
โครงการเสริมสร้างศกัยภาพการท าวทิยานพินธข์องนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา  

ประจ าป ี2555 ครัง้ที ่1  

๑. ชื่อโครงการ:  เสริมสรา้งศักยภาพการท าวิทยานิพนธ์ของนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษา  

ประจ าปี 2555 ครั้งที่ 1 

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ภาควิชาภูมศิาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๓. หลักการและเหตุผล 

ภาควิชาภูมศิาสตร์ เปิดการเรียนการสอนนระดับปริญญาโทที่เน้นการค้นคว้าวิจัย จ านวน 

2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ในปีที่ผ่านมา มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจ านวนหนึ่งไม่

ส าเร็จการศกึษาตามระยะเวลาก าหนด (ตามระยะเวลาการศึกษา 2 ปี และศึกษาไม่เกิน 4 ปี) และมี

นักศึกษาอีกจ านวนมากที่ใช้เวลาในการศึกษาและท าวิทยานิพนธ์นานเกินความจ าเป็น ท าให้เป็น

ภาระแก่อาจารย์ที่ปรึกษาที่ต้องมีภาระงานมากเกินก าหนด จนไม่สามารถรับเป็นที่ปรึกษาให้กับ

นักศึกษาคนอื่นๆ การที่มีนักศึกษาตกค้างจ านวนมากส่งผลต่อการรับนักศึกษาใหม่เพิ่มในปี

การศกึษาถัดไป  

ภาควิชาฯ ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว จึงจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวต่อเนื่อง

จ านวน 9 ครั้ง ซึ่งจากการสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบว่าอยากให้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวใน

ลักษณะต่อเนื่อง โดยมีประเด็นเพิ่มเติม คือ ก าหนดให้นักศึกษาสามารถน าเสนอผลงานตรงประเด็น

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด รวมถึงเน้นการมสี่วนรว่มทั้งคณาจารย์และนักศึกษาทุกคนเพื่อให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่างกันและกัน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 นี ้

ภาควิชาฯ ได้จัดท าโครงการเสริมสร้างศักยภาพการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจ าปี 2555 ครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์ในช้ันปีที่ 2 ขึ้นไป

เสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ น าเสนอโครงรา่งวิทยานิพนธ์ หรือน าเสนอผลการวิจัย รวมถึงเสริม

เทคนิคการเขียนบทความเพื่อน าเสนอผลงานวิจัย 

๔. วัตถุประสงค์ 

๔.1 เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเร่งท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือ วิทยานิพนธ์ และส าเร็จ

การศกึษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

๔.2 เพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาระดับ

บัณฑติศกึษาในสาขาวิชาเดียวกัน 

๔.3 เพื่อเสริมทักษะเทคนิคการเขียนบทความเพื่อน าเสนอผลงานวิจัย 

 



๕. วันเวลา และสถานที่ 

วันที่ 19 ธันวาคม 2555 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาภูมิศาสตร์ 

1324 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

๖. ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย 

๖.1 คณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ จ านวน 10 คน 

๖.2 นักศึกษา จ านวน 15 คน 

รวมทั้งหมด จ านวน 25 คน 

๗. งบประมาณ 

๗.1 รายรับ 

งบประมาณเงินรายได้ปี 2556 หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานการจัดการเรียนการ

สอน งานจัดการการศึกษาสาขาวิชาสังคมศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาการศึกษา กองทุนเพื่อการศึกษา 

เป็นเงิน 3,500.- บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

๗.2 รายจ่าย 

1. ค่าอาหารกลางวัน (80 บาท × 25 คน × 1 มื้อ) เป็นเงิน 2,000.- บาท 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 บาท × 25 คน × 2 มื้อ)    “ 1,250.- บาท 

3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    “ 250.- บาท 

รวมเป็นเงิน 3,500.- บาท 

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๘.1 นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน และเรียนรู้กระบวนการท าวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์

ร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา 

๘.2 นักศึกษาระดับบัณฑติศกึษาจะได้ท าวทิยานพินธ์เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 



๙. ก าหนดการ 

วันที่ 19 ธันวาคม 2555 

07.30-08.00 น. ลงทะเบียน 

08.00-08.30 น. เทคนิคการเขียนบทความเพื่อน าเสนอผลงานวิจัย 

โดย    ผศ.ดร.ลิวา  ผาดไธสง-ชัยพานิช 

08.30-10.30 น.  น าเสนอหัวข้อที่สนใจท าเป็นวิทยานิพนธ์ 

โดย    นางสาวเพชรนิษฐ ภูมิมาศ และ นายยิ่งทรง ทรงศักดิ์ 

น าเสนอความก้าวหนา้การท าวิทยานิพนธ์ 

หัวข้อ“การวิเคราะหป์ัญหาการขนสง่ของเรอืสินค้าในท่าเรือเชียงแสน 

อ าเภอเชยีงแสน จังหวัดเชยีงราย”  

โดย นางสาวฆายณีย์  นันตะรัตน์ 

หัวข้อ “พัฒนาการของชุมชนมุสลิมและปฏิสัมพันธ์เชิงพืน้ที่ของชุมชน

ต่างศาสนาในต าบลส าเภาล่ม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา”  

โดย นายภัทร์  สาทสินธุ์ 

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45-12.00 น. น าเสนอความก้าวหนา้วิทยานิพนธ์ (ต่อ) 

หัวข้อ “ภูมศิาสตร์เชิงอารมณ์ในโรงเรียนพหุวัฒนธรรม”  

โดย   นายวสวัตติ์  วงศ์พันธุเศรษฐ์ 

หัวข้อ “พัฒนาการทางพื้นที่ของชุมชนเกาะยอภายใต้กระแสการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจ” โดย นางสาววิไลวรรณ  วิไลรัตน์ 

หัวข้อ “บ้านแมเ่หยีะใน: โลกใบเล็กของปัญหาใหญ่ในการพัฒนาและ

การอนุรักษ์” โดย นายวศินธร แสนสิงห์ 

หัวข้อ “เครือข่ายการผลิตข้าวของชาวนาในนิคมการเกษตรขา้วอ าเภอ

สองพี่นอ้ง จังหวัดสุพรรณบุรี” โดย นายชฎล  นาคใหม่ 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

 

 

 

 

 



 

13.00-14.30 น. น าเสนอความก้าวหนา้วิทยานิพนธ์ (ต่อ) 

หัวข้อ “รูปแบบการพัฒนาทางเศรษฐกิจของพื้นที่ชายแดน ศักยภาพ

และข้อจ ากัด กรณีศึกษาพื้นที่ชายแดน จังหวัดอุบลราชธานี” 

โดย นางสาวอัญญา  บูชายันต์ 

หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงทางการเกษตรในเขตชานเมือง: กรณีศกึษา

อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี”  

โดย นางสาวสุมาลิน ีสาดส่าง 

น าเสนอหัวข้อที่สนใจท าเป็นวิทยานิพนธ์ โดย นางสาวปานรวี ตาค า 

หัวข้อ “การวิเคราะหเ์ชิงภูมิศาสตร์ : พัฒนาการและปัญหาของการ

เลี้ยงเป็ดในจังหวัดนครปฐม” โดย นางสาวอริศา  จริะศิริโชติ 

14.30-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

15.00-16.00 น. น าเสนอความก้าวหนา้วิทยานิพนธ์ (ต่อ) 

หัวข้อ “การเคลื่อนย้ายทางพืน้ที่และการปรับตัวของผู้สูงอายุที่ย้ายถิ่น

เข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่” โดย   นายทศพล  คชสาร 

หัวข้อ “ปฏิสัมพันธ์ทางพื้นที่ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนท้องถิ่นในอ าเภอ

ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่” โดย นายนราธร  สายเส็ง 

หัวข้อ “การวิเคราะหเ์ชิงพืน้ที่ของโรคปอดอักเสบในผู้สูงอายุ จังหวัด

สุพรรณบุรี” โดย นางสาวภัทรกุล  ศลิปรัตน์ 

น าเสนอหัวข้อที่สนใจท าเป็นวิทยานิพนธ์ โดย นางสาวอโณทัย ก้อนแก้ว 

16.00-16.30 น. แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา 

16.30 น. ปิดการสัมมนา 



รายชือ่ผูเ้ข้ารว่มโครงการเสริมสร้างศกัยภาพการท าวทิยานพินธ์ของ 

นกัศกึษาระดบับัณฑติศกึษา ประจ าป ี2555 ครัง้ที่ 1 

วนัที่ 19 ธนัวาคม 2555 

อาจารย ์

1.  รองศาสตราจารย์พวงเพชร์ ธนสิน 

2.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ วิทยาภัค 

3.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร สงา่วงศ์ 

4.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วัฒนภญิโญ 

5.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิช 

6.  อาจารย์ ดร.สัณฐิตา กาญจนพันธุ์ 

7.  อาจารย์ ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตร 

8.  อาจารย์ ดร.ทวี ชัยพิมลผลิน 

9.  อาจารย์ ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ 

10.  อาจารย์พลภัทร เหมวรรณ 

นกัศกึษา 

1.  510431003 นายวศินธร แสนสิงห์ 

2.  520431002 นายชฏล นาคใหม่ 

3.  530431001 นางสาวฆายณีย์ นันตะรัตน์ 

4.  530431004 นายทชพล  คชสาร 

5.  530431007 นายนราธร สายเส็ง 

6.  530431007 นายภัทร์ สาทสินธุ์ 

7.  530431008 นางสาวภัทรกุล ศลิปรัตน์ 

8.  530431010 นายวสวัตติ์  วงศ์พันธุเศรษฐ์ 

9.  530431011 นางสาววิไลวรรณ วิไลรัตน์ 

10.  530431013 นางสาวอริศา  จิระศริิโชติ 

11.  530431014 นางสาวอัญญา บูชายันต์ 

12.  540431001 นางสาวปานรวี  ตาค า 

13.  540431002 นางสาวเพชรนษิฐ  ภูมิมาศ 

14.  540431003 นางสาวอโณทัย  ก้อนแก้ว 

15.  540431039 นายยิ่งทรง  ทนงศักดิ์ 

 


