รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาบั ณฑิ ตวิท ยาลัย
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
วันศุกร์ ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุม สภามหาวิ ทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็ จพระศรีน ครินทร์
รายนามกรรมการผู้ เข้าร่วมประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบั ติ
๒. รองศาสตราจารย์สมศิริ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีน้อย
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา
๖. อาจารย์ ดร.กาญจนา
๗. อาจารย์ ดร.สอาด
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา
๙. อาจารย์เสริมศรี
๑๐. รองศาสตราจารย์วรุณี
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศมล
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี

คชสิทธ์
อรุโณทัย
ชุ่มคา
คงทอง
ความคุ้น เคย
สุจีนะพงษ์
บรรเจิดฤทธิ์
จรูญธรรม
เจิมประไพ
เชาวน์สุขุม
ผาสุข
โชติสุกานต์
ขาวเมฆ
พรรณหาญ

รายนามกรรมการผู้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
๑. ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก
ปัทมสิริวัฒน์
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิ พย์ เกยุรานนท์
๓. ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน
ดอกไธสง
๔. อาจารย์ ดร.กานต์
บุญศิริ
๕. อาจารย์ ดร.ชาญชัย
จิตเหล่าอาพร
๖. อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ
เลิศพานิช
๗. อาจารย์ ดร.สุพจน์
ทรายแก้ว
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์ ดร.สุรสิทธิ์
๒. อาจารย์ พลเอก ดร.เกษมชาติ
๓. อาจารย์ ดร.เฉลิมชัย
๔. อาจารย์ ดร.สุจิตรา

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่ วยเลขานุการ
กรรมการผู้ทรงคุ ณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุ ณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ขวัญบุญบาเพ็ญ รองคณบดีบั ณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ
นเรศเสนีย์
กรรมการบริหารหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบั ณฑิต
มนูเสวต
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยสหวิทยาการเพื่ อการพัฒนา
โอสถอภิรักษ์ ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยสหวิทยาการเพื่ อการพัฒนา
-๑-

๕. นางบุณยนุช
๖. นางสาวทิพชญา
๗. นางสาวกาญจนา
๘. นางสาวเอกธิดา
๙. นางสาวสิริพร
๑๐. นางสาวกชนันท์
๑๑. นางสาวสมลักษณ์

เทียบแสน
แก้วอุ่นเมือง
ศรีสกุล
แดงปรก
บุญพา
พิมปรุ
เทินสระเกษ

เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและประกันคุ ณภาพ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา
เจ้าหน้าที่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

เปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ประธาน แจ้งให้ทราบ กรรมการผู้ทรงคุ ณวุ ฒิ ทั้ ง ๒ ท่ า น
ติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ ขาวเมฆ กรรมการและเลขานุการ น าเสนอรายงานการประชุ ม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบเค้าโครงด้านระเบียบวิ ธีวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี พรรณหาญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นาเสนอรายชื่ อ
คณะกรรมการสอบเค้าโครงด้านระเบียบวิธีวิจัย คือ รองศาสตราจารย์ป ระสาน ยิ้ มอ่ อ น และรายชื่ อ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของคณะเทคโนโลยีการจัดการเกษตร
มติที่ประชุม อนุมัติ และให้คณะอื่นๆจัดส่งรายชื่อภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔
๓.๒ ขอบเขตการทาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุธี พรรณหาญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นาเสนอขอบเขต
ในการทาวิทยานิพนธ์ระดั บปริญญาเอก
คณะกรรมการมีข้ อเสนอแนะให้ปรับ แก้ และรวมบางข้อไว้ด้วยกัน สรุ ปขอบเขตในการ
ทาวิทยานิพนธ์ระดั บปริญญาเอก ดั งนี้
๑. สร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่ เป็นประโยชน์ ต่อสัง คมส่วนรวมทุ กภาคส่วน
๒. ต้องมีความลุ่ มลึ ก ทางวิ ช าการ (Scholarly depth) ตอบค าถามอย่ า งไร (How)
ตอบคาถามทาไม (Why) ตามแต่ละศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาโดยเทียบเคียงจากผลงานวิ จั ย ที่ ผ่ า นมาในฐานข้ อ มู ล
เป็นเกณฑ์
-๒-

๓. หัวข้อวิจัยไม่ซ้าซ้อนกับงานวิจัยของผู้อื่น สามารถนางานวิ จั ย ไปศึ ก ษาค้ น คว้ า ต่ อ
ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้
๔. งานวิจัยสามารถนาไปสู่การตีพิมพ์เ ผยแพร่ในวารสารที่มีการอ้างอิง (Citation)
มติที่ประชุม อนุมัติ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
๓.๓ เรื่องขออนุมัติเค้าโครงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
อาจารย์ ดร.สุ ร สิ ท ธิ์ ขวั ญ บุ ญ บ าเพ็ ญ น าเสนอเรื่ อ งขออนุ มัติ เ ค้ า โครงสาขาวิ ช า
การบริหารการศึ ก ษา ของนางสาวขนิ ษ ฐา กิ จ เจริ ญ โดยคณะกรรมการมี ข้ อ เสนอแนะ ให้ เ พิ่ มเติ มเรื่ อ ง
กรอบแนวคิดเป็น “ความต้องการมีส่วนร่วม” ในหน้าที่ ๔ ของเค้าโครงวิทยานิพนธ์
มติที่ประชุม อนุมัติ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ อนุมัติอาจารย์พิเศษ
๔.๑.๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร ขออนุมัติอาจารย์พิเศษ ๑๑ ราย
๔.๑.๒ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาจานวน ๔ ราย
๔.๑.๓ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยอุษาคเนย์ จานวน ๑๐ ราย
คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะให้ถอนเรื่องอาจารย์พิเศษของโครงการจัดตั้งวิทยาลัย
อุษาคเนย์ออก และให้นาเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม อนุมัติ และให้นารายชื่ออาจารย์พิเศษทุกสาขาวิชาเข้าประชุมครั้ ง ต่ อ ไป เพื่ อ ขึ้ น
บัญชีสาหรับปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕
๔.๒ เค้าโครงวิทยานิพนธ์
รายชื่ อผู้ ขออนุมัติเค้าโครงวิ ทยานิพนธ์ จานวน ๓ ราย
ระดั บปริ ญญาโท สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา จานวน ๓ ราย คือ
ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

๑

นางสาวนงนุช
สิงห์โพธิ์ทอง

ประธาน/กรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ศึกษาสภาพการดาเนิน งาน A Study of Operational ประธาน ผศ.ดร.ฐิติพร
พิชญกุล
แนะแนวในโรงเรียน
Guidance in Secondary
กรรมการ ผศ.ดร.อรสา
มัธยมศึกษา สังกั ดสานักงาน Schools under the
จรูญธรรม
เขตพื้นที่ การศึกษา
Office of School District
มัธยมศึกษา เขต ๔
4, Pathum Thani –
ปทุมธานี -สระบุรี
Saraburi
ชื่อเรื่องภาษาไทย

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ

คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะให้ ตรวจสอบชื่ อเรื่องภาษาอังกฤษ คาว่า “Operational
Guidance”
มติที่ ประชุม อนุมัติ โดยให้แก้ไขตามข้อ เสนอแนะ
-๓-

ลาดับที่
๒

ชื่อ - สกุล

นาวาอากาศ
ตรีหญิง
นงลักษณ์
อุดรปรีชา

ชื่อเรื่องภาษาไทย

ศึกษาสภาพและปัญหา
การบริหารงานโรงนอน
นักเรียนโรงเรียนดุริยางค์
กองทัพไทย

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ

A Study Status and
Problems of
Administration Student
Dormitory the Royal
Thai Military School of
Music

ประธาน/กรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ประธาน ผศ.ดร.ฐิติพร
พิชญกุล
กรรมการ ผศ.ดร.อรสา
จรูญธรรม

คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ให้แก้ ไขชื่อเรื่อ งภาษาอังกฤษ คาว่า “Status” เป็น
“State”
มติที่ ประชุม อนุมัติ โดยให้แก้ไขตามข้อ เสนอแนะ
ชื่อ - สกุล

ชื่อเรื่องภาษาไทย

ลาดับที่
๓ นาวาอากาศตรี การศึกษาการจัดสภาพ
สุกฤษฏิ์
แวดล้อมที่เอื้ อต่อการจัด
อัญบุตร
การศึกษาในโรงเรียน
หลักขั้นต้นของกองทั พ
อากาศ

ประธาน/กรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ประธาน ผศ.ดร.ฐิติพร
A Study on
พิชญกุล
Environment of the
Royal Thai Air Force
กรรมการ อ.ดร.บุญเรือง
Academies Preparatory
ศรีเหรัญ
School
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ

คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะดังนี้
๑. ให้ตรวจสอบชื่อเรื่ องภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ให้สอดคล้อ งกัน
๒. ในหน้า ๔ ข้อ ๑.๓ ให้ตัด ข้อคาถามของการวิจัย
มติที่ประชุม อนุมัติ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
รายชื่อผู้ขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ระดั บปริ ญญาโท สาขาวิชาหลั กสู ตรและการสอน จานวน ๒ ราย คือ
ชื่อ - สกุล

ลาดับที่
๑. นางกฤษณา
ช้างน้อย

ชื่อเรื่องภาษาไทย

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ

การพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย โดยใช้การ
สอนอ่านด้วยวิธี SQ3R แบบ
ประยุกต์ สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓

A Development of
Reading Comprehension
Ability of Thai Language
Subject Area by Using
Applied SQ3R for Grade
3 Students

-๔-

ประธาน/กรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ประธาน ผศ.ดร.อุษา
คงทอง
กรรมการ อ.ดร.พิทัก ษ์
นิลนพคุ ณ

คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ แก้ไขชื่อเรื่องภาษาอั งกฤษ คาว่า “นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓” เป็น “Prathom Suksa 3 Students”
มติที่ประชุม อนุมัติ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

ชื่อเรื่องภาษาไทย

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ

๒

นางเอื้ออัง กูร
ฤทธิ์บัณฑิตย์

การพัฒนาบทเรียนการ์ตูน
เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิต ศาสตร์ สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึก ษาปีที่
๕

The Development of
Cartoon on Fraction in
Learning Area of
Mathematics for Grade
5 Students.

ประธาน/กรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ประธาน ผศ.ดร.อุษา
คงทอง
กรรมการ อ.ดร.กาญจนา
สุจีนะพงษ์

คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ตรวจสอบชื่อเรื่ องภาษาอัง กฤษ คาว่า “บทเรียนการ์ตูน”
๒. แก้ไขชื่อเรื่อ งภาษาอังกฤษ คาว่า “ประถมศึกษาปีที่ ๕” เป็น “Prathom Suksa 5
Students”
มติที่ ประชุม อนุมัติ โดยให้แก้ไขตามข้อ เสนอแนะ
รายชื่ อผู้ ขออนุมัติเค้าโครงวิ ทยานิพนธ์
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จานวน ๑ ราย คือ
ชื่อ - สกุล

ลาดับที่
๑. นางปาริชาติ
เพชรวิเศษ

ชื่อเรื่องภาษาไทย

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ

คุณค่าตราสิน ค้าและ
ลักษณะประชากรศาสตร์ที่
มีต่อกระบวนการตั ดสินใจ
เลือกเข้าศึ กษาต่อ ใน
มหาวิทยาลัยเขตภู มิศาสตร์
ภาคกลาง

The Value of Brand
Equity and the
Characteristic of
Demography Effect on
Decision Making
Process for Choosing to
Study in Rajabhat
University Central
Region

ประธาน/กรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ประธาน ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์
ศิริโวหาร
กรรมการ อ.ดร.บุญเรือง
ศรีเหรัญ

คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ให้แก้ ไขชื่อเรื่อ งภาษาอังกฤษ คาว่า “Characteristic” เป็น
“Characteristics” และแก้ไขชื่อเรื่อ งภาษาอังกฤษ คาว่า “Effect” เป็น “Affected”
มติที่ประชุม อนุมัติ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ

-๕-

รายชื่อผู้ขออนุมัติชื่อเรื่องเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ระดับปริ ญญาโท สาขาวิชาวิ ทยาศาสตรศึก ษา จานวน ๓ ราย
ชื่อ - สกุล

ลาดับที่
๑. นายฉัตร
เจนชัย

ชื่อเรื่องภาษาไทย

การศึกษาประสิ ทธิภาพ
การยับยั้งการทางาน
ของเอ็นไซม์ไทโรสิเนส
ของสารสกัดหยาบจาก
เปลือกสี เสียดไทย

ประธาน/กรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
An Efficiency Study of ประธาน ผศ.ดร.ศศมล
Tyrosinase Inhibition of
ผาสุข
Crude Extract from
กรรมการ ดร.พิทยา
Acacia catechu (L.f.)
ถกลภักดี
Willd Bark
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ

คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ให้แก้ ไขชื่อเรื่อ ง ภาษาอังกฤษ คาว่า “An Efficiency” เป็น
“The Efficiency”
มติที่ประชุม อนุมัติ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ชื่อ - สกุล

ลาดับที่
๒. นางสาว
นภภัทร
พูลเพิ่ม

ชื่อเรื่องภาษาไทย

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ

การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ที่ มีผล An Efficiency of
ในการเพิ่ม ผลผลิตของข้าว Bio-Fertlizer for
พันธุ์ปทุ มธานี ๑
Increasing the
Production of Rice
“Pathum Thani 1”

ประธาน/กรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ประธาน ผศ.ดร.ศศมล
ผาสุข
กรรมการ ผศ.ดร.ชาตรี
เกิดธรรม

คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ให้แก้ ไขชื่อเรื่อ งภาษาอังกฤษ เป็น The Development of
Bio-Fertlizer for Increasing of Rice “Pathum Thani 1” Production
มติที่ประชุม อนุมัติ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ชื่อ - สกุล

ชื่อเรื่องภาษาไทย

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ

ลาดับที่
๓. นางสาว
การพัฒนาสีธรรมชาติจาก Development of Dye
สุภาวดี พึ่งรุ่ง พืชในท้องถิ่นเพื่ อใช้ในการ for Bamboo Handicraft
ย้อมไม้ไผ่สาหรับงานจักสาน from Local Tree
Pigments

-๖-

ประธาน/กรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ประธาน ผศ.ดร.ศศมล
ผาสุข
กรรมการ ผศ.ดร.ชาตรี
เกิดธรรม

คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ให้แก้ไขชื่อเรื่อ ง ภาษาอังกฤษ เป็น “The Development
of Natural Dye from Local Tree Pigments for Bamboo Handicraft”
มติที่ประชุม อนุมัติ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
๔.๓ รายชื่ อผู้ ขออนุมัติจบการศึกษา
ระดับปริ ญญาโท สาขาวิชาหลั กสู ตรและการสอน วิทยานิ พนธ์ จานวน ๓ ราย
ชื่อ - สกุล

ลาดับที่
๑. นางศยามล
ฐิตะยารักษ์

ประธาน/กรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
การพัฒนาชุดสื่อประสม
Development of Mixed ประธาน อ.ดร.บุญเรือง
เรื่องคาคล้ องจอง สาหรับ Multimedia Series
ศรีเหรัญ
นักเรียนชั้นประถมศึก ษา
Entitled Rhyme for
กรรมการ ผศ.ดร.ชาตรี
ปีที่ ๓ อาเภอเมืองปทุมธานี Prathom Suksa 3
เกิดธรรม
สานักงานเขตพื้นที่
Students, Office of
การศึกษาปทุมธานี เขต ๑ Pathum Thani
Educational Service
Area 1, Muang District,
Pathum Thani
ชื่อเรื่องภาษาไทย

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ

คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ให้ตรวจสอบชื่อเรื่ องภาษาอัง กฤษ คาว่า “คาคล้องจอง”
“ปทุมธานี ” และ “สานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาปทุมธานี เขต ๑”
มติที่ประชุม อนุมัติ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ชื่อ - สกุล

ลาดับที่
๒. นางสุรีรัตน์
จีระตระกู ล

ชื่อเรื่องภาษาไทย

การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่องอาณาจักรสุโขทัย
สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๑

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ

Development of
Computer-Assisted
Instruction on
Sukhothai Kingdom for
Mathayomsuksa 1 Class

ประธาน/กรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ประธาน ผศ.ดร.ชาตรี
เกิดธรรม
กรรมการ อ.ดร.บุญเรือง
ศรีเหรัญ

คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. แก้ไขชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ คาว่า “Mathayom suksa 1 Class” เป็น
“Mathayom Suksa 1 Students” และ“Instruction on” เป็น “Instruction of“
๒. ตรวจสอบบทคัดย่ อภาษาอังกฤษ
มติที่ประชุม อนุมัติ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
-๗-

ชื่อ - สกุล

ลาดับที่
๓. นางเสาวรัจ
ชลารักษ์

ชื่อเรื่องภาษาไทย

การศึกษาความสามารถ
ทางด้านการฟังภาษา
อังกฤษด้วยวิธีสอนโดยใช้
สื่อซีดี สื่อคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนและบทเรียนปกติ
ในระดับชั้น มัธยมศึกษา
ปีที่ ๓

ประธาน/กรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ประธาน อ.ดร.อรวรรณ
A Study of English
Listening Abilities
ภัสสรศิริ
Acquired by Mathayom กรรมการ อ.ดร.บุญเรือง
Suksa 3 Students
ศรีเหรัญ
through the Use of
Teaching Techniques of
CDs, CAI and
Traditional Methods
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ

คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ให้แก้ไขชื่ อเรื่องภาษาอังกฤษ “CAI” เป็น “Computer
Assisted Instruction”
มติที่ประชุม อนุมัติ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
รายชื่อผู้ขออนุมัติจบการศึกษา
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร วิทยานิพนธ์ จานวน ๑ ราย
ชื่อ - สกุล

ลาดับที่
๑. นาย
เกรียงศัก ดิ์
เทศทอง

ชื่อเรื่องภาษาไทย

การจัดการขยายพันธ์และ
ปลูกเลี้ยงแก้วกาญจนา

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ

Management of
Aglaonema
Propagations and
Culturings

ประธาน/กรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ประธาน รศ.ดร.สุชาดา
พัฒนกนก
กรรมการ รศ.ประสาน
ยิ้มอ่อน

คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะให้ตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
มติที่ประชุม อนุมัติ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
รายชื่อผู้ขออนุมัติจบ
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคนิพนธ์ จานวน ๓ ราย
ชื่อ - สกุล

ชื่อเรื่องภาษาไทย

ลาดั บที่
๑. นางสาวจารุณี ความสัมพันธ์ร ะหว่าง
สารนอก
แรงจูงใจกับผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
การไฟฟ้า เขต ๓ จังหวั ด
นครราชสีมา

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
The Relationship
between Motivation
and Job Performance
of the Employees in
Provincial Electricity
Authority, Zone Three,
Nakhon Ratchasima
-๘-

ประธาน/กรรมการ
ที่ปรึก ษาวิ ทยานิ พนธ์
ประธาน ผศ.ดร.
ธีร์ธนิกษ์
ศิริโวหาร
กรรมการ รศ.วันทนีย์
ภูมิภัทราคม

มติที่ประชุม อนุมัติ
ชื่อ - สกุล

ลาดั บที่
๒. นางศรีนวล
มีสาตรพงษ์

ชื่อเรื่องภาษาไทย

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการกับการตัดสินใจของ
ผู้เช่าในหมู่บ้านไทยธานี
ซอย ๑๗ เขตนิ คม
อุตสาหกรรมนวนคร
จังหวัดปทุ มธานี

The Service Marketing
Mix Factors with the
Tenants Decision to
Rent Rooms at
Thaithanee Village,
Soi 17, Navanakorn
Industrial Estate,
Pathum Thani Province

ประธาน/กรรมการ
ที่ปรึก ษาวิ ทยานิ พนธ์
ประธาน อ.ดร.วงศ์ธีรา
สุวรรณิน
กรรมการ อ.ดร.ภิร มณ์
ศรีธาตุ

มติที่ประชุม อนุมัติ
ชื่อ - สกุล

ลาดั บที่
๓. นายสุทธิกันต์
อุตสาห์

ชื่อเรื่องภาษาไทย
ปัจจัยที่มีความสั มพันธ์ต่อ
การตัดสินใจเลือ กซื้อกาแฟ
เพื่อสุขภาพของนัก ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
Factors Related to
Decision Making for
Buying the Healthy
Coffee of Students at
Valaya Alongkorn
Rajabhat University,
Under the Royal
Patronage

ประธาน/กรรมการ
ที่ปรึก ษาวิ ทยานิ พนธ์
ประธาน อ.ดรวงศ์ธีรา
สุวรรณิน
กรรมการ อ.ดร.ธเนส
เตชะเสน

คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ให้แก้ไขชื่อเรื่อ ง ภาษาอังกฤษ โดยตัด “,” หลัง
University ออก และคาว่า “Under เป็น under”
มติที่ประชุม อนุมัติ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
๔.๔ เรื่องขอเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
เรื่องขอเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ของนายเอก เกิดเต็ มภู มิ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เดิม เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการจั ด การเรี ย นการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลเรือน” เป็น เรื่อง “แนวทางและ
กลยุทธ์การจัดระบบการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิกับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
การกีฬา สถาบันการพลศึกษา”
มติที่ประชุม อนุมัติ
-๙-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑ คารับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๒๕๕๔
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยรับทราบคารับรองการปฏิบัติ ร าชการปี ง บประมาณ
๒๕๕๔
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒ การเผยแพร่บทความวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์ สมศ. รอบ ๓
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยรับทราบ การเผยแพร่บทความวิทยานิพนธ์
ตามเกณฑ์ สมศ.รอบ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีการเผยแพร่บทความระดับปริญญาโทเท่ากับ ๑.๗๘ เปอร์เซ็นต์
การเผยแพร่บทความระดับปริญญาเอกเท่ากับ ๑๖.๖๖ เปอร์เซ็นต์
การเผยแพร่ บ ทความวิ ท ยานิ พนธ์ ต ามเกณฑ์ สมศ.รอบ ๓ ปี ง บประมาณ ๒๕๕๔
มีการเผยแพร่บทความระดับปริญญาโท เท่ า กั บ ๐.๓๗ เปอร์ เ ซ็ น ต์ การเผยแพร่ บ ทความระดั บ ปริ ญ ญาเอก
เท่ากับ ๑๖.๖๖ เปอร์เซ็นต์
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ กาหนดการประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
กาหนดการประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่
๑ เมษายน ๒๕๕๔
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๔๐ น.

นางบุณยนุช เทียบแสน
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี พรรณหาญ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

-๑๐-

