เกณฑรองรับอยางเปนธรรม
ทั้งนี้ คณะฯ จะไดดําเนินการปรับแกไขรายละเอียดของรางประกาศการใหรางวัลวิทยานิพนธ/
การคนควาแบบอิสระดีเดน/ดีมาก สําหรับนักศึกษาปริญญาโทคณะมนุษยศาสตร ตามที่กรรมการใหขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะ และนําเสนอที่ประชุมฯ พิจารณาใหความเห็นชอบอีกครั้งในการประชุมครั้งถัดไป
ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ
5.1 ภาระงานการควบคุมวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ
ที่ประชุมฯ ไดมีการอภิปรายเกี่ยวกับภาระงานการควบคุมวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระของ
นักศึกษาปริญญาโท เพื่อคิดเปนภาระงานสอนของอาจารยผูสอน สรุปไดคือ
1) ภาระงานการควบคุมวิทยานิพนธของอาจารยผูสอน ใหคิดเปนภาระงานได 2 ภาคการศึกษา
2) ภาระงานการควบคุ ม การค น คว า แบบอิ ส ระของอาจารย ผู ส อน ให คิ ด เป น ภาระงานได
1 ภาคการศึกษา
3) การนับภาระงานจะเริ่มนับตั้งแตภาคการศึกษาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติหัวขอและโครงรางฯ
แลว
5.2 คาบํารุงหองสมุดสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
ตามที่มหาวิทยาลัยไดจัดสรรเงินรายไดคาบํารุงหองสมุดจากนักศึกษาปริญญาโทที่ลงทะเบียนเพื่อ
สนับสนุนการจัดซื้อหนังสือสําหรับนักศึกษา ดังนั้น เพื่อใหเกิดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ประธานจึงขอความรวมมือ
สาขาวิชาที่ประสงคขอสั่งซื้อหนังสือดําเนินการดังนี้
1) สาขาวิชาที่เปดสอนหลักสูตรภาคพิเศษ หากประสงคขอสั่งซื้อหนังสือโปรดแจงมายังคณะฯ
เพื่อจัดสรรเงินรายไดของหลักสูตรในการขออนุมัติซื้อ ทั้งนี้ การสั่งซื้ออาจดําเนินการผานหองสมุดคณะฯ
2) หนังสือที่ไดรับอนุมัติใหจัดซื้อทุกรายการ หองสมุดคณะฯ จะจัดทําดัชนีรายการหนังสือกอน
ใหบริการคณาจารยและนักศึกษายืมตอไป
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ปดการประชุม : เวลา 16.41 น.

( นางสาวบุษรา แซตัง )
ผูบันทึกรายงานการประชุม

( นางนิทราพร อุตตโม )
ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม

( รองศาสตราจารยโรม จิรานุกรม)
ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม

