รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย (ชั้น ๒) อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
……………………………………………..…….
รายชื่อผู้มาประชุม
๑. ผศ.ดร.กัลทิมา

รองอธิการบดี
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานการประชุม
เครือคาอ้าย รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์
นุ่มมีศรี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นิลวรรณ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
เสมมหาศักดิ์ รักษาราชการแทนคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เศรษฐพรรค์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
ปัญญา
ผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผล
ชื่นชม
ผู้อานวยการสานักหอสมุด
พลวัน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ประธานกรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. รศ.ดร.ประพันธ์
๒. อ.ดร.ถนัด
๓. อ.ว่าที่ร้อยเอก ดร.ขจร

ธรรมไชย
รักษาราชการแทนอธิการบดี
บุญชัย
รองอธิการบดี
ตรีโสภณากร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อ.ดร.วิมลรัตน์
๒. นางวิไลพักตร์
๓. นางสาวอรกมล
๔. นางสาววีรนุช
๕. นางสาวกมลรัตน์

พจน์ไตรทิพย์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จริงไธสง
หัวหน้าสานักงานคณบดี
สุวรรณประเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ดรุณสนธยา นักวิชาการศึกษา
เชื้อเสือน้อย นักวิชาการศึกษา

ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้ปฏิบัติหน้าที่การประชุม
ผู้ปฏิบัติหน้าที่การประชุม
ผู้ปฏิบัติหน้าที่การประชุม
ผู้ปฏิบัติหน้าที่การประชุม

๒.
๓.
๔.
๕.

ผศ.ดร.วชิรา
ผศ.สุรศักดิ์
ผศ.เดชวิทย์
อ.ดร.สุโข

๖.

อ.ดร.วรจิตต์

๗.
๘.
๙.

ผศ.เกษรา
ผศ.ดร.สุทธินันท์
ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๐ น.

พิชัย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย กรรมการในที่ประชุมแจ้งว่า รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์
ธรรมไชย ประธานที่ประชุม ไปราชการ ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ได้ จึงมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กัลทิมา พิชัย ปฏิบัติหน้าทีแ่ ทนประธานการประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ เรื่องแจ้งของบัณฑิตวิทยาลัย
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
เลขานุ การคณะกรรมการบั ณ ฑิ ตศึกษา น าเสนอที่ ป ระชุม ว่า บั ณ ฑิ ตวิท ยาลั ย ได้จัด ทารายงาน
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ และได้จัดส่งรายงาน
การประชุมให้คณะกรรมการพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม จึงนาเสนอคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
ทีป่ ระชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
- หน้า ๙ รายชื่อผู้มาประชุม ลาดับที่ ๖ ให้ตดั รายชื่อออก และเพิ่มเติมในรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
มติที่ประชุม รับ รองรายงานการประชุม คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึก ษา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วัน ที่
๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตามที่แก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

๓

๓.๑ พิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ หลัก/ร่วม ระดับบัณฑิตศึกษา
๓.๑.๑ นายกันตวิชญ์ โคคล่อง รหัส ๕๘๘๖๖๕๐๙
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

เรื่องเดิม/เหตุผล
เลขานุ การคณะกรรมการบั ณฑิ ตศึกษา นาเสนอที่ ป ระชุ มว่า ตามที่ คณะกรรมการบัณ ฑิ ตศึก ษา
ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มติที่ประชุม มอบบัณฑิตวิทยาลัย ประสาน
ประธานหลักสู ตรเพื่อแจ้งให้ นั กศึกษาน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบั ณ ฑิตศึกษาไปแก้ไขแล้ ว นาเสนอ
ในการประชุ ม ครั้ งต่ อ ไปนั้ น ขณะนี้ นั กศึ กษาอยู่ ระหว่ างการด าเนิ นการแก้ ไขข้ อมู ลตามข้ อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยนักศึกษาจะเปลี่ยนหั วข้ อการค้นคว้าอิสระใหม่ ดังนั้น นักศึ กษาต้องเข้าสู่
กระบวนการเสนอขออนุมัติหัวข้อการค้นคว้าอิสระใหม่
บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อทราบ
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
- เนื่ องจากนั กศึกษาเปลี่ ยนหั วข้อการค้นคว้าอิส ระใหม่ จึงต้องเข้าสู่กระบวนการเสนอหั วข้อ
การค้นคว้าอิสระใหม่ จึงขอถอนวาระออกโดยมอบคณะวิทยาการจัดการดูแลนักศึกษาต่อไป
มติที่ประชุม
๑ . เห็นชอบ การขอถอนวาระการประชุมพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ หลัก/ร่วม ระดับบัณฑิตศึกษา ของนายกันตวิชญ์
โคคล่อง รหัส ๕๘๘๖๖๕๐๙ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ออก
เนื่องจากมีการเปลี่ยนหัวข้อการค้นคว้าอิสระ
๒. มอบคณะวิท ยาการจั ด การ ติดตามและดู แ ลนั กศึก ษาจัดท าเอกสารเชิ งหลั กการเพื่ อเสนอ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาต่อไป
๓.๒ การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เรื่องเดิม/เหตุผล
เลขานุ การคณะกรรมการบั ณฑิ ตศึกษา น าเสนอที่ ป ระชุม ว่า ตามที่ คณะกรรมการบั ณ ฑิ ตศึ กษา
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบคณะวิทยาการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

๔

จัดการ ศึกษาข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากวิทยาลัยนานาชาติ รวมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมและเปรียบเทียบ
ค่าธรรมเนียมการศึกษากับมหาวิทยาลัยอื่นประกอบการพิจารณา และจัดทา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๘) โดยให้ยกเลิก
ตารางแนบท้าย ในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ (ฉบับที่ ๗)
แล้ ว เสนอคณะกรรมการบริ ห ารการเงิ น และทรัพ ย์สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย สภามหาวิท ยาลั ย เพื่อ พิ จารณา
ตามลาดับต่อไป ขณะนี้คณะวิทยาการจัดการได้ดาเนินการศึกษาแนวทางจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ส่วนวิทยาลัยนานาชาติ เบิกจ่ายเป็นค่าสอนสาหรับอาจารย์ และในส่วนของ
คณะวิทยาการจั ดการ จะขอเบิกจ่ายเป็ น ค่าศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม เรื่องคุณ ภาพของบัณ ฑิต โดยจะหารือกับ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพือ่ ศึกษาแนวทางในการดาเนินการต่อไป
บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อทราบ

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
- กรณี ก ารน าค่ าธรรมเนี ย มการศึ ก ษาที่ เรีย กเก็ บ เพิ่ ม จ่ า ยเป็ น ค่ าศึ ก ษาดู งานของนั ก ศึ ก ษา
ควรศึกษาระเบียบของมหาวิทยาลัยในการนาเงินงบประมาณออกมาใช้ในการบริหารจัดการ
มติที่ประชุม รับทราบ มอบคณะวิทยาการจัดการศึกษาแนวทางการเบิกจ่าย และนาข้อมูลเข้าหารือ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป
๓.๓ โครงการเรียนล่วงหน้าเพื่อรับประกาศนียบัตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พ.ศ. ....
เรื่องเดิม/เหตุผล
เลขานุ การคณะกรรมการบั ณฑิ ตศึ กษา นาเสนอที่ ป ระชุ มว่า ตามที่ คณะกรรมการบัณ ฑิ ตศึก ษา
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ มติที่ประชุม รับทราบ มอบบัณฑิตวิทยาลั ย
แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการเพื่อจั ดท าโครงการต่อไป บัณ ฑิ ตวิทยาลั ย จึงได้จัดทา (ร่าง) คาสั่งมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดาเนินการโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....
บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๓
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. หน้า ๒๕ ลาดับที่ ๗ ให้ย้ายเป็นลาดับ ๒ และเปลี่ยนตาแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ
๒. ควรเพิ่มรายชื่อผู้อานวยการหอสมุดเป็นกรรมการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

๕

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบบัณฑิตวิทยาลัยดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา และเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อจัดทาโครงการต่อไป
๓.๔ การส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เรื่องเดิม/เหตุผล
เลขานุ การคณะกรรมการบั ณฑิ ตศึ กษา นาเสนอที่ ป ระชุ มว่า ตามที่ คณะกรรมการบัณ ฑิ ตศึก ษา
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) คาสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏเชี ยงใหม่ เรื่ อง แต่ งตั้งคณะอนุ กรรมการการส่ งเสริม การตี พิ ม พ์ เผยแพร่ผ ลงานวิจั ยของนั ก ศึก ษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ
ร่วมกัน พิจ ารณาแหล่ งงบประมาณและศึ กษารูป แบบเกี่ยวกับการใช้เงิน และเบิก จ่ายเงิน ในการสนับ สนุ น
นักศึกษาในการตีพิมพ์เผยแพร่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๔

ทีป่ ระชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรเปลี่ยนชื่อวาระการประชุมเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
จากเดิม การส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เป็น “โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการจาก TCI กลุ่ม ๒ เป็น TCI กลุ่ม ๑
โดยการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”
๒. กรณีนักศึกษาต้องการตีพิมพ์เผยแพร่วารสารต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัยจะดาเนินการให้ได้
หรือไม่ หรือเฉพาะวารสารวิชาการ TCI กลุ่ม ๑ ควรระบุข้อมูลให้ชัดเจน
๓. ควรบริหารจัดการจากเงินกองทุนบัณฑิตวิทยาลัย กรณีไม่มีเงินกองทุนให้ขอรับการจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรม
๔. เนื่ องจากบัณฑิตวิทยาลัยมีกองทุนของหน่วยงาน ควรใช้เงินกองทุนบั ณฑิตวิทยาลัย เพื่อจัดทา
โครงการ/กิ จกรรมต่ าง ๆ และจั ดท าเป็ นประกาศของคณะกรรมการกองทุ น และก าหนดการ
สนับสนุนการตีพิมพ์ในอัตราที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท/เรื่อง
มติที่ประชุม เห็ น ชอบ มอบบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา โดยใช้เงินกองทุนบัณฑิตวิทยาลัย กรณีเงินกองทุนบัณฑิตวิทยาลัยมีไม่เพียงพอให้ขอรับการจัดสรร
งบประมาณเข้ากองทุนบัณฑิตวิทยาลัยเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

๖

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ พิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ หลัก/ร่วม ระดับบัณฑิตศึกษา
๔.๑.๑ นายเทิดศักดิ์ ยะยอง รหัส ๕๙๘๖๖๖๐๖
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่อเรื่องภาษาไทย : การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านดอยคา อาเภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กระบวนการบริหารงานวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก : อาจารย์ ดร.สนิท หาจัตุรัส
จึงขอนาเรื่องดั งกล่ าวเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิ ตศึกษาเพื่อพิจารณารายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๑
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. หน้ า ๓๙ การออกแบบการวิ จั ย ข้ อ ๑ ประชากร ควรเพิ่ ม จ านวนนั ก เรีย นเป็ น ประชากร
เพือ่ ให้ครอบคลุมกับจานวนผู้ใช้จริง พร้อมทั้งระบุว่ามีกโี่ รงเรียนและมีนักเรียนกี่คน
๒. หน้ า ๔๓ กรอบแนวคิดในการวิจัย ปรับแก้เนื่องจากไม่ได้ระบุ ตัวแปรต้น และให้ ย้ายกรอบ
ตารางด้านซ้ายไปเป็นกรอบตารางด้านขวา
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบหัวข้อการค้นคว้าอิสระ เรื่อง การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
บ้านดอยคา อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กระบวนการบริหารงานวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง
๒. เห็นชอบให้ อาจารย์ ดร.สนิท หาจัตุรัส เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก
๓. มอบบั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย ประสานประธานหลั ก สู ตรเพื่ อ แจ้ งให้ นั กศึ กษาน าข้ อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไปแก้ไขแล้วดาเนินการต่อไป
๔.๑.๒ นางสาวสาวิณี จิตประจง รหัส ๕๙๘๖๖๕๑๐
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ชื่อเรื่องภาษาไทย : การพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนโดยใช้เทคนิคตั้งคาถาม
รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

๗

หมวกหกใบร่วมกับการเขียนหนังสือเล่มเล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสาหรับนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : รองศาสตราจารย์ยุพิน อินทะยะ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม : อาจารย์ ดร.ศศิธร อินตุ่น
จึงขอนาเรื่องดังกล่ าวเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิ ตศึ กษาเพื่อพิจารณารายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๒
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. หน้า ๔๗ เห็นควรระบุชื่อโรงเรียนในหัวข้อวิทยานิพนธ์
๒. หน้ า ๔๗ ความเป็ น มาและความส าคั ญ ของปั ญ หา ให้ เพิ่ ม เติม ข้ อ มู ล เนื่ องจากปั ญ หาของ
งานวิจัยไม่สามารถระบุวัตถุประสงค์ได้ โดยไม่ได้ระบุถึงปัญหาที่แท้จริงว่าคืออะไรจะได้แก้ปัญหา
ได้ตรงประเด็น
๓. หน้า ๔๙ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อ ๑ ให้แก้ไขดังนี้
จากเดิม เปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์...
เป็น “เปรี ย บเที ย บความสามารถพั ฒ นาการด้ า นการอ่ า นคิ ด วิ เคราะห์ ...” เนื่ อ งจาก
การเปรี ย บเที ย บพั ฒ นาการเป็ น การเปรี ย บเที ย บกลุ่ ม เดิ ม ส่ ว นการเปรีย บเที ย บ
ความสามารถเป็นการเปรียบเทียบกลุ่ม ๑ และกลุ่ม ๒ การศึกษาครั้งนี้เป็นการเปรียบเทียบ
กัน เอง คือ ก่อนใช้หมวกหกใบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นอย่างไร หลังใช้หมวกหกใบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นอย่างไร ซึ่งผลสัมฤทธิ์อย่างไรก็ดีขึ้น
๔. หน้า ๕๐ นิยามศัพท์เฉพาะ ให้ระบุนักเรียนหรือโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
๕. หน้า ๕๑ ระเบียบวิธีวิจัย ข้อ ๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ให้ระบุโรงเรียนว่ามีกี่โรงเรียนที่สังกัด
เทศบาลตาบลหนองม่วงไข่ และกลุ่มตัวอย่างคือโรงเรียนเทศบาลตาบลหนองม่วงไข่
๖. หน้า ๕๑ ระเบียบวิธีวิจัย ข้อ ๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุม่ ตัวอย่างไม่ใช่ห้องเรียน ให้ระบุ
เป็นคนเพราะน่าจะเป็นโรงเรียนเดียวเนื่องจากเป็นโรงเรียนเทศบาลตาบล
๗. ผลของวิจั ยต้องน าไปใช้ป ระโยชน์ ได้ ไม่ เช่นนั้ นจะเป็ น การสอนตามปกติที่ ฝึกปฏิบัติจนกว่า
นักเรียนจะเขียนหนังสือเล่มเล็กได้ ไม่เรียกว่างานวิจัยเพราะทุกวันครูสอนเป็นประจาอยู่แล้ว
๘. ให้ ท บทวน Cluster Sampling ต้ อ งเปรี ย บเที ย บเป็ น กลุ่ ม ด้ ว ย ซึ่ ง ขณะนี้ มี ก ลุ่ ม เดี ย วเป็ น
การเปรียบเทียบก่อนและหลังเท่านั้น ถ้าเป็น Cluster Sampling ต้องระบุกลุ่มที่หนึ่งและกลุ่มที่สอง
พร้อมทั้งระบุนักเรียนมีกี่คนจะได้เลือกใช้สถิติที่เหมาะสม
มติที่ประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

๘

๑.
๒.
๓.
๔.

เห็นควรระบุชื่อโรงเรียนในหัวข้อวิทยานิพนธ์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
เห็นชอบให้ รองศาสตราจารย์ยุพิน อินทะยะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
เห็นชอบให้ อาจารย์ ดร.ศศิธร อินตุ่น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
มอบบั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย ประสานประธานหลั ก สู ต รเพื่ อแจ้ งให้ นั ก ศึ กษาน าข้ อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไปแก้ไขแล้วนาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
๔.๑.๓ นางสาวมิรันตี จันทร์ดี รหัส ๖๐๘๖๖๕๐๔
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ชื่อเรื่องภาษาไทย : การพัฒนาผลการเรียนรู้และทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการบูรณาการสิ่งแวดล้อม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๒
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ผศ.ดร.พิชญ์สินี ชมภูคา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม : อ.ดร.ประพิณ ขอดแก้ว
จึงขอนาเรื่องดังกล่ าวเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิ ตศึกษาเพื่อพิจารณารายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๓
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. หน้า ๕๙ เห็นควรระบุชื่อโรงเรียนในหัวข้อวิทยานิพนธ์
๒. หน้า ๕๙ ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา ย่อหน้ าที่ ๓ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ควรนามาใช้ในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนในปัจจุบัน ควรระบุการอ้างอิง
ว่าใครเป็นผู้เสนอแนะ
๓. หน้ า ๖๑ นิ ย ามศัพท์เฉพาะ ให้ ท บทวนคาว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่ว มมือร่วมกับการ
บูรณาการสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นนิยามศัพท์ทั่วไปไม่ใช่นิยามศัพท์เฉพาะ
๔. หน้า ๖๑ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ทบทวนทั้ง ๓ ข้อ กรณีใช้ชุดกิจกรรมนี้แล้วนักเรี ยนมีทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ จริงหรือไม่
๕. หน้า ๖๓ ระเบียบวิธีวิจัย ข้อ ๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรให้ระบุว่าสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ มีกโี่ รงเรียนและโรงเรียนอะไรบ้าง
๖. หน้า ๖๓ ระเบียบวิธีวิจัย ข้อ ๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างเป็นการเจาะจง และ
โรงเรียนบ้านน้าแพร่ได้มาโดยใช้เกณฑ์อะไร
๗. ทบทวนการเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างแสดงให้เห็นจานวนที่ชัดเจน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

๙

มติที่ประชุม
๑. เห็นควรระบุชื่อโรงเรียนในหัวข้อวิทยานิพนธ์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
๒. เห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี ชมภูคา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
๓. เห็นชอบให้ อาจารย์ ดร.ประพิณ ขอดแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
๔. มอบบั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย ประสานประธานหลั ก สู ต รเพื่ อแจ้งให้ นั ก ศึ กษาน าข้ อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไปแก้ไขแล้วนาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
๔.๑.๔ นางสาวสุรีรัตน์ เนตรทิพย์ รหัส ๖๐๘๖๖๕๐๗
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ชื่อเรื่องภาษาไทย : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ MACRO model ร่วมกับ
การสะท้อนคิดเพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ผศ.ดร.พิชญ์สินี ชมภูคา
อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม : ผศ.ดร.วชิรา เครือคาอ้าย
จึงขอนาเรื่องดังกล่ าวเข้ าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิ ตศึกษาเพื่อพิจารณารายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๔
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. หน้า ๖๙ เห็นควรระบุชื่อโรงเรียนในหัวข้อวิทยานิพนธ์
๒. หน้ า ๗๑ นิ ยามศัพท์ เฉพาะ ชุ ดกิ จกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เศษส่ วน ให้ ทบทวนเนื่ องจากชื่ อเรื่อง
เป็ น “การพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมการเรีย นรู้ค ณิ ต ศาสตร์ ….” ดั งนั้ น ควรนิ ย ามศั พ ท์ เฉพาะว่ า
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หมายถึง ชุดกิจกรรมเรื่อง เศษส่วน....
๓. หน้า ๗๓ ระเบียบวิธีวิจัย ข้อ ๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ให้ระบุว่าโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ มีกี่โรงเรียน โรงเรียนอะไรบ้าง และกลุ่มตัวอย่าง
ให้ทบทวนว่าทาไมจึงได้โรงเรียนนี้มาและได้มาโดยใช้เกณฑ์หรือวิธีใด
มติที่ประชุม
๑. เห็นควรระบุชื่อโรงเรียนในหัวข้อวิทยานิพนธ์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
๒. เห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี ชมภูคา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
๓. เห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรา เครือคาอ้าย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

๑๐

๔. มอบบั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย ประสานประธานหลั ก สู ต รเพื่ อแจ้งให้ นั ก ศึ กษาน าข้ อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไปแก้ไขแล้วนาเสนอในการประชุมครั้งต่อไปนั้น
๔.๑.๕ นายณัฐวุฒิ วิทติ ปริวรรต รหัส ๕๗๘๖๖๑๑๐
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ชื่อเรื่องภาษาไทย : การศึกษาความต้องการการจัดการสิ่งแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสม
สาหรับผู้สูงอายุในเขตอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ผศ.ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม : ผศ.ดร.สามารถ ใจเตี้ย
จึงขอนาเรื่องดังกล่ าวเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิ ตศึกษาเพื่อพิจารณารายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๕
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. หน้า ๗๙ ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา ย่อหน้าที่สองให้ตัดคาว่ า “ซึ่ง” ออก และ
เพิ่มข้อมูลสภาพปัญหาของผู้สูงอายุ
๒. หน้า ๘๐ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ควรเพิ่มรูปแบบหรือนวัตกรรม
๓. หน้า ๘๔ ระเบียบวิธีวิจัย ข้อ ๑ ขอบเขตประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การเลือกตัวอย่าง
เพื่อเก็บข้อมูลให้ตัดข้อความ “จะมีวิธีการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้น” ออก
๔. หน้า ๘๕ กรอบแนวคิดในการวิจัย ทบทวนตัวแปรต้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
มติทปี่ ระชุม
๑. เห็นชอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาความต้องการการจัดการสิ่งแวดล้อมและสิ่งอานวย
ความสะดวกที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุในเขตอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
๒. เห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
๓. เห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ใจเตี้ย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
๔. มอบบั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย ประสานประธานหลั ก สู ตรเพื่ อ แจ้ งให้ นั กศึ กษาน าข้ อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไปแก้ไขแล้วดาเนินการต่อไป
๔.๑.๖ นางสาวดวงนภา สุวรรณภักดี รหัส ๖๐๘๕๖๔๕๑
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

๑๑

ชื่อเรื่องภาษาไทย : การศึกษาคุณสมบัติของฟิล์มกราฟีนออกไซด์ผสมอนุภาคไททาเนียมไดออกไซด์
บนยางพารา เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารกึ่งตัวนา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : อ.ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม : ผศ.ดร.อโนดาษ์ รัชเวทย์
จึงขอนาเรื่องดังกล่ าวเข้ าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิ ตศึกษาเพื่ อพิจารณารายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๖
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. หน้า ๘๙ แก้ไขชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ดังนี้
จากเดิม Study of the properties of graphene oxide and titanium dioxide particles
nanocomposite films on rubber to develop a activities learning for
semiconductor.
เป็น “ Study of the properties of graphene oxide and titanium dioxide particles
nanocomposite films on rubber for the development of semiconductor
learning activities.”
๒. หน้า ๙๑ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อ ๒ ให้เพิม่ เติมข้อความ ดังนี้
จากเดิม เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้...
เป็น “เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้...”
๓. หน้า ๙๑ สมมติฐาน ให้เพิ่มเติมข้อมูลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
๔. หน้า ๙๔ การออกแบบการวิจัย ให้เพิ่มเติมข้อความ ดังนี้
จากเดิม “การวิจัยเชิงทดลอง”
เป็น “การวิจัยเชิงทดลองทีแ่ ท้จริง หรือกึ่งทดลอง”
มติที่ประชุม
๑. เห็น ชอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาคุณสมบัติของฟิล์มกราฟี นออกไซด์ผสมอนุภาค
ไททาเนียมไดออกไซด์บนยางพารา เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารกึ่งตัวนา และ
แก้ไขชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเสนอแนะต่อไป
๒. เห็นชอบให้ อาจารย์ ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
๓. เห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนดาษ์ รัชเวทย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
๔. มอบบั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย ประสานประธานหลั ก สู ตรเพื่ อ แจ้ งให้ นั กศึ กษาน าข้ อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไปแก้ไขแล้วดาเนินการต่อไป
รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

๑๒

๔.๑.๗ นางสาวเบญญาทิพย์ ม่วงเขียว รหัส ๖๐๘๖๖๔๐๑
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
ชื่อเรื่องภาษาไทย : การสร้างแบบจาลองการวิเคราะห์ผลกระทบการกระเจิงของสปินต่อการขนส่งอนุภาค
ในรอยต่อของโลหะและสารตัวนายวดยิง่ เพื่อการเรียนรู้ทางกลศาสตร์ควอนตัม
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : อ.ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม : ผศ.ดร.เสรี ปานซาง
จึงขอนาเรื่องดังกล่ าวเข้ าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิ ตศึกษาเพื่อพิจารณารายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๗
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. หน้า ๙๙ แก้ไขชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ดังนี้
จากเดิม Simulation analysis of scattering effects of spin on particle transport in a
metal and superconductor junction, to learning in quantum mechanics
เป็น “Simulation analysis of scattering effects of spin on particle transport in
a metal and superconductor for quantum mechanics learning”
๒. หน้า ๑๐๐ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ควรเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ เพือ่ สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้
และเพิ่มสมมติฐานของการวิจัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒
๓. หน้า ๑๐๐ นิยามศัพท์เฉพาะ ข้อ ๕ และข้อ ๖ ให้ทบทวนเนื่องจากเป็นนิยามศัพท์ทั่วไป
มติที่ประชุม
๑. เห็ น ชอบหัวข้อวิทยานิ พนธ์ เรื่อง การสร้างแบบจาลองการวิเคราะห์ ผลกระทบการกระเจิง
ของสปิ น ต่ อการขนส่ งอนุ ภ าคในรอยต่ อของโลหะและสารตั วน ายวดยิ่ ง เพื่ อการเรี ยนรู้ ทาง
กลศาสตร์ควอนตัม และแก้ไขชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
เสนอแนะต่อไป
๒. เห็นชอบให้ อาจารย์ ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
๓. เห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี ปานซาง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
๔. มอบบั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย ประสานประธานหลั ก สู ตรเพื่ อ แจ้ งให้ นั กศึ กษาน าข้ อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไปแก้ไขแล้วดาเนินการต่อไป
รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

๑๓

๔.๑.๘ นางสาวสุพรรณี แก้วเปียง รหัส ๖๐๘๖๖๔๐๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
ชื่อเรื่องภาษาไทย : ผลการไหลของวัสดุเม็ดในฮอปเปอร์เสมือน ๒ มิติ เพื่อสร้างชุดกิจกรรมสะเต็ม
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : อ.ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม : ผศ.ดร.เพ็ญศรี ประมุขกุล
จึงขอนาเรื่องดังกล่ าวเข้ าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิ ตศึกษาเพื่อพิจารณารายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๘
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. หน้า ๑๐๗ แก้ไขชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ดังนี้
จากเดิม The result a flow of granular material in a virtual two dimension hopper
to create STEM activities kit.
เป็น “Granular material flow in a virtual two dimension hopper for STEM
activities kit”
๒. หน้ า ๑๐๘ ความเป็ น มาและความส าคั ญ ของปั ญ หา ย่อ หน้ าที่ส องบรรทั ดที่ ๗ การอ้างอิ ง
ดร.เสาวณี จันทะพงษ์ ตัดข้อความว่า “ดร.” ออก
๓. หน้า ๑๐๘ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ควรเพิ่มเติมข้อ ๓ เพื่อใช้ชุดกิจกรรม….
๔. หน้า ๑๐๘ สมมติฐานงานวิจัย ควรระบุว่าการใช้ชุดกิจกรรม STEM ทาให้นักเรียนที่เรียนเรื่อง
การไหลแล้วนักเรียนสามารถที่จะเข้าใจได้ดีขึ้น
๕. หน้า ๑๐๘ นิยามศัพท์เฉพาะ ให้ทบทวนวัสดุเม็ด โดยให้ระบุว่า หมายถึง ถั่วแดง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว
ข้าวโพด และลูกเดือย
๖. หน้า ๑๐๙ การออกแบบการวิจัย ให้แก้ไขข้อความ ดังนี้
จากเดิม การวิจัยเชิงทดลอง
เป็น “การวิจัยเชิงกึ่งทดลอง”
๗. หน้า ๑๑๐ ระเบียบวิธีวิจัย ข้อ ๔ ให้เพิ่มข้อ ๔.๓ นาชุดกิจกรรมไปใช้อย่างไร
๘. หน้ า ๑๑๑ กรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย ให้ ท บทวนชุ ด กิ จ กรรมสะเต็ ม เรื่ อ ง ธั ญ พื ช ลื่ น ปรื้ ด
เนื่องจากเป็นการศึกษา ควรเป็นแผนการจัด การเรียนรู้ ซึ่งสามารถครอบคลุมทั้งใบกิจกรรม
แบบวัดผลประเมินผล
มติที่ประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

๑๔

๑. เห็นชอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลการไหลของวัสดุเม็ดในฮอปเปอร์เสมือน ๒ มิติ เพื่อสร้าง
ชุดกิจกรรมสะเต็ม และแก้ไขชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
เสนอแนะต่อไป
๒. เห็นชอบให้ อาจารย์ ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
๓. เห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี ประมุขกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
๔. มอบบั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย ประสานประธานหลั ก สู ตรเพื่ อ แจ้ งให้ นั กศึ กษาน าข้ อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไปแก้ไขแล้วดาเนินการต่อไป
๔.๑.๙ นางสาวภัทรพร ปินตาคา รหัส ๖๐๘๖๖๔๐๓
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
ชื่อเรื่องภาษาไทย : การสังเคราะห์แกรฟีนบนแผ่นทองแดงโดยวิธีการ CVD เพื่อนาไปใช้เป็นต้นแบบ
การกักเก็บพลังงานเพื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกเบื้องต้น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : อ.ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม : อ.ดร.ชเนษฎ์ วิชาศิลป์
จึงขอนาเรื่องดังกล่ าวเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิ ตศึกษาเพื่อพิจารณารายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๙
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
- หน้า ๑๑๕ แก้ไขชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ดังนี้
จากเดิม Synthesis of graphene on copper sheet by CVD method for use as
energy retention to learn the way Introduction to electronics
เป็น “Synthesis of graphene on copper sheet by CVD as energy storage for
basic electronics learning”
มติที่ประชุม
๑. เห็ น ชอบหั ว ข้อ วิท ยานิ พ นธ์ เรื่อง การสั งเคราะห์ แกรฟี น บนแผ่ นทองแดงโดยวิธีก าร CVD
เพื่อนาไปใช้เป็นต้นแบบการกักเก็บพลังงานเพื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกเบื้องต้น และแก้ไข
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเสนอแนะต่อไป
๒. เห็นชอบให้ อาจารย์ ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
๓. เห็นชอบให้ อาจารย์ ดร.ชเนษฎ์ วิชาศิลป์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

๑๕

๔. มอบบั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย ประสานประธานหลั ก สู ตรเพื่ อ แจ้ งให้ นั กศึ กษาน าข้ อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไปแก้ไขแล้วดาเนินการต่อไป
๔.๑.๑๐ นางสาวฐิติมา จินาวา รหัส ๖๐๘๖๖๒๐๑
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
ชื่อเรื่องภาษาไทย : การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การวัดคุณภาพน้า โดยใช้แมลงน้ากลุ่ม
Ephemeroptera Plecoptera Trichoptera (EPT) เป็นดัชนีวัดคุณภาพน้า
ทางชีวภาพในลาธารสาขาของน้าตกคลองลาน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : อ.ดร.รุ่งนภา ทากัน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม : อ.ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์
จึงขอนาเรื่องดังกล่ าวเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิ ตศึกษาเพื่อพิจารณารายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๑๐
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. หน้า ๑๒๓ ชื่อเรื่องภาษาไทย ให้เพิม่ เติมข้อความ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๒. หน้า ๑๒๓ แก้ไขชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ดังนี้
จากเดิม Creating a learning activities water quality measurement by using group
water insects Ephemeroptera Plecoptera Trichoptera (EPT) as of water
quality bioindicator in stream of Khlong Lan waterfall for elementary
students.

เป็น

“Creating learning activities water quality measurement by using water insect
Ephemeroptera Plecoptera Trichoptera (EPT) as water quality bioindicator
in stream of Khlong Lan waterfall for elementary students”
๓. หน้า ๑๒๔ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อ ๓ ให้แก้ไขข้อความดังนี้
จากเดิม เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา
เป็น “เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖”
รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

๑๖

๔. หน้า ๑๒๕ นิยามศัพท์เฉพาะ ให้เพิ่มเติม “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ก่อน
และหลังการใช้ชุดกิจกรรม”
มติที่ประชุม
๑. เห็ น ชอบหั ว ข้อ วิทยานิ พนธ์ เรื่อง การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่ อง การวัดคุณ ภาพน้ า
โดยใช้แมลงน้ากลุ่ม Ephemeroptera Plecoptera Trichoptera (EPT) เป็นดัชนีวัดคุณภาพ
น้าทางชีวภาพในลาธารสาขาของน้าตกคลองลาน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และแก้ไข
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเสนอแนะต่อไป
๒. เห็นชอบให้ อาจารย์ ดร.รุ่งนภา ทากัน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
๓. เห็นชอบให้ อาจารย์ ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ ม
๔. มอบบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ประสานประธานหลั ก สู ตรเพื่ อ แจ้ งให้ นั กศึ กษาน าข้ อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไปแก้ไขแล้วดาเนินการต่อไป
๔.๑.๑๑ นางสาวพิมพ์ใจ ปัญญาทอง รหัส ๖๐๘๖๖๒๐๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
ชื่อเรื่องภาษาไทย : การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การปรับปรุงคุณภาพดิน โดยใช้วัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่องดิน สาหรับนักเรียน
ชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : อ.ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม : อ.ดร.รุ่งนภา ทากัน
จึงขอนาเรื่องดังกล่ าวเข้ าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิ ตศึกษาเพื่อพิจารณารายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๑๑
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. หน้ า ๑๓๓ ชื่อเรื่องภาษาไทย ให้ ระบุ มัธยมศึกษาปีที่ เท่าไร เนื่องจากมาตรฐานและตัวชี้วัด
ไม่เหมือนกัน
๒. หน้า ๑๓๓ แก้ไขชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ดังนี้
จากเดิม A construction of activity packages “The Soil quality improvement” by
using local agricultural waste materials as a tools for the development
of Soil learning achievement in case of junior high school students
รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

๑๗

เป็น

๓.

๔.
๕.
๖.

“ Learning Activity Package on “Soil Quality Improvement” with waste
Agricultural Materials to enhance Learning achievement on Soil Learning
for Junior High School Students”
หน้า ๑๓๔ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อ ๒ ให้แก้ไขข้อความ ดังนี้
จากเดิม เพื่อพัฒนาสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้...
เป็น “เพื่อพัฒนาศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้...”
หน้ า ๑๓๕ แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ให้ เพิ่ ม เติ ม งานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น
หน้า ๑๓๖ ระเบียบวิธีวิจัย ข้อ ๑ การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ข้อ ๑.๒
ให้ระบุว่าการสุ่มกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้วิธีการใด ยกเว้นกรณีการศึกษาจากประชากร
หน้า ๑๓๖ การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่เกี่ยวข้อง ให้ทบทวนการใช้สถิติ ข้อ ๔.๑

มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การปรับปรุงคุณภาพดิน
โดยใช้ วั ส ดุ เหลื อใช้ ท างการเกษตรในท้ อ งถิ่ น เพื่ อ พั ฒ นาผลสั มฤทธิ์ ท างการเรีย นรู้เรื่องดิ น
สาหรับนักเรียนชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และแก้ไขชื่อหัวข้อวิทยานิ พนธ์ภาษาอังกฤษ
ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเสนอแนะต่อไป
๒. เห็นชอบให้ อาจารย์ ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
๓. เห็นชอบให้ อาจารย์ ดร.รุ่งนภา ทากัน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
๔. มอบบั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย ประสานประธานหลั ก สู ตรเพื่ อ แจ้ งให้ นั กศึ กษาน าข้ อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไปแก้ไขแล้วดาเนินการต่อไป
๔.๑.๑๒ นางสาวเมวิกา กัณฑชัยวรรณ รหัส ๖๐๘๖๖๒๐๓
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
ชื่อเรื่องภาษาไทย : ผลของสารสกัดสมุนไพรในท้องถิ่นต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อราบนก้านผักตบชวาแห้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : อ.ดร.วัชรี หาญเมืองใจ
จึงขอนาเรื่องดังกล่ าวเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิ ตศึกษาเพื่ อพิจารณารายละเอีย ด
ตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๑๒

รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

๑๘

ทีป่ ระชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรเพิ่ม อาจารย์ ดร.พสุ ปราโมกข์ชน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
๒. หน้า ๑๔๑ ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา ให้เพิ่มเติมข้อมูลการเก็บผักกี่วันแล้วเกิดรา
๓. หน้า ๑๔๒ ขอบเขตของการวิจัย ข้อ ๑ ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ก้านผักตบชวาแห้ง
ให้ทบทวน และให้ระบุกลุ่มแม่บ้านเป็นคน
๔. หน้า ๑๔๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อ ๔ ให้ระบุว่านาไปใช้กบั ใคร เช่น กลุ่มแม่บ้าน
๕. หน้า ๑๔๓ นิยามศัพท์เฉพาะ ให้เพิ่มเติมคาว่า ผักตบชวา หมายถึง ผักตบชวาจาก....
๖. หน้า ๑๔๓ นิยามศัพท์เฉพาะ ให้ทบทวน ควรสอดคล้องกับชื่องานวิจัย เช่น ผลของสารสกัด
สมุนไพรในท้องถิน่ การยับยั้งการเจริญของเชื้อรา
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของสารสกัดสมุนไพรในท้องถิ่นต่อการยับยั้งการเจริญของ
เชื้อราบนก้านผักตบชวาแห้ง
๒. เห็นชอบให้ อาจารย์ ดร.วัชรี หาญเมืองใจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
๓. เห็นชอบให้ อาจารย์ ดร.พสุ ปราโมกข์ชน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
๔. มอบบั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย ประสานประธานหลั ก สู ตรเพื่ อ แจ้ งให้ นั กศึ กษาน าข้ อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไปแก้ไขแล้วดาเนินการต่อไป
๔.๑.๑๓ นายต่อพงศ์ พูนภิญโญยศ รหัส ๖๐๘๖๖๒๐๔
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
ชื่อเรื่องภาษาไทย : การศึกษาพฤติกรรมและการกระจายตัวของนกยูงไทย (Pavo muticus) ในพืน้ ที่
อาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : อ.ดร.ณัฐธิดา สุภาหาญ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม : อ.ดร.รุ่งนภา ทากัน
จึงขอนาเรื่องดังกล่ าวเข้ าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิ ตศึกษาเพื่อพิจารณารายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๑๓
รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

๑๙

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. หน้า ๑๔๙ ชื่อเรื่องภาษาไทย ให้เพิ่มเติมข้อความ ดังนี้
จากเดิม การศึกษาพฤติกรรมและการกระจายตั วของนกยูงไทย (Pavo muticus) ในพื้ น ที่
อาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เป็น “การศึกษาพฤติกรรมและการกระจายตัว ของนกยูงไทย (Pavo muticus) ในพื้ น ที่
อาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง นกยูงไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕”
๒. หน้า ๑๔๙ ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา ให้เพิ่มเติมข้อมูลว่า มีนกยูงไทยจานวนมากที่
อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน และข้อมูลย่อหน้าที่ ๒ ได้มาจากอะไรในพื้นที่ทั้งหมด ใช้หลักการสุ่ม
อาเภอนี้มีพื้นที่อยู่เท่าไรแล้วทาการสุ่ม สรุปพื้นที่นี้มีกี่ตัว การกระจายเป็นอย่างไร
๓. หน้า ๑๕๑ นิยามศัพท์เฉพาะ ทบทวนทั้งหมดเนื่องจากเป็นนิยามศัพท์ทั่วไป
๔. หน้า ๑๕๓ ระเบียบวิธีวิจัย ข้อ ๔ ข้อ ๔.๑.๒ ประชากรควรเป็นจังหวัดลาพูน
๕. หน้า ๑๕๔ การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ควรเพิ่มเติมการหาประสิทธิภาพ
๖. หน้ า ๑๕๕ กรอบแนวคิ ด ในการวิจั ย ทบทวนตั ว แปรตาม ชุ ด กิจ กรรมควรเป็ น ตั ว แปรต้ น
ซึ่งตัวแปรต้น ควรมี ๒ ชุด โดยชุดแรกคือ ทาให้เกิดกิจกรรม และชุดที่สองคือ ตัวชุดกิจกรรม
ทาให้เกิดการเรียนรู้
มติทปี่ ระชุม
๑. เห็นชอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมและการกระจายตัวของนกยูงไทย (Pavo
muticus) ในพื้นที่อาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง นกยูงไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
๒. เห็นชอบให้ อาจารย์ ดร.ณัฐธิดา สุภาหาญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
๓. เห็นชอบให้ อาจารย์ ดร.รุ่งนภา ทากัน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
๔. มอบบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ประสานประธานหลั ก สู ต รเพื่ อ แจ้ ง ให้ นั ก ศึ ก ษาน าข้ อ เสนอแนะ
ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไปแก้ไขแล้วดาเนินการต่อไป
๔.๑.๑๔ นางสาวพิมพ์สุทธิชา ไหลหลั่ง รหัส ๖๐๘๖๖๗๐๑
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
ชื่อเรื่องภาษาไทย : การพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยใช้ของเล่นภูมิปัญญาพื้นบ้านในพื้นที่ อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ผศ.ดร.อโนดาษ์ รัชเวทย์
รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

๒๐

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม : อ.ดร.พสุ ปราโมกข์ชน
จึงขอนาเรื่องดังกล่ าวเข้ าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบั ณฑิ ตศึกษาเพื่อพิจารณารายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๑๔
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. หน้า ๑๕๙ ชื่อเรื่องภาษาไทย ให้แก้ไขข้อความ ดังนี้
จากเดิม การพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยใช้ของเล่นภูมิปัญญาพื้นบ้านในพื้นที่ อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
เป็น “การพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยใช้ของเล่นภูมิปัญญาพื้นบ้านในพื้นที่ อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านดอยคา อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่”
๒. หน้า ๑๕๙ ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ให้แก้ไขข้อความ ดังนี้
จากเดิม The Development in “Teach less more” Activity for promoting the scien
prouss skills by using local wisdom toys in Hot District, Chiangmai Province.”
เป็น “The Development of “Teach Less Learn More” Activity for Promoting
Skills in Scientific Process by using Local Wisdom Toys in Hot District,
Chiang Mai, Province”
๓. หน้า ๑๕๙ ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา ย่อหน้าที่ ๓ ให้ตัดคาว่า “ซึง่ ” ออก และให้
เพิ่มเติมข้อมูล การสารวจของเล่นพื้นบ้าน อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
๔. หน้า ๑๖๐ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อ ๑ ให้เพิ่มเติมข้อความ ดังนี้ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพ
ของชุดกิจกรรมฯ
๕. หน้า ๑๖๐ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อ ๒ ให้แก้ไขข้อความ ดังนี้
จากเดิม เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังฯ
เป็น “เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังฯ หรือการพัฒนาทักษะกระบวนการก่อนและหลังฯ”
๖. หน้ า ๑๖๑ ระเบี ย บวิธีวิจั ย ข้อ ๑ กลุ่มประชากร ให้ ทบทวนเนื่องจากมีเพียง ๑๑ คน และ
วิธีการสุ่มตัวอย่าง จานวน ๑๑ คน คัดเลือกมาจากอะไร
๗. หน้า ๑๖๑ การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้ทบทวนการใช้สถิติ
มติทปี่ ระชุม
๑. เห็นชอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม
ทัก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ โดยใช้ ของเล่ น ภู มิปั ญ ญาพื้ น บ้ านส าหรับนั กเรียนชั้ น
รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

๒๑

ประถมศึ กษาปี ที่ ๕ โรงเรี ยนบ้ านดอยค า อ าเภอฮอด จั งหวั ดเชี ยงใหม่ และแก้ ไขชื่ อหั วข้ อ
วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเสนอแนะต่อไป
๒. เห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนดาษ์ รัชเวทย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
๓. เห็นชอบให้ อาจารย์ ดร.พสุ ปราโมกข์ชน เป็นอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
๔. มอบบั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย ประสานประธานหลั ก สู ตรเพื่ อ แจ้ งให้ นั กศึ กษาน าข้ อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไปแก้ไขแล้วดาเนินการต่อไป
๔.๑.๑๕ นางสาวเยาวพา นันต๊ะภูมิ รหัส ๖๐๘๖๖๗๐๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
ชื่อเรื่องภาษาไทย : การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง อาหารท้องถิ่นชนเผ่าม้ง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ผศ.ดร.อโนดาษ์ รัชเวทย์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม : อ.ดร.พสุ ปราโมกข์ชน
จึงขอนาเรื่องดังกล่ าวเข้ าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิ ตศึกษาเพื่อพิจารณารายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๑๕
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. หน้า ๑๖๗ ชื่อเรื่องภาษาไทย ให้เพิ่มเติมข้อความ ดังนี้
จากเดิม การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง อาหารท้องถิ่นชนเผ่าม้ง เพื่อพั ฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
เป็น “การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่ อง อาหารท้องถิ่นชนเผ่าม้ง เพื่อพั ฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านดอยคา
อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่”
๒. หน้า ๑๖๘ ขอบเขตของการวิจัย ให้ทบทวนประชากร
๓. หน้า ๑๖๘ นิยามศัพท์เฉพาะ ให้ทบทวนข้อ ๒ การจัดการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม
๔. หน้า ๑๖๘ นิยามศัพท์เฉพาะ ให้ทบทวนข้อ ๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ
ซึง่ ไม่สามารถวัดได้ ควรเป็นคะแนนหรือพฤติกรรมที่สังเกตได้
๑. หน้ า ๑๖๙ งานวิ จั ยที่ เกี่ ยวข้ องเป็ นเรื่ องอาหาร แต่ การอ้ างอิ งเป็ น ระบบนิ เวศ หิ นและการ
เปลี่ยนแปลง ควรเพิ่มงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่องอาหาร
รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

๒๒

๒. หน้า ๑๗๐ ระเบียบวิธีวิจัย ข้อ ๔ ข้อ ๔.๑ หาคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้และแบบทดสอบ
วัด ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย นคื อ ข้ อ ๒ ดั งนั้ น การหาแค่ ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งไม่ เพี ย งพอ
อาจหาค่าความยากง่ายหรือค่าอานาจจาแนกด้วยในตัวแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
๓. หน้า ๑๗๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย ให้เพิ่มตัวแปรที่จะทาให้เกิดชุดกิจกรรมกับตัวแปรที่ทาให้
เกิดผลสัมฤทธิ์
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง อาหารท้องถิ่นชนเผ่าม้ง
เพื่ อ พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนั กเรียนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ ๖
โรงเรี ยนบ้ านดอยค า อ าเภอฮอด จั งหวั ด เชี ย งใหม่ ตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
๒. เห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนดาษ์ รัชเวทย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
๓. เห็นชอบให้ อาจารย์ ดร.พสุ ปราโมกข์ชน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ ม
๔. มอบบั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย ประสานประธานหลั ก สู ตรเพื่ อ แจ้ งให้ นั กศึ กษาน าข้ อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไปแก้ไขแล้วดาเนินการต่อไป

๔.๒ การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ทีย่ ั่งยืน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เรื่องเดิม/เหตุผล
ตามที่ ป ระชุมสภามหาวิท ยาลั ย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒
มติที่ป ระชุม เห็ น ชอบ หลักสู ตรปรัช ญาดุษฎีบัณ ฑิ ต สาขาวิช าศาสตร์ เพื่อการพั ฒ นาท้องถิ่นที่ ยั่งยืน และ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑)
บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอเสนอที่ป ระชุมพิจารณาแผนการรับนักศึกษาเพื่อเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิต สาขาวิช าศาสตร์ เพื่ อการพั ฒ นาท้องถิ่น ที่ยั่งยืน และหลักสู ตรศิล ปศาสตรมหาบัณ ฑิต
รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

๒๓

สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๖๒ ดังนี้
บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ที่ยั่งยืน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
หลักสูตร
สาขาวิชา
แผนการเรียน
ปกติ
พิเศษ รวม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ศาสตร์เพื่อการพัฒนา
แบบ ๑.๑
๕
๕
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน
แบบ ๒.๑
๕
๑๐
๑๕
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศาสตร์เพื่อการพัฒนา
แผน ก แบบ ก ๒
๑๐
๑๐
๒๐
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน
แผน ข
๒๐
๒๐
รวม
๒๐
๔๐
๖๐
(ตุลาคม ๒๕๖๑ – ธันวาคม ๒๕๖๑)
เรื่องเดิม/เหตุผล
บัณฑิตวิทยาลัย ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(ตุลาคม ๒๕๖๑ - ธันวาคม ๒๕๖๑)
บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่ วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อทราบ
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๑
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒ รายงานข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เลขานุการคณะกรรมการบั ณ ฑิตศึกษา นาเสนอที่ ประชุมว่า บัณ ฑิตวิทยาลัย ขอรายงานข้อมูล
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ยั งคงสภาพการเป็นนักศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ จากสานัก
ทะเบียนและประมวลผล มีนักศึกษาคงเหลือทั้งสิ้น ๑๖๐ คน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

๒๔

บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบั ณฑิตศึกษาเพื่อทราบ
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๒
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๓ รายงานข้ อ มู ล การด าเนิ น การจั ด ท าวิ ท ยานิ พ นธ์ / การค้ น คว้ า อิ ส ระของนั ก ศึ ก ษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
เลขานุการคณะกรรมการบั ณ ฑิตศึกษา นาเสนอที่ประชุมว่ า บัณ ฑิตวิทยาลัย ขอรายงานข้อ มูล
การด าเนิ น การจั ด ท าวิ ท ยานิ พ นธ์ / การค้ น คว้ า อิ ส ระของนั ก ศึ ก ษา ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ข้ อ มู ล ณ วั น ที่
๙ มกราคม ๒๕๖๒
บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอนาเรื่องดังกล่ าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อทราบ
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๓
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กาหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาครั้งต่อไป
เลขานุ ก ารคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา น าเสนอที่ ป ระชุ ม ทราบ เรื่ อ ง ก าหนดการประชุ ม
คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๖๒ วั น อั ง คารที่ ๑๒ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

๒๕

ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นางวิไลพักตร์ จริงไธสง)
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
ผู้จดรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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