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รายละเอยีดของหลักสูตร 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา:     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย และคณะศึกษาศาสตร์    

    ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา และ 

    ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ 

    

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย:  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาการศกึษา 

     ภาษาอังกฤษ:   Master of  Education Program in Education 

   

2. กลุ่มหลักสูตร:   วิชาการ / วิชาชีพ 

 

3. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ภาษาไทย:  ชื่อเต็ม   ศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ  (การศกึษา) 

              ชื่อย่อ   ศษ.ม. (การศกึษา) 

 ภาษาอังกฤษ:  ชื่อเต็ม  Master of Education (Education) 

                  ชื่อย่อ   M.Ed. (Education) 

 

4. วิชาเอก: วิชาเอกที่บันทึกใน TRANSCRIPT:  

    วิชาเอก การศกึษาเพื่อการพัฒนา 

    วิชาเอก พุหวัฒนธรรมศึกษา 

    วิชาเอก จติวิทยาการศกึษา  

    วิชาเอก สังคมศกึษา  

    วิชาเอก ภาษาศกึษา 
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5. จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร  

5.1  แบบวิชาการ  

หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร          36 หนว่ยกิต  

หลักสูตร แบบ 2  (แผน ก แบบ ก2)  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต  

5.2  แบบวิชาชีพครู  

หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ตามเกณฑค์ุรสุภาบังคับ 

ใหเ้รียนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
 

6. รูปแบบของหลักสูตร 

 6.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศกึษา 
 

 6.2 ภาษาที่ใช้    

 ภาษาไทย  

 ภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)............................  
 

 6.3 การรับเข้าศึกษา   

 นักศึกษาไทย  

 นักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
 

     6.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 

 ชื่อสถาบัน  ………………………………….   ประเทศ ……………… 

 รูปแบบของการร่วม 

  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 

  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน  
 

    6.5 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  
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กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของแต่ละสถาบัน 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาร่วมกับ …………………………     

 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  
 

7. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  มีผลบังคับใช้ในภาคการศกึษาที ่1  ปีการศึกษา 2561 

 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร  ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 10  

 เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร  ในการประชุมครั้งที่   7/2561  เมื่อวันที่  21 

 เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

 

8. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษา พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2563 

 

9. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)  

 ครู/อาจารย์   

 ผูบ้ริหารการศกึษา 

 นักวิชาการศกึษา 

 ศกึษานิเทศก์ 

 นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 นักพัฒนาการศกึษาองค์กรเอกชน 
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10. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ-สกุล 

(ระบุต าแหน่งวิชาการ) 
คุณวุฒิการศกึษา, สาขา, สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 
เลขประจ าตัวประชาชน 

1.  รศ.ดร.ชรินทร์  มั่งคั่ง ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน),  
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549 

3 3213 00157 20 0 

 ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา), 
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2540 

 

 Dip. .dE  (Social Studies), Kyoto University 
of Education, Japan, 2003 

 

 ค.บ. (สังคมศึกษา),  
วทิยาลัยครูบุรีรัมย์, 2533 

 

2. รศ.ดร.จารุณี  ทิพยมณฑล Ph.D. (Applied Technology, Training & 
Development),  University of North 
Texas, U.S.A. 1996 

3 5099 00118 08 1 

  Graduate Certificate in Technology 
Specialist, Illinois State University, 
Normal, IL, U.S.A. 2005 

 

 กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ),   
มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ  
ประสานมิตร, 2531 

 

 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),  
มหาวทิยาลัยพายัพ, 2527 

 

3. ผศ.ดร.เชษฐภูมิ  
วรรณไพศาล 

ค.ด. (อุดมศกึษา), 
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2559 

3 5101 00274 83 8 

  Certificate in Educational Research, 
The University of Oxford, United 
Kingdom, 2017 

 

  Certificate in Social Education, 
Waseda University, Japan, 2016 

 

 ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ 
และการเมอืงการปกครองเปรียบเทียบ), 
มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, 2552 

 

 ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมอืง), 
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2550 

 

 ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), 
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2553 

 

 ศษ.บ. (สังคมศึกษา),  
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2547 
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11. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

 ในสถานที่ตั้ง  

 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ...................................... 

 

12.  สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

12.1  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

 การปรับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับ

สถานการณป์ัจจุบันของโลกยุคไร้พรมแดน และศตวรรษที่ 21 ที่ถือวา่ สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม

และระบบนเิวศ  เป็นสภาพที่อยู่ในภาวะวิกฤติอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ท าให้

เกิดภาวะโลกร้อน อันเป็นผลโดยตรงของการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีที่สร้างมลภาวะ

และก๊าซเรือนกระจก และเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความขัดแย้ง เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว         

มีการปะทะสังสรรค์ และแข่งขันในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเปิดการค้าเสรี และความเป็นนานาชาติ ซึ่งท าให้การศึกษากลายเป็น

สินค้าเอกชนและธุรกิจมากขึ้น (ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551: 1) อันจะส่งผลต่อวางแผน

พัฒนาคุณภาพของพลเมืองใหม้ีสมรรถนะในการสรา้งสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืน มีมุมมองต่อโลกและ

ชีวิตหลายระนาบ มีอัตลักษณ์เป็นลูกผสมพันทาง (Hybrid identities) โดยใช้การจัดการศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษาของชาติ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างสถาบันใน

ประเทศกับต่างประเทศ เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญในการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศที่เน้นการเสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ด้วยทุนมนุษย์ของไทยที่ยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย 

ผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้  และทักษะของแรงงานไม่ตรง

กับตลาดงาน (นิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ, 2555) ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัด

กรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมใน

การด าเนินชีวติ การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มี

ความสมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษา

ที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องมีสุขภาวะที่ดีขึ้น            

คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและ

มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย 1) ปรับเปลี่ยน

ค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ เป็นผู้กระท าการ (Agency) และ

พฤติกรรมทีย่ืดหยุ่น อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรก

คุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ 2) พัฒนาศักยภาพ  คนให้มีทักษะ 

ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเยาวชนให้มีการพัฒนาทักษะ
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ทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  

และ 3) ยกระดับคุณภาพการศกึษาและการเรียนรูต้ลอดชวีิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการเรียนรู้ใน

สถานศึกษาขนาดเล็กให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่ง

เรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) ในขณะเดียวกันแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้ยึดหลักการที่จะพัฒนา

ประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้เกิดขึ้นในอนาคตนั้นจะต้องให้ความส าคัญกับการ

เสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการการ

พัฒนาทั้งในระยะกลางและระยะยาว  โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” ให้มีการเตรียมความพร้อม                

รับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้และการ

เสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของคนโดยการน้อมน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร                  

มาประยุกต์ใช้ทั้งในเชิงระบบและโครงสร้างของสังคมไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ                

ที่จะเกิดขึ้น  

  จากข้อมูลที่ปรากฏได้สะท้อนให้เห็นความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ทั้งใน

ส่วนที่เป็นแรงกดดันภายนอก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจาก

การปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial 

Revolution) การด าเนินงานเพื่อบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ  2573  

(Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก รวมทั้ง

ผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซียน และความต้องการก าลังคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 

ประกอบกับแรงผลักจากภายในประเทศ จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ส่งผลให้ประเทศ

เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้ การติดกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ทัศนคติ

ความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของประชากรที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัตน์  

การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายและเสื่อมโทรมอย่าง

รวดเร็ว รวมทั้งระบบการศึกษาที่ยังมีปัญหาหลายประการ นับตั้งแต่ปัญหาคุณภาพของคนไทยทุก

ช่วงวัย ปัญหาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ จุดอ่อนของระบบการศึกษาและ

การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มทีักษะภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยี และการจัดการเรียนรู้ของ

สถานศึกษาที่ยังไม่เหมาะสม ขาดความคล่องตัว ยังมีความเหลื่อมล้ าในด้านโอกาส และความเสมอ

ภาคทางการศึกษา รวมทั้งปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และการขาดความตระหนักถึง

ความส าคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะของคนไทยส่วนใหญ่ ส่งผล

กระทบต่อระบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยที่ต้อง

ปรับเปลี่ยนให้สนองและรองรับความท้าทายดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้
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สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้การจัดคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกหลักของ                      

การขับเคลื่อนประเทศ (ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) จะเห็นได้ว่า 

ศาสตร์ทางการศึกษายังจ าเป็นต่อการสร้างสังคมเข้มแข็ง  และเป็นศาสตร์ที่มีความส าคัญต่อ              

การพัฒนาพลเมอืงดสีู่สังคมโลกที่พึงประสงค์  
ดังนั้นจึงต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องตาม

มาตรฐานวิชาชีพ  ซึ่งการพัฒนาบัณฑิตให้มีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐาน

การปฏิบัติงาน และมาตรฐาน การปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความรู้ ความสามารถ และความช านาญ

เพียงพอในการประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศกึษาจึงต้องประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐาน

และจรรยาบรรณของวิชาชีพเพื่อให้เกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสร้างความเชื่อมั่น

ศรัทธาให้แก่ผู้รับบริการตอบสังคมได้ว่าการที่กฎหมายให้ความส าคัญกับวิชาชีพทางการศึกษา  

เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญใน                  

การประกอบอาชีพ โดยมีเปูาหมายในการพัฒนาก าลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการ ของตลาด

งานและการพัฒนาประเทศ และสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วนในสังคม

ผ่านการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การรับรู้ การยอมรับ และพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุผลตามเปูาหมายที่ก าหนดของ

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560–2579 โดยการวางกรอบเปูาหมายและทิศทางการจัดการศึกษา

ของประเทศในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ 

สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยการขับเคลื่อนภายใต้

วิสัยทัศน์คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับการสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม 

(Character Education) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 

2560-2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) เพื่อรองรับ

กับโครงสร้างประชากร บริบทการจัดการศึกษาของประเทศ และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของ

กระแสโลกาภวิัตน์ในโลกศตวรรษที่ 21  

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างตน้ สถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางการศึกษาจ าเป็นต้องจัด

การศกึษาเพื่อการผลิตนักการศึกษาที่มีคุณภาพโดยการปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสอดคล้อง

กับวิชาชีพทางการศกึษาและสอดรับกับความตอ้งการของสังคมประชาคมโลกในอนาคต 

     12.2  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การปฏิรูปทางการศึกษา ในปี พ.ศ.2540 ท าให้ประเทศไทยได้มีการตราพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 การประกาศใช้พระราชบัญญัติ
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การศกึษาแหง่ชาติ ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาต้องมีการปรับปรุง และด าเนิน

กิจกรรมปฏิรูปการศึกษาตามสาระส าคัญที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542            

อันได้แก่ การผลิตบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียน                      

เป็นส าคัญในทุกระดับ การบริหารจัดการโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน (School-based Management) 

การประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานการศึกษา  การพัฒนาบุคลากรทาง

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา การส่งเสริม

ให้มีการวิจัย และพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และการด าเนินการเพื่อ

ปฏิรูปการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 78) ดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษา

สอดคล้องกับสังคมไทยในอนาคต ซึ่งได้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานวิชาชีพทาง

การศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการอุดมศึกษา พ.ศ.2552 ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนด

นโยบายการพัฒนาคุณภาพครูและมาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่การปฏิบัติ 

 จากผลของการปฏิรูปการศึกษาส่งผลให้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาไปสู่การ

เป็นกลไกเพื่อการบริหารจัดการในการพัฒนาคน พัฒนาสังคม เป็นพลังขับเคลื่อนและเป็นภูมิคุ้มกัน 

โดยการสร้างและพัฒนาเด็กให้มคีวามพรอ้มด้านสติปัญญาอารมณ์และศีลธรรม พัฒนาเยาวชนก่อน

เข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีคุณภาพ พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะสูงขึ้น นอกจากนี้ยังส่งเสริม                     

ให้ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์น าความรู้มาถ่ายทอด จัดการความรู้ในระดับ

ชุมชนและเสริมสรา้งการมีสว่นร่วมของครอบครัว ชุมชน สถาบันการศึกษาให้เป็นกลไกในการพัฒนา

การศกึษา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2551: 78) 

 ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยต้องเผชิญในอนาคตที่มีการเลื่อนไหลของกระแส

วัฒนธรรมโลกที่ผสมผสานกับวัฒนธรรม ท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ทัศนคติ              

ความเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู้และการบริโภคในรูปแบบต่างๆ อาทิ การใช้สื่อ

ออนไลน์ในการจับจา่ยใช้สอย และการท าธุรกรรมตา่ง ๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการมีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยไม่จ าเป็นต้องรู้จักตัวตนซึ่งกันและกัน การบริโภคสื่อ

หลายช่องทางในช่วงเวลาเดียวกัน ส่งผลให้คนไทยเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไร้ขีดจ ากัด เกิดการสร้าง

วัฒนธรรมร่วมสมัย แม้จะเพิ่มโอกาสส าหรับการซื้อขายสินค้าและบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

ประเทศ แต่ก็อาจก่อให้เกิดปัญหา เนื่องจากการขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม            

จนท าให้คนไทยละเลยอัตลักษณ์มพีฤติกรรมที่เน้นบริโภคนิยมและค่านิยมที่ฟุูงเฟูอ ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ 

ไม่เคารพในสิทธิคนอื่น ขาดความเอื้อเฟื้อ เกื้อกูล ซึ่งน าไปสู่การสูญเสียคุณค่าทางวัฒนธรรมดั้งเดิม

และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในสังคมไทย รวมทั้งผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้าน

การศกึษาของประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดย IMD และ WEF สะท้อนให้เห็นว่าสมรรถนะ

ด้านการศึกษาของไทย ในเวทีสากลยังอยู่ในระดับที่ไม่นา่พึงพอใจและด้อยกว่าหลายประเทศ ทั้งด้าน

โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
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(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะ ความรู้ 

ความสามารถและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ภายใต้ระบบเศรษฐกิจโลกที่มีการแข่งขันภายใต้ กลไก

ตลาดเสรีและไร้พรมแดน โดยมีประเด็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนนิการ คือ การเปลี่ยนระบบคิด (Mind Set) 

และปรับกระบวนทัศน ์(Paradigm) ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

 
13. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

ของสถาบัน  

13.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากสถานการณ์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ศาสตร์ทาง

การศึกษามีความจ าเป็นในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพคุณธรรม  มีความรอบรู้ และรู้เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลง  ด้วยเหตุนี้การจัดการศึกษาจึงควรตอบสนองพันธกิจเพื่อเตรียมทรัพยากรบุคคลให้

รองรับต่อการพัฒนาประเทศและการจัดการศึกษาดังกล่าวต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่การศึกษาขั้น

พืน้ฐาน โดยมีสถาบันการศกึษาและครูเป็นกลไกส าคัญในการจัดการศึกษาจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี

การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อผลิตนักการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถต่อการจัดการศึกษาเพื่อ

ตอบสนอง การพัฒนาพลเมอืงดขีองประเทศ ในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถ

ในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

2542 ได้ก าหนดให้ระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มี

คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง โดยการก ากับและประสานให้สถาบันที่ท า

หน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความ

เข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่ และการพัฒนาบุคลากรประจ าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งผู้บริหาร

สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  โดยต้องมีคุณสมบัติ

ตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางของแผนการศึกษา 

พ.ศ 2560-2575 ที่เน้นการปฏิรูปการศึกษา การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยเน้นการพัฒนา

คุณภาพคนไทยยุคใหม่  การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่  การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

ศึกษานิเทศก์ รวมถึงแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในองค์กรการศึกษา             

ยุคดิจทิัล 
ดังนั้นจึงต้องปรับหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพจึงต้อง

พัฒนาบัณฑิตให้มมีาตรฐานความรูแ้ละประสบการณว์ิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐาน

การปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความรู้ ความสามารถ และความช านาญเพียงพอในการประกอบวิชาชีพ                         

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

เพื่อให้เกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่ผู้รับบริการตอบ

สังคมได้ว่า การที่กฎหมายให้ความส าคัญกับวิชาชีพทางการศึกษา  เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่มี
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ลักษณะเฉพาะ ตอ้งใช้ความรู้ทักษะ และความเช่ียวชาญในการประกอบอาชีพ โดยพัฒนาก าลังคนที่

สอดคล้องกับความตอ้งการ ของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ และสร้างการมีส่วนร่วมในการจัด

การศกึษาของทุกภาคส่วนในสังคมผา่นการสร้างความรู้ความเข้าใจ การรับรู้การยอมรับและพร้อมที่

จะเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุผลตาม

เปูาหมายที่ก าหนด โดยมีกรอบทิศทางและเปูาหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติที่สนองหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างตน้ สถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางการศึกษาจ าเป็นต้องจัด

การศกึษาเพื่อการผลิตนักการศึกษาที่มีคุณภาพโดยการปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสอดคล้อง

กับวิชาชีพทางการศกึษาและสอดรับกับความต้องการของสังคมประชาคมโลกในอนาคต 

13.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสถาบันอุดมศึกษา และเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าที่มีความเป็น

เลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล และมุ่งเน้นการวิจัย มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม และ

คุณภาพมีการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถพัฒนาตนเองได้

อย่างยั่งยืนโดยมีพันธกิจที่ส าคัญ ดังนี้ 

(1)  จัดการศึกษาระดับอุดมศกึษาและวิชาชีพช้ันสูง โดยมุ่งเนน้ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

บัณฑติมคีุณภาพตามมาตรฐานสากล และรอบรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(2) ผลติผลงานวิจัยในทุกสาขาวิชา เพื่อสามารถสนับสนุนการเรยีนการสอนและการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 

(3) ใหบ้ริการวิชาการแก่สังคม มีสว่นร่วมพัฒนาชุมชนใหเ้ข้มแข็งด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(4) ท านุบ ารุงศาสนา ศลิปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนอื 

(5) พัฒนาระบบบริหารและจัดการในทุกๆ ดา้น ดว้ยหลักธรรมาภบิาล พึ่งพาตนเอง 

โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ดังนั้นการผลิตบุคลากรทางการศึกษาจึงได้ตระหนักถึงบทบาทและพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย ในการเป็นผู้น าทางการศึกษาเชิงสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้บุคลากร

ทางการศึกษาที่มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิผล 

และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวคือ “อตฺตาน  ทมยนฺติ              

ปณฺฑิตา” มีความหมายว่าบัณฑิตทั้งหลาย ย่อมฝึกตน เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถ              

ครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจติส านึกต่อสังคม 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะที่เป็นส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ ได้มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาแบบบูรณาการให้ครู คณาจารย์                   
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นักวิชาการศกึษา และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณธรรม ความเป็นเลิศทั้งศาสตร์และศิลป์ มีความ

มุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา โดยใช้กระบวนการศึกษาวิจัยในการท าความรู้ที่มีอยู่ให้

กระจา่ง และแสวงหาองค์ความรู้ใหม่เพื่อน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมโดยใช้กระบวนการบริหารจัดการ

ที่มีประสิทธิภาพและพึ่งพาตนเองได้ตามพันธกิจของคณะ จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญในการปรับ

หลักสูตรเพื่อผลิตนักการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา นโยบายการศึกษา

ชาติ ความต้องการของชุมชนและสังคม รวมทั้งอัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนั้น                           

คณะศึกษาศาสตร ์จงึได้ด าเนินการปรับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติให้ได้บัณฑิตทางการศึกษา

ที่เป็นผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพและเช่ียวชาญในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ

พลเมอืงดขีองชาติและโลกอย่างยั่งยืน 

14. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอื่นของสถาบัน   

14.1 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/ภาควชิา/หลักสูตรอื่น      

หมวดวิชา 

กระบวนวิชา 

(ระบุรหสั

กระบวนวิชา) 

เป็นกระบวนวิชา

ของหลักสูตร

โดยตรง 

(ใช/่ไม่ใช)่ 

ภาควิชา  และคณะ 

ที่เปดิสอนกระบวนวิชานี ้
หมายเหต ุ

วิชาบังคับ 055771 ไม่ใช ่ สาขาวิชาประเมินผล 

และวิจัยการศกึษา 

ภาควิชาพืน้ฐานและ 

การพัฒนาการศกึษา 

- 

วชิาเลือกใน 

สาขาวิชาเฉพาะ 

- - - - 

วิชาเลือกนอก

สาขาวิชาเฉพาะ 

- - - - 

     14.2 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาในหลักสูตร ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

            ไม่มี  แต่นักศกึษาสาขาวิชาอื่น ๆ อาจเลือกเรียนวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรนีเ้ป็นวิชา

เลือกได้ 

     14.3 การบรหิารจัดการ   

  บริหารโดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานทั้งของสาขาวิชา โดยรวมและของ

วิชาเอกต่างๆ ของสาขาวิชา 

   ส าหรับกระบวนวิชาในข้อ 14.1  สาขาวิชาประเมินผลและวจิัยทางการศกึษา ภาควิชาพืน้ฐาน

และการพัฒนาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ เป็นผู้จัดการเรยีนการสอน 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา  

      การศกึษาสร้างความเจริญงอกงามของมนุษย์เพื่อพัฒนาสังคมยั่งยืน 

 

1.2 วัตถุประสงค ์ เพื่อผลิตมหาบัณฑติที่: 

หลักสูตร  แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)  และ แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

1.  มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศกึษา 

2. มีความเช่ียวชาญในการบริหารและการจัดการความรูแ้บบบูรณาการ รวมทั้ง 

สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมอืเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

3. มศีักยภาพในการท าวิจัย และสามารถประยุกต์ความเข้าใจ ที่ลุ่มลกึในทฤษฎี  

และระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง เพื่อสร้างความรูใ้หม่ทางด้านการจัดการศกึษาเชงิสร้างสรรค์ 

4. สามารถสร้างกลยุทธ์ทางการศึกษาและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัด 

การศกึษาและมีความเป็นผู้น า ในการแสวงหาทางเลือก ใหม่ในการจัดการศกึษาที่เหมาะสมและ 

ปฏิบัติได้ 

5.  มีความสามารถในการวิเคราะหพ์ัฒนาการของศาสตรก์ารจัดการความรู ้ 

และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา 

ทางวิชาการ และสังคมอย่างมเีหตุผลดว้ยการบูรณาการศาสตร์ทางการศกึษาแบบสหวิทยาการ 

และเทคนิคพหุวิธีในการพัฒนาการศกึษาแบบองค์รวม 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

- มีการปรับปรุงหลักสตูร 

   ทุกๆ 5 ป ี

  รวบรวมตดิตามการประเมิน

หลักสูตรและการเรียนการสอน

จากแบบประเมินต่างๆ รวมทัง้

จากการจัดสัมมนาคณาจารย์

และนักศึกษา 

- เอกสารหลักสูตร 

- รายงานการสมัมนา 

- สรุปรายการที่ตอ้งปรับปรุง 

- ระดับความพงึพอใจของ

นักศึกษาและผูใ้ช้บัณฑิต 
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หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศกึษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  

 ระบบรายปี   

 ระบบทวิภาค    

 ระบบการจัดการศกึษาใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค   

 การศกึษาปกติ 1 ภาคการศกึษาปกติมีระยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

 และภาคการศกึษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) มีระยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 

 ระบบหนว่ยการศกึษา (Module)  

 

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) 

   มีภาคฤดูร้อน     (เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม) 

 ไม่มีภาคฤดูร้อน   
 

 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  2.1.1  ภาคปกติ: แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) และ แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

 ระบบทวิภาค 

 ภาคการศกึษาที่ 1  ตั้งแตเ่ดือน สงิหาคม ถึง ธันวาคม 

 ภาคการศกึษาที่ 2  ตั้งแตเ่ดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม 

             ในเวลาราชการ  วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 09.00-16.00 น. 

             นอกเวลาราชการ (ระบุ) 

  2.1.2  ภาคพิเศษ: แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

 ระบบทวิภาค 

 ภาคการศกึษาที่ 1  ตั้งแตเ่ดือน สงิหาคม ถึง ธันวาคม 

 ภาคการศกึษาที่ 2  ตั้งแตเ่ดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม 

           ภาคการศกึษาฤดูร้อน ตั้งแตเ่ดือน พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 

             ในเวลาราชการ 

             นอกเวลาราชการ วันเสาร์-อาทิตย์  เวลา 09.00-16.00 น. 
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     2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

หลักสูตร  แบบ 1  (แผน ก แบบ ก1) 

1.  เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2. เป็นผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี หรอืเทียบเท่าที่มผีลการเรียนไม่ต่ ากว่า 3.00  

หรอืเป็นผู้ที่มปีระสบการณ์ด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาการศึกษาไม่น้อยกว่า             

2 ปี และมีพื้นฐานความรูค้วามสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะท าวิทยานิพนธ์ได้โดยใหเ้ป็นไป 

ตามเงื่อนไขของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑติศกึษาประจ าสาขาวิชาการศกึษา ทั้งนี้ 

ผูศ้กึษาสามารถเลือกเขียนวิทยานพินธ์เป็นภาษาไทยหรอืภาษาอังกฤษได้ 

     3. นอกเหนอืจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินจิของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชา 

  หลักสูตร  แบบ 2  (แผน ก แบบ ก2) 

1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2. ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีทางการศกึษาหรือเทียบเท่า 

  3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นที่มปีระสบการณท์ี่เกี่ยวข้องกับการจัด

การศกึษาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

     4. นอกเหนอืจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินจิของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชา 

 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

      ความรู้ดา้นภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 

 ความรูด้้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตรไ์ม่เพียงพอ 

  การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึน้ 

 นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในวิชาเอกที่สอบคัดเลือกได้  

 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

     ส่งเสริมการศกึษาค้นคว้าเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาต่างๆ 

  จัดการปฐมนเิทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเปูาหมายชวีิต เทคนิคการเรยีน 

      ในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 

 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่สอดส่องดูแล 

ตักเตอืน ใหค้ าแนะน าแก่นักศึกษา 

  จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัยเชงิสร้างสรรค์ 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
2.5.1 ภาคปกติ:  แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)  และ แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)   

ปีการศกึษา 2561 2562 2563 2564 2565 
รวม 

5 ป ี

ภาคการศึกษาที ่ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2  

จ านวนนักศกึษาที่คาดว่าจะรบั            

แบบ 1  (แผน ก แบบ ก1)              

1) วชิาเอกการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 1  1  1  1  1  5 

2) วชิาเอกพหุวัฒนธรรมศึกษา 1  1  1  1  1  5 

3) วชิาเอกจิตวิทยาการศึกษา 1  1  1  1  1  5 

4) วชิาเอกสังคมศึกษา 1  1  1  1  1  5 

5) วชิาเอกภาษาศกึษา 1  1  1  1  1  5 

รวม 5  5  5  5  5  25 

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)              

1) วชิาเอกการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 5  5  5  5  5  25 

2) วชิาเอกพหุวัฒนธรรมศึกษา 5  5  5  5  5  25 

3) วชิาเอกจิตวิทยาการศึกษา 5  5  5  5  5  25 

4) วชิาเอกสังคมศึกษา            
(แบบวชิาการ) 5  5  5  5  5  25 

(แบบวชิาชีพครู) 5  5  5  5  5  25 

5) วชิาเอกภาษาศกึษา            
(แบบวชิาการ) 5  5  5  5  5  25 

(แบบวชิาชีพครู) 5  5  5  5  5  25 

รวม 35  35  35  35  35  175 

จ านวนนักศกึษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศกึษา            

แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)              

1) วชิาเอกการศึกษาเพ่ือการพัฒนา    1  1  1  1 4 

2) วชิาเอกพหุวัฒนธรรมศึกษา    1  1  1  1 4 

3) วชิาเอกจิตวิทยาการศึกษา    1  1  1  1 4 

4) วชิาเอกสังคมศึกษา    1  1  1  1 4 

5) วชิาเอกภาษาศกึษา    1  1  1  1 4 

รวม    5  5  5  5 20 
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ปีการศกึษา 2561 2562 2563 2564 2565 
รวม 

5 ป ี

ภาคการศึกษาที ่ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2  

จ านวนนักศกึษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศกึษา            

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)              

1) วชิาเอกการศึกษาเพ่ือการพัฒนา    5  5  5  5 20 

2) วชิาเอกพหุวัฒนธรรมศึกษา    5  5  5  5 20 

3) วชิาเอกจิตวิทยาการศึกษา    5  5  5  5 20 

4) วชิาเอกสังคมศึกษา            
(แบบวชิาการ)    5  5  5  5 20 

(แบบวชิาชีพครู)    5  5  5  5 20 

5) วชิาเอกภาษาศกึษา            
(แบบวชิาการ)    5  5  5  5 20 

(แบบวชิาชีพครู)    5  5  5  5 20 

รวม    35  35  35  35 140 

 

25.2 ภาคพิเศษ: แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

ปีการศกึษา 2561 2562 2563 2564 2565 
รวม 

5 ป ี

ภาคการศึกษาที ่ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2  

จ านวนนักศกึษาที่คาดว่าจะรบั            

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)              
1) วชิาเอกการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 10  10  10  10  10  50 
2) วชิาเอกพหุวัฒนธรรมศึกษา 10  10  10  10  10  50 
3) วชิาเอกจิตวิทยาการศึกษา 10  10  10  10  10  50 
4) วชิาเอกสังคมศึกษา                 

(แบบวชิาการ) 10  10  10  10  10  50 
(แบบวชิาชีพครู) 10  10  10  10  10  50 

5) วชิาเอกภาษาศกึษา            
(แบบวชิาการ) 10  10  10  10  10  50 

(แบบวชิาชีพครู) 10  10  10  10  10  50 

รวม 70  70  70  70  70  350 
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ปีการศกึษา 2561 2562 2563 2564 2565 
รวม 

5 ป ี

ภาคการศึกษาที ่ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2  

จ านวนนักศกึษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศกึษา            
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)              

1) วชิาเอกการศึกษาเพ่ือการพัฒนา    10  10  10  10 40 
2) วชิาเอกพหุวัฒนธรรมศึกษา    10  10  10  10 40 
3) วชิาเอกจิตวิทยาการศึกษา    10  10  10  10 40 
4) วชิาเอกสังคมศึกษา            

(แบบวชิาการ)    10  10  10  10 40 
(แบบวชิาชีพครู)    10  10  10  10 40 

5) วชิาเอกภาษาศกึษา            
(แบบวชิาการ)    10  10  10  10 40 

(แบบวชิาชีพครู)    10  10  10  10 40 

รวม    70  70  70  70 280 

 

2.6  งบประมาณตามแผน  

    1) รายงานข้อมูลงบประมาณ 3 ป ีโดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ 

 

แผนงาน 

ปงีบประมาณ 

2561 2562 2563 

งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณ

เงินรายได ้

งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณ

เงินรายได ้

งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณ

เงินรายได ้

การเรียนการสอน 50,975,700 25,373,600 53,524,485 26,642,300 56,200,700 27,974,400 

วิจัย 340,000 2,760,000 340,000 2,760,000 340,000 2,760,000 

บรกิารวิชาการแก่สงัคม - 810,000 - 810,000 - 810,000 

การท านุบ ารุงศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรมและ

สิ่งแวดล้อม 

- - - - - - 

สนับสนุนวิชาการ 21,796,700 29,560,000 29,186,500 31,038,000 30,645,800 32,589,900 

บรหิารมหาวิทยาลัย 24,172,000 17,140,200 25,380,600 17,997,200 26,649,600 18,897,000 

บูรณาการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและ

การเรียนรู้ตลอดชีวติ 

5,789,900 - 30,000,000 - - - 

รวม 103,074,300 75,643,800 138,431,585 79,247,500 113,836,100 83,031,300 

รวมท้ังสิ้น 178,718,100 217,679,085 196,867,400 
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2. คา่ใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา/ตลอดหลักสูตร ภาคปกติ 60,000 บาท ภาคพิเศษ 70,000บาท  

3. ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ตลอดหลักสูตร 
ภาคปกติ 
แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)  และ แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) แบบวิชาการ/วิชาชีพ   

30,000 บาทต่อภาคการสอนปกต ิ  (120,000 บาทต่อหลักสูตร) 
ภาคพิเศษ 
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) แบบวิชาการ/วิชาชีพ  35,000 บาทต่อภาคการสอนปกติ  

(140,000 บาทต่อหลักสูตร) 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบช้ันเรยีน 

 แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอินเตอรเ์น็ต 

 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย  

1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วา่ด้วยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ.

2559    

2. เป็นไปตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยน

แผนการศกึษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของ

นักศึกษาบัณฑติศกึษา   
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
3.1 หลักสูตร  

 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  

หลักสูตร  แบบ 1  (แผน ก แบบ ก1)  จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร       36 หน่วยกิต 
แบบวิชาการ 

หลักสูตร  แบบ 2  (แผน ก แบบ ก2)  จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร      36 หนว่ยกิต 

แบบวิชาชีพครู 
หลักสูตร  แบบ 2  (แผน ก แบบ ก2)  จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร     45 หนว่ยกิต 

 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   
  3.1.2.1  โครงสร้างหลักสูตร  แบบ 1  (แผน ก แบบ ก1) 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร         36 หน่วยกิต 

ก. ปริญญานิพนธ์  36 หนว่ยกิต 
     091797  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท  36 หนว่ยกิต 

 

ข. กิจกรรมทางวชิาการ  ประกอบด้วย 
1.   นักศึกษาทุกคนต้องร่วมกิจกรรมศกึษาดูงานภายในประเทศหรือต่างประเทศหรอืการ

ประชุมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาโดยใหม้ีการท าบันทึกรายงานประสบการณ์ที่ได้รับอย่างนอ้ย 

1 ครั้ง                        
2.  ผลงานวิทยานิพนธ์หรอืส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ตอ้งได้รับการเผยแพร่ หรอือย่างนอ้ย 

ได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานขอ้มูล TCI Tier 1 โดยมีนักศึกษาเป็น 

ชื่อแรกอย่างนอ้ย 1 เรื่อง และเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรอืส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานพินธ์ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างนอ้ย 1 เรื่อง หรอื มกีารจดอนุสิทธิบัตร

หรอืสิทธิบัตร 

3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศกึษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผา่น 
ความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าคณะและรวบรวมส่งบัณฑติวิทยาลัย 

ทุกภาคการศึกษา 

4.  นักศึกษาจะต้องรายงานผลการท าวิทยานิพนธ์ และความก้าวหน้าผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
หลักไม่น้อยกว่า 3 ครัง้ตอ่ภาคการศกึษา 

 

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
           1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 

 2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา         ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 



 

20 

 

3.1.2.2  โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)  (แบบวิชาการ)   

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร        ไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต 

ก. กระบวนวิชาเรยีน ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

1.  กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศกึษา            ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

 1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ            ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

  1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ 13 หน่วยกิต 

         (ก) วิชาแกน 7 หน่วยกิต 

 055771 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 3  หนว่ยกิต 

 091700  ปรัชญาและทฤษฎีเชิงวิพากษ์ทางการศกึษา 2  หนว่ยกิต 

 091791 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางการศกึษา 2  หนว่ยกิต 

(ข)   วิชาเฉพาะ   

 วิชาบังคับวิชาเอก 6 หน่วยกิต 

 เลือกเรียน 1 หมวดวิชาจากวิชาเอกต่อไปนี้  

 1) วิชาเอก การศึกษาเพื่อการพัฒนา            

 053712 การศกึษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3  หนว่ยกิต 

 053713 ความคิดรวบยอดทฤษฎีเชงิสังเคราะห์ 3  หนว่ยกิต 

 2) วิชาเอก พหุวัฒนธรรมศึกษา   

 054810 ทฤษฎีและปฏิบัติการของพหุวัฒนธรรมศกึษา 3  หนว่ยกิต 

 054870 วิธีวิทยาการวิจัยพหุวัฒนธรรมกับการศกึษา 3  หนว่ยกิต 

 3) วิชาเอก จติวิทยาการศึกษา       

 069712 สุขภาพจิตและการปรับตัว 3  หนว่ยกิต 

 069715 จติวิทยาการศกึษาขั้นสูง 3  หนว่ยกิต 

 4) วิชาเอก สังคมศึกษา            

 071711 ทฤษฏีและการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 2  หนว่ยกิต 

 071712 มโนทัศนท์างสังคมศกึษา 2  หนว่ยกิต 

 071713 หลักสูตรสังคมศกึษาเพื่อปวงชน 2  หนว่ยกิต 

 5) วิชาเอก ภาษาศึกษา            

 073711 ทฤษฏีและหลักการภาษาศึกษา 3  หนว่ยกิต 

 073712 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาศกึษา 3  หนว่ยกิต 
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  1.1.2 กระบวนวิชาเลือก                                    ไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 

  ผูไ้ม่ประสงค์ขอใบประกอบวิชาชีพใหเ้ลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวดวิชาที่

สัมพันธ์กับวิชาเอก หรอืเลือกจากหมวดวิชาอื่นๆ ภายในสาขาวิชานี ้หรือ

กระบวนวิชาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ 

 

 1) กลุ่มวิชา การศึกษาเพื่อการพัฒนา        

 053711 หลักการการศกึษาเพื่อการพัฒนา 3  หนว่ยกิต 

 053720 การเรียนรูต้ลอดชีวติ  3  หน่วยกิต 

 053726 หัวข้อเลอืกสรรการศกึษาเพื่อการพัฒนา 3  หนว่ยกิต 

 053770 การวิจัยเชิงคุณภาพส าหรับการศกึษาเพื่อการพัฒนา 3  หนว่ยกิต 

 2) กลุ่มวิชา พหุวัฒนธรรมศกึษา   

 054721 ศาสตร์การสอนเชิงวิพากษ์ 3  หนว่ยกิต 

 054723 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่นร่วม 3  หนว่ยกิต 

 054821 นโยบายสาธารณะกับการศึกษาในเอเชยี 

ตะวันออกเฉียงใต้ 

3  หนว่ยกิต 

 054822 การศกึษาตลอดชีวติและการศกึษาทางเลือก  3  หน่วยกิต 

 3) กลุ่มวิชา จติวิทยาการศึกษา       

 069722 แรงจูงใจเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3  หนว่ยกิต 

 069723 จติวิทยาพัฒนาการ 3  หนว่ยกิต 

 069724 เทคนิคการให้ค าปรึกษาและการฝกึปฏิบัติ 

ในเด็กวัยรุ่นและครอบครัว 

3  หนว่ยกิต 

 069725 จติวิทยาสังคม 3  หนว่ยกิต 

 069726 สัมมนาทางจิตวิทยาการศกึษา 3  หนว่ยกิต 

 4)  กลุ่มวิชา สังคมศกึษา            

 071714  สังคมศกึษากับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 2  หนว่ยกิต 

 071715 การวิเคราะหป์ระเด็นทางสังคมรว่มสมัย 2  หนว่ยกิต 

 071722  การจัดการท้องถิ่นศกึษาในโรงเรียนและชุมชน 2  หนว่ยกิต 

 071723  การพัฒนาจรยิธรรมและจิตส านึกต่อสังคม 2  หนว่ยกิต 

 071724  อนาคตวิทยา 2  หนว่ยกิต 

 071770  การวิจัยทางสังคมศกึษา 2  หนว่ยกิต 
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 5)  กลุ่มวิชา ภาษาศึกษา            

 073720 การรูภ้าษาเพื่อการศกึษาชนพืน้เมือง 3  หนว่ยกิต 

 073721  ประเด็นภาษาและนโยบายทางการศึกษา 3  หนว่ยกิต 

 073722 นวัตกรรมภาษาศกึษาเพื่อการรูส้ื่อดิจทิัล 3  หนว่ยกิต 

 073770 การวิจัยทางภาษาศกึษา 3  หนว่ยกิต 

 1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ              

      1.2.1  กระบวนวชิาบังคับ  -ไม่มี- 

  1.2.2  กระบวนวิชาเลือก    ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร                                 

2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรขีั้นสูง                         -ไม่มี- 

ข.  ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

 091799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12  หนว่ยกิต 

 

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

           1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย     ภาษาต่างประเทศ 

 2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา      ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

ง.  กิจกรรมทางวชิาการ   ประกอบด้วย 

1. นักศึกษาทุกคนต้องร่วมกิจกรรมศกึษาดูงานภายในประเทศหรือต่างประเทศหรือ 

การประชุมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาโดยวิทยากรผูเ้ชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศและ 

ให้มกีารท าบันทึกรายงานประสบการณท์ี่ได้รับอย่างน้อย 1 ครั้ง  

2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรอืส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่หรอือย่างนอ้ย

ได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานขอ้มูล TCI Tier1 อย่างน้อย 1 เรื่อง  

หรอืเผยแพร่ เป็นบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ 

(Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 
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3.1.2.3  โครงสร้างหลักสูตร   แผน ก แบบ ก2  (แบบ 2 วิชาชีพ)   

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร        ไม่น้อยกว่า 45  หน่วยกิต 

ก. กระบวนวิชาเรยีน ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 

1.  กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศกึษา            ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 

 1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ            ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 

  1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ 33 หน่วยกิต 

        (ก) วิชาแกน 7 หน่วยกิต 

 055771 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 3  หนว่ยกิต 

 091700  ปรัชญาและทฤษฎีเชิงวิพากษ์ทางการศกึษา 2  หนว่ยกิต 

 091791 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางการศกึษา 2  หนว่ยกิต 

(ข)   วิชาเฉพาะ 26 หน่วยกิต  

 ข.1) วิชาบังคับวิชาเฉพาะ 6  หน่วยกิต 

 เลือกเรียน 1 หมวดวิชาจากวิชาเอกต่อไปนี้  

 1) วิชาเอก สังคมศึกษา            

 071711 ทฤษฏีและการจัดการเรียนรู้สังคมศกึษา 2  หนว่ยกิต 

 071712 มโนทัศนท์างสังคมศกึษา 2  หนว่ยกิต 

 071713 หลักสูตรสังคมศกึษาเพื่อปวงชน 2  หน่วยกิต 

 2) วิชาเอก ภาษาศึกษา            

 073711 ทฤษฏีและหลักการภาษาศึกษา 3  หนว่ยกิต 

 073712 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาศกึษา 3  หนว่ยกิต 

 ข.2) วิชาบังคับวิชาชีพ 20  หน่วยกิต 

 071730  การออกแบบนวัตกรรมและประเมินผลการเรียนรู้   3  หนว่ยกิต 

 071736  การจัดการความรู้ในสังคมดิจทิัล 2  หนว่ยกิต 

 071737  ความเป็นครูมอือาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู   2  หนว่ยกิต 

 071738  การประกันคุณภาพการศกึษาเชงิพื้นที่ 2  หนว่ยกิต 

 071739  การจัดการช้ันเรยีนเชิงสร้างสรรค์ 3  หนว่ยกิต 

 071787 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2  หนว่ยกิต 

 071788 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศกึษา 1 3  หนว่ยกิต 

 071789 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศกึษา 2 3  หนว่ยกิต 
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  1.1.2 กระบวนวิชาเลือก                                     -ไม่มี- 

 1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ             

      1.2.1  กระบวนวชิาบังคับ  -ไม่มี- 

  1.2.2  กระบวนวิชาเลือก    ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร                                 

2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรขีั้นสูง                         -ไม่มี- 

ข.  ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

 091799 วิทยานพินธ์ปริญญาโท 12  หนว่ยกิต 

 

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

           1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย     ภาษาต่างประเทศ 

 2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา       ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

ง.  กิจกรรมทางวชิาการ   ประกอบด้วย 

1. นักศกึษาทุกคนต้องร่วมกิจกรรมศกึษาดูงานภายในประเทศหรือต่างประเทศหรือ 

การประชุมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาโดยวิทยากรผูเ้ชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศและ 

ให้มกีารท าบันทึกรายงานประสบการณท์ี่ได้รับอย่างน้อย 1 ครั้ง  

2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรอืส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่หรอือย่างนอ้ย

ได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานขอ้มูล TCI Tier1 อย่างน้อย 1 เรื่อง   

หรอืเผยแพร่ เป็นบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ 

(Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 
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หมายเหตุ:   กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาในสาขาวิชาการศกึษา  

   ทั้ง 5 วิชาเอก ได้แก่ ศ.ศพ. (053XXX), ศ.พว. (054XXX), ศ.จน. (069XXX),  

     ศ.สศ. (071XXX) และ ศ.ภศ. (073XXX) 

 

ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา   

   รหัสกระบวนวิชาที่ใชก้ าหนดเป็นตัวเลข 6 หลัก ดังตอ่ไปนี้ 

 1.  เลข 3 ตัวแรก  มคีวามหมาย ดังนี้ 

  055  หมายถึง กระบวนวิชาในกลุ่มวชิาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 

  091 หมายถึง กระบวนวิชาในกลุ่มวชิาการศกึษา 

  053 หมายถึง กระบวนวิชาในกลุ่มวชิาการศกึษาเพื่อการพัฒนา 

  054 หมายถึง กระบวนวิชาในกลุ่มวชิาพหุวัฒนธรรมศึกษา 

  069 หมายถึง กระบวนวิชาในกลุ่มวชิาจติวิทยาการศกึษา 

  071 หมายถึง กระบวนวิชาในกลุ่มวชิาสังคมศกึษา 

  073 หมายถึง กระบวนวิชาในกลุ่มวชิาภาษาศกึษา 

 2.  เลข 3 ตัวหลัง  มีความหมาย ดังนี้  

  2.1 เลขตัวแรก (หลักร้อย)   แสดงระดับของกระบวนวิชา 

   7 หมายถึง ระดับบัณฑติศกึษา 

  2.2 เลขตัวกลาง (หลักสิบ)   แสดงหมวดหมูข่องกระบวนวิชา    

   0 หมายถึง กระบวนวิชาเกี่ยวกับวิชาแกนพืน้ฐาน 

   1 หมายถึง กระบวนวิชาเกี่ยวกับวิชาเอกบังคับ 

   2 หมายถึง กระบวนวิชาเกี่ยวกับวิชาเอกเลือก 

   3 หมายถึง กระบวนวิชาเกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษา 

   7 หมายถึง  กระบวนวิชาเกี่ยวกับวิชาระเบยีบวิธีวิจัย 

   8 หมายถึง กระบวนวิชาเกี่ยวกับการฝึกงาน/ฝกึปฏิบัติ 

   9 หมายถึง กระบวนวิชาเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์/สัมมนา 

  2.3 เลขตัวสุดท้าย (หลักหน่วย)  แสดงอนุกรมของกระบวนวิชาภายใน 

        แตล่ะหมวดหมู่  ยกเว้นเลข 9 หมายถึง  

        หัวข้อพเิศษและ วิทยานิพนธ์ 
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Curriculum Structure 

  3.1.2.1  Plan A   (Plan A Type A1)  Academic    

 

A.  Thesis    36 credits 

  091797  Master’s Thesis    36  credits 
 

B.  Academic Activities 

1. All students must participate in a study-visit program either in Thailand or in other  

countries or attend a conference related to their study program from which reports are expected. 

2. At least 1 master’s thesis work or a part of master’s thesis work must be published  

or at least accepted to publish in a national journal listed in TCI Tier 1 database with the student 

as the first author, and at least 1 master’s thesis work or a part of master’s thesis work must be 

presented in national conference accepted by the field of study or have patent or petty patent. 

3. A student has to report thesis progression to the Graduate School every semesters  

which approved by the Chairman of the Graduate Study Committee. 

  4.   A students has to report his/her thesis progress to his/her advisor at least three time  

per semester. 

 

C. Non-credits course 

 1. Graduate School requirement:  a foreign language 

 2. Program requirement:   with the consent to the advisory committee 
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  3.1.2.2  Type 2  (Plan A Type A2)  Academic 

Degree Requirements                 Total a minimum of 36  credits 

A.  Coursework a minimum of 24 credits 

1. Graduate Courses                                              a minimum of 24 credits 

 1.1  Field of Concentration Courses a minimum of 24 credits 

  1.1.1 Required Courses  13 credits 

  (A) Core Courses   7 credits 

 055771 Research Methodology in Education  3  credits 

 091700 Philosophy and Critical Theory of Education 2  credits 

 091791 Seminar on Issue and Trend in Education 2  credits 

        (B) Concentration Courses  

   Required Courses Major Subject 6 credits 

   Students must take required courses from one of the following 

field of study areas. 

 

 1) Development Education     

 053712 Education for Sustainable Development 3  credits 

 053713 Comprehensive Critical Theoretical Conceptualization 3  credits 

 2) Multicultural Education  

 054810 Theories and Practices in Multicultural Education 3  credits 

 054870 Research Methodology in Multicultural Education 3  credits 

 3) Educational Psychology  

 069712 Mental Health and Self-Adjustment 3  credits 

 069715 Advanced Educational Psychology 3  credits 

 4) Social Studies  

 071711 Theory of Learning Management in Social Studies 2  credits 

 071712 Social Studies Concepts 2  credits 

 071713 Social Studies Curriculum for All 2  credits 

 5) Language Education  

 073711 Theory and Principles of Language Education 3  credits 

 073712 Curriculum and Learning Management in  

Language Education 

3  credits 



 

28 

 

  1.1.2 Elective Courses a minimum of 11 credits 

   Students in a non-requirement of professional licence can select 

the courses offered in their concentration area or from other 

areas within this program or approved by program committee   

 

 1) Development Education    

 053711 Educational Principles for Development  3  credits 

 053720 Lifelong Learning 3  credits  

 053726 Selected Topics in Development Education 3  credits 

 053770 Qualitative Research for Development Education 3  credits 

 2) Multicultural Education  

 054721 Critical Pedagogy            3  credits 

 054723 Participatory Action Research            3  credits 

 054821 Public Policies and Education in South East Asia 3  credits 

 054822 Lifelong Education and Alternative Education 3  credits 

 3) Educational Psychology   

 069722 Motivation for Learning 3  credits 

 069723 Developmental  Psychology  3  credits 

 069724 Counseling Techniques and Practicum in Adolescent  

and Family Psychology 

3  credits 

 069725 Social  Psychology 3  credits 

 069726 Seminar in Educational Psychology 3  credits 

 4) Social Studies  

 071714  Social Studies and Environmental Development  2  credits 

 071715 Analysis of Social Studies in Contemporary World 2  credits 

 071722  Local Studies Management in School and Communities 2  credits 

 071723  Development of Ethics and Social Consciousness 2  credits 

 071724  Futurology 2  credits 

 071770  Research in Social Studies 2  credits 

 5) Language Education  

 073720 Indigenous Literacy in Education                                          3  credits 

 073721  Issues on Language and Education Policies                                      3  credits 
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 073722 Innovation in Language Education for Digital Media 

Literacies 

3  credits 

 073770 Research in Language Education 3  credits 

 1.2  Courses from Other Fields  

       1.2.1  Required Course none 

 1.2.2 Elective Courses   with the consent to the advisory committee none 

2.   Advanced Undergraduate Courses                   none 

B.   Thesis 12 credits 

091799 Master’s Thesis  12  credits 

 

C.  Non-credit Courses 

 1.  Graduate School requirement: a foreign language  

 2. Program requirement             with the consent to the advisory committee 

 

D. Academic Activities 

1. All students must participate in a study-visit program either in Thailand or in other  

countries or attend a conference related to their study program from which reports are expected. 

2.  At least 1 master’s thesis work or a part of master’s thesis work must be published  

or at least accepted to publish in a national journal listed in TCI Tier 1 database with the student 

as the first author or at least 1 master’s thesis work or a part of master’s thesis work must be 

presented in international conference accepted by the field of study. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

  3.1.2.3  Plan A Type A2  (Type 2  Profession)   

Degree Requirements                 Total a minimum of 45  credits 

A.  Coursework a minimum of 33 credits 

1. Graduate Courses                                              a minimum of 33 credits 

 1.1  Field of Concentration Courses a minimum of 33 credits 

  1.1.1 Required Courses  33 credits 

  (A) Core Courses   7 credits 

 055771 Research Methodology in Education  3  credits 

 091700 Philosophy and Critical Theory of Education 2  credits 

 091791 Seminar on Issue and Trend in Education 2  credits 

        (B) Concentration Courses 26 credits 

   (B.1) Required Courses Major Subject 6 credits 

   Students must take required courses from one of the following 

field of study areas. 

 

 1) Social Studies  

 071711 Theory of Learning Management in Social Studies 2  credits 

 071712 Social Studies Concepts 2  credits 

 071713 Social Studies Curriculum for All 2  credits 

 2) Language Education  

 073711 Theory and Principles of Language Education 3  credits 

 073712 Curriculum and Learning Management in Language 

Education 

3  credits 

 (B.2) Required Courses for Profession License               20 credits 

 071730  Innovative Design and Learning Evaluation 3  credits 

 071736 Knowledge Management in Digital Society 2  credits 

 071737  Professional Teacher and Code of Teacher Ethics 2  credits 

 071738 Area-Based Educational Quality Assurance 2  credits 

 071739 Creativity Classroom Management 3  credits 

 071787 Practicum in Teaching Profession 2  credits 

 071788 School Internship 1 3  credits 

 071789 School Internship 2 3  credits 
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   1.1.2 Elective Courses  none 

 1.2 Courses from Other Fields  

      1.2.1  Required Course none 

 1.2.2 Elective Courses   with the consent to the advisory committee none 

2.   Advanced Undergraduate Courses                   none 

B.   Thesis 12 credits 

091799 Master’s Thesis  12 credits 
 

C.  Non-credit Courses 

 1.  Graduate School requirement: - a foreign language  -  

  2. Program requirement             with the consent to the advisory committee 

 

D. Academic Activities 

 1. All students must participate in a study-visit program either in Thailand or in other  

countries or attend a conference related to their study program from which reports are 

expected. 

2. At least 1 master’s thesis work or a part of master’s thesis work must be published  

or at least accepted to publish in a national journal listed in TCI Tier 1 database with the student 

as the first author or at least 1 master’s thesis work or a part of master’s thesis work must be 

presented in international conference accepted by the field of study. 

 

 

PS: Field  of concentration courses and other courses. 

 EDDE (053XXX), EDMU (054XXX), EDPG (069XXX), EDSO (071XXX) and EDLE (073XXX) 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

3.1.3 กระบวนวชิา   

(1) หมวดวิชาบังคับ 

(ก) วิชาแกน   

  หนว่ยกิต 

 055771 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6) 

  Research Methodology in Education  

 091700  ปรัชญาและทฤษฎีเชิงวิพากษ์ทางการศกึษา 2(2-0-4) 

  Philosoghy and Critical Theory of Education  

 091791 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางการศกึษา    2(1-2-3) 

  Seminar on Issue and Trend in Education  
 

    (ข) วิชาเฉพาะ 

         ให้เลือกเรยีน 1 วิชาจากวิชาเอกต่อไปนี้ 

1) วิชาเอก การศึกษาเพื่อการพัฒนา 

          หนว่ยกิต 

 053712 การศกึษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 

  Education for Sustainable Development)  

 053713 ความคิดรวบยอดทฤษฎีเชงิสังเคราะห์ 3(3-0-6) 

  Comprehensive Critical Theoretical Conceptualization  
 

  2) วิชาเอก พหุวัฒนธรรมศึกษา 

          หนว่ยกิต 

 054810 ทฤษฎีและปฏิบัติการของพหุวัฒนธรรมศกึษา 3(3-0-6) 

  Theories and Practices in Multicultural Education   

 054870 วิธีวิทยาการวิจัยพหุวัฒนธรรมกับการศกึษา 3(3-0-6) 

  Research Methodology in Multicultural Education  
 

3) วิชาเอก จติวิทยาการศึกษา       

          หนว่ยกิต 

 069712 สุขภาพจิตและการปรับตัว 3(3-0-6) 

  Mental Health and Self-Adjustment  

 069715 จติวิทยาการศกึษาขั้นสูง 3(3-0-6) 

  Advanced Educational Psychology   
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  4) วิชาเอก สังคมศึกษา      

          หนว่ยกิต 

 071711 ทฤษฏีและการจัดการเรียนรูส้งัคมศึกษา 2(2-0-4) 

  Theory and Social Students Learning Management                                           

 071712 มโนทัศนท์างสังคมศกึษา 2(2-0-4) 

  Social Studies Concepts  

 071713 หลักสูตรสังคมศึกษาเพือ่ปวงชน 2(2-0-4) 

  Social Studies Curriculum for All  

 

5) วิชาเอก ภาษาศึกษา           

   หนว่ยกิต 

 073711 ทฤษฏีและหลักการภาษาศึกษา 3(3-0-6) 

  Theory and Principles of Language Education   

 073712 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาศกึษา 3(3-0-6) 

  Curriculum and Learning Management in  

Language Education 

 

  

  (ค) วิชาบังคับวิชาชีพ 

          หนว่ยกิต 

 071730  การออกแบบนวัตกรรมและประเมินผลการเรียนรู้   3(3-0-6) 

  Innovative Design and Learning Evaluation  

 071736  การจัดการความรู้ในสังคมดิจทิัล 2(2-0-4) 

  Knowledge Management in Digital Society  

 071737  ความเป็นครูมอือาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู   2(2-0-4) 

  Professional Teacher and Code of Teacher Ethics  

 071738  การประกันคุณภาพการศกึษาเชงิพื้นที่ 2(2-0-4) 

  Area-Based Educational Quality Assurance  

 071739  การจัดการช้ันเรยีนเชิงสร้างสรรค์  3(3-0-6) 

  Creativity Classroom Management  

 071787 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2(90) 

  Practicum in Teaching Profession  
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 071788 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศกึษา  1 3(240) 

  School Internship 1  

 071789 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศกึษา  2 3(240) 

  School Internship 2  

 

     (2) หมวดวิชาเลือก 

   นักศกึษาที่ไม่ประสงค์ขอใบประกอบวิชาชีพใหเ้ลือกเรียนกระบวนวิชาใน 

หมวดวิชาที่สัมพันธ์กับวิชาเอก หรอืเลือกจากหมวดวิชาอื่นๆ ภายในสาขาวิชานี้ หรอืกระบวนวิชา 

ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ 

กลุ่มวิชา การศึกษาเพื่อการพัฒนา   

          หนว่ยกิต 

 053711 หลักการศกึษาเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 

  Development Education Principles  

 053720 การเรียนรูต้ลอดชีวติ 3(3-0-6) 

  Lifelong Learning  

 053726 หัวข้อเลอืกสรรการศกึษาเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 

  Selected Topics in Development Education  

 053770 การวิจัยเชิงคุณภาพส าหรับการศกึษาเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 

  Qualitative Research for Development Education  

  

กลุ่มวิชา พหุวัฒนธรรมศึกษา 

          หนว่ยกิต 

 054721 ศาสตร์การสอนเชิงวิพากษ์ 3(3-0-6) 

  Critical Pedagogy    

 054723 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนรว่ม 3(3-0-6) 

  Participatory Action Research             

 054821 นโยบายสาธารณะกับการศกึษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ 3(3-0-6) 

  Public Policies and Education in South East Asia  

 054822 การศกึษาตลอดชีวติและการศกึษาทางเลือก 3(3-0-6) 

  Lifelong Education and Alternative Education  
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    กลุ่มวิชา จติวิทยาการศึกษา 
          หนว่ยกิต 

 069722 แรงจูงใจเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(3-0-6) 

  Motivation for Learning  
 069723 จติวิทยาพัฒนาการ  3(3-0-6) 

  Developmental Psychology  

 069724 เทคนิคการให้ค าปรึกษาและการฝกึปฏิบัติ 
ในเด็กวัยรุ่นและครอบครัว 

3(3-0-6) 

  Counseling Techniques and Practices with 

Children, Youth and Families 

 

 069725 จติวิทยาสังคม 3(3-0-6) 

  Social  Psychology  

 069726 สัมมนาทางจิตวิทยาการศกึษา 3(3-0-6) 
  Seminar Educational Psychology  

 

กลุ่มวิชา สังคมศึกษา 
          หนว่ยกิต 

 071714  สังคมศกึษากับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) 

  Social Studies and Environmental Development  
 071715 การวิเคราะหป์ระเด็นทางสังคมรว่มสมัย 2(2-0-4) 

  Analysis of Social Studies in Contemporary World  

 071722  การจัดการท้องถิ่นศกึษาในโรงเรียนและชุมชน 2(2-0-4) 
  Local Studies Management in School and Communities  

 071723  การพัฒนาจรยิธรรมและจิตส านึกต่อสังคม 2(2-0-4) 

  Development of Ethics and Social Consciousness   
 071724  อนาคตวิทยา 2(2-0-4) 

  Futurology  

 071770  การวิจัยทางสังคมศกึษา 2(2-0-4) 
  Research in Social Studies  
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กลุ่มวิชา ภาษาศึกษา 
          หนว่ยกิต 

 073720 การรูภ้าษาเพื่อการศกึษาชนพืน้เมือง 3(3-0-6) 

  Language Literacy for Indigenous Education  
 073721  ประเด็นภาษาและนโยบายทางการศกึษา 3(3-0-6) 

  Language Issues and Education Policies     

 073722 นวัตกรรมภาษาศกึษาเพื่อการรูส้ื่อดิจทิัล 3(3-0-6) 
  Innovation in Language Education for Digital  

Media Literacies 

 

 073770 การวิจัยทางภาษาศกึษา 3(3-0-6) 
  Research in Language Education  

 

(2) หมวดวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ  - 
 

(3) หมวดปรญิญานิพนธ์ 

          หนว่ยกิต 
 091797 วิทยานิพนธ์ปรญิญาโท 

Master’s Thesis 

36 

 091799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 

Master’s Thesis 
12 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  (ภาคปกติ) 

   (1)  แบบ 1  (แผน ก แบบ ก1) 

ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

 ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการมหาวิทยาลยั - 091797 วิทยานิพนธ์ปรญิญาโท 12 

 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ -  จัดสัมมนา/เข้าร่วมการสัมมนา/

น าเสนอผลงานในการสัมมนา 

- 

 เสนอหัวข้อโครงร่างปรญิญานิพนธ ์ -  รายงานผลการท าTHESIS - 

      

 รวม -  รวม 12 

ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

091797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 091797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 

 จัดสัมมนา/เข้าร่วมการสัมมนา/

น าเสนอผลงานในการสัมมนา 

-  เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน/เขา้ร่วม

การสัมมนา/น าเสนอผลงานในการ

สัมมนา 

- 

 รายงานผลการท าTHESIS -  สอบปรญิญานิพนธ ์  

 รวม 12  รวม 12 

รวมหน่วยกติตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 

 

(2) แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)  แบบวิชาการ 

ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

091700 ปรัชญาและทฤษฎีเชิงวิพากษ ์

ทางการศึกษา 

2 091791 สัมมนาประเด็นและแนวโนม้ 

ทางการศึกษา 

2 

055771 วิธวีิทยาการวิจัยทางการศึกษา 3  กระบวนวิชาบังคับ 3 

 กระบวนวิชาบังคับ 3  กระบวนวิชาเลือก 3 

 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ -  เสนอหัวข้อโครงร่างปริญญานิพนธ ์ - 

      

 รวม 8  รวม 8 

ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

 กระบวนวิชาบังคับ 6 091799 วิทยานิพนธ์ปรญิญาโท 12 

 กระบวนวิชาเลือก 2  เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน/เขา้ร่วม

การสัมมนา/น าเสนอผลงานในการ

สัมมนา 

- 

    สอบปรญิญานิพนธ ์ - 

 รวม 8  รวม 12 

รวมหน่วยกติตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
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3.1.5   แสดงแผนการศึกษา  (ภาคพิเศษ) 

(1)  แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)  แบบวิชาการ 

 

ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

091700 ปรัชญาและทฤษฎีเชิงวิพากษ ์

ทางการศึกษา 

2 091791 สัมมนาประเด็นและแนวโนม้ 

ทางการศึกษา 

2 

055771 วิธวีิทยาการวิจัยทางการศึกษา 3  กระบวนวิชาบังคับ 2 

 กระบวนวิชาบังคับ 2  กระบวนวิชาเลือก 3 

 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ -  เสนอหัวข้อโครงร่างปริญญานิพนธ ์ - 

      

 รวม 7  รวม 7 

 

ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

 กระบวนวิชาบังคับ 2 091799 วิทยานิพนธ์ปรญิญาโท 12 

 กระบวนวิชาเลือก 8  เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน/เขา้ร่วม

การสัมมนา/น าเสนอผลงานในการ

สัมมนา 

- 

    สอบปรญิญานิพนธ ์ - 

 รวม 10  รวม 12 

รวมหน่วยกติตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 

 

(2) แบบ 2  (แผน ก แบบ ก2)  แบบวิชาชีพ 

ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

091700 ปรัชญาและทฤษฎีเชิงวิพากษ ์

ทางการศึกษา 

2 091791 สัมมนาประเด็นและแนวโนม้ 

ทางการศึกษา 

2 

055771 วิธีวทิยาการวิจัยทางการศึกษา 3 071787 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 

 วิชาบังคบัวิชาเฉพาะ 2  วิชาบังคบัวิชาเฉพาะ 2 

 วิชาบังคบัวิชาชีพ 6  วิชาบังคบัวิชาชีพ 4 

 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ -  เสนอหัวข้อโครงร่างปรญิญานิพนธ ์ - 

      

 รวม 13  รวม 10 
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ภาคฤดูร้อน หน่วยกิต 

 วิชาบังคบัวิชาชีพ 4 

   

 รวม 4 

 

ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

071788 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

ในสถานศึกษา 1 

3 071789 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

ในสถานศึกษา 2 

3 

091799 วิทยานิพนธ์ปรญิญาโท 6 091799 วิทยานิพนธ์ปรญิญาโท 6 

    เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน/เขา้ร่วม

การสัมมนา/น าเสนอผลงานในการ

สัมมนา 

 

    สอบปรญิญานิพนธ ์  

 รวม 9  รวม 9 

รวมหน่วยกติตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  45 หน่วยกิต 

 

 

 

 

3.1.5 ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

  ระบุไว้ในภาคผนวก  
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     3.2 ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ อาจารย์ประจ าหลักสูตร / อาจารย์ประจ า 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา ,สาขา, สถาบัน, 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

จ านวนผลงาน 
วจิัยรวม 

(จ านวนเรื่องใน
ระยะ 5  ปีล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรบัปรุง
หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

1. รศ.ดร.ชรินทร์   
มั่งคัง่* 

ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน),  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549 

15 10 17 10 
78(32) 

 3 3213 00157 20 0 ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540 

     

  Dip.Ed. (Social Studies), Kyoto University  
of Education, Japan, 2003 

     

  ค.บ. (สังคมศกึษา),  
วิทยาลัยครูบุรรัีมย์, 2533 

     

2. รศ.ดร.จารุณี 

ทิพยมณฑล* 

3 5099 00118 08 1 

Ph.D. (Applied Technology, Training & 

Development),  University of North 
Texas, U.S.A. 1996 

8 6 8 6 22(17) 

   Graduate Certificate in Technology 
Specialist, Illinois State University, 
Normal, IL, U.S.A. 2005 

     

  กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ),  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2531 

     

  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),  
มหาวิทยาลัยพายัพ, 2527 

     

3. ผศ.ดร.เชษฐภูมิ 
วรรณไพศาล* 

ค.ด. (อุดมศึกษา), 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 

23 9 18 12 23(15) 

 3 5101 00274 83 8  Certificate in Educational Research, 

The University of Oxford, United 

Kingdom, 2017 

     

   Certificate in Social Education, 

Waseda University, Japan, 2016 

     

  ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

และการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ), 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552 

     

  ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมือง), 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 

     

  ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2553 

     

  ศษ.บ. (สังคมศกึษา),  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2547 
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ที่ ชื่อ-นามสกลุ 
คุณวุฒิการศึกษา ,สาขา, สถาบัน, 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 

ชั่วโมง/สัปดาห์ 
จ านวนผลงาน 

วจิัยรวม 

(จ านวนเรื่องใน

ระยะ 5  ปีล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรบัปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

4. ผศ.ดร.ดวงหทัย 
กาศวิบูลย์ 

3 5099 00921 69 1 

Ph.D. (Mathematics Education), 
Oregon State University, U.S.A., 
2004 

9 9 9 9 34(21) 

  M.S. (Mathematics Education), 
Oregon State University, U.S.A., 
2000 

     

  ศษ.บ. (คณิตศาสตร์),  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536 

     

5. รศ.ดร.ขวัญชีวัน 
บัวแดง 

Ph.D. (Anthropology), University of 
Sydney, Australia, 2001 

6 7.5 6 9  98(14) 

 3 5019 00029 27 8 M.A. (Anthropology), 
Ateneo de Manila University, 
Philippines, 1967 

     

  ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2527 

     

6. รศ.ดร.นงเยาว์  
เนาวรัตน์ 

Ph.D. (Development Studies),  
University of Leeds, UK, 2004 

10 14 9 6 
45(13) 

 3  8001 01937 02 1 M.A. (Woman’s Studies),  
York University, UK, 1993 

    
 

  สม.ม. (สังคมวทิยาและมานุษยวิทยา), 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531 

     

  ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์),  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2521 

     

7. อ.ชญานิตย์ 
ยิม้สวัสดิ์ 

ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 

18 2 21 2 
13(13) 

 1 5099 00061 13 0 คศ.บ. (สังคมศกึษา), 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม,่ 2549 

     

8. อ.ดร.สิระ  
สมนาม 

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน), 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561 

12 - 12 2 
13(13) 

 3 5603 00182 49 0 ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548 

    
 

  ศษ.บ. (ภาษาไทย), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2544 

     

9. อ.ดร.ขวัญฟูา   
ศรีประพันธ์ 

ปร.ด. (สื่อสารมวลชน),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551 

- - - 1 15(11) 

  รป.ม. (การจัดการ), 
สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์} 
2546 

     

  ศศ.ม. (ปรัชญา),  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2545 

     

  รป.ป (บรหิารรัฐกิจ), 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535 
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ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา ,สาขา, สถาบัน, 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 

ชั่วโมง/สัปดาห์ 
จ านวนผลงาน 

วจิัยรวม 

(จ านวนเรื่องใน

ระยะ 5  ปีล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรบัปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

10. ผศ.ดร.ชูเกียรติ 
ชัยบุญศรี 

Ph.D. (Economics), 
Bangalore University, India, 2010 

10 8 10 12 13(11) 

 3 5099 00036 85 9 ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์),  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 

     

  ศ.บ. (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์),  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2538 

     

11. อ.ชัยณรงค์  

จารุพงศ์พัฒนะ 

ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550 
18 2 11 2 

10(10) 

 3 5005 00036 91 8 ศษ.บ. (สังคมศกึษา), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544 

     

12. อ.ดร.นันท์นภัส 

แสงฮอง 

2 5711 00021 10 0 

Ph.D.       

 

(Educational Policy Studies), 

University of Illinois at Urbana-  

Champaign, USA., 2015 

12 3 12 6 10(10) 

  M.A.   

 

(Educational Policy Studies), 

University of Illinois at Urbana- 

Champaign, USA., 2009 

     

  บธ.บ. )การจัดการทั่วไป( ,  

มหาวิทยาลัยแม่โจ,้ 2005 

     

13. ศ.ดร.อรรถจักร์  

สัตยานุรักษ์ 

Ph.D.  

 

(Economics),   

University of Nagnoya, Japan, 2004 

27 27 27 7 25(9) 

  อ.บ. (ประวัติศาสตร)์, 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2530 

     

  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร)์} 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

บางแสน, 2523 

     

14. ผศ.ดร.เก่งกิจ 

กิตเิรียงลาภ 

ร .ด.  (การเมืองเปรียบเทียบ), 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 

- - - 1 61(9) 

  ร .บ.  (การปกครอง),  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 

     

15. ผศ.ดร.ธงชัย 

ภูวนาถวิจติร 

ปร.ด. (สังคมศาสตร์),  

มหาวิทยาลัยแม่ฟาูหลวง, 2553 

6 3 3 6 9(8) 

 3 5707 00165 58 4 บธ.ม. (บรหิารธุรกิจ),  

มหาวิทยาลัยแม่ฟาูหลวง, 2549 

     

  บธ.บ. (การจัดการทั่วไป),  

สถาบันราชภัฏล าปาง, 2547 
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ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา ,สาขา, สถาบัน, 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 

ชั่วโมง/สัปดาห์ 
จ านวนผลงาน 

วจิัยรวม 

(จ านวนเรื่องใน

ระยะ 5  ปีล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรบัปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

16. ผศ.ดร.สิงห์ 

สุวรรณกิจ 

Ph.D. (History), University of Copenhagen, 

Denmark, 2013 

18 27 18 7 12(7) 

  M.St. (Forced Migration), 

University of Oxford, United 

Kingdom, 2002 

     

  ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ), 

(เกียรตินิยมอันดับ 1)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 

     

17. ผศ.ดร.คณิเทพ 

ปิตุภูมินาค 

ปร.ด. (ดนตรีศกึษา), 

มหาวิทยาลัยมหดิล, 2556 

2 - 2 1 5(5) 

  ศศ.ม. (ดนตรีวทิยา), 

มหาวิทยาลัยมหดิล, 2551 

     

  ศศ.บ. (ดนตรีสากล), 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548 

     

18. อ.ดร.ประสิทธิ ์

ลีปรชีา 

5 5505 00487 10 0 

Ph.D. (Anthropology),  

University of Washington, Seattle, 

USA. 1994 

- - 6 6 29(4) 

  M.A. (Anthropology), 

University of Washington, Seattle, 

USA. 1977 

     

  ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม),  

มหาวิทยาลัยมหดิล, 2531 

     

  ร.บ. (รัฐศาสตร)์,  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2528 

     

19. ผศ.ดร.ธนียา  

เจติยานุกรกุล 

Ph.D. (Environmental Science),  

Kanazawa University, Japan, 2005 

10 6 10 6 12(4) 

 3 9299 00394 20 4 วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539 

     

  วท.บ. (ศึกษาศาสตร์เกษตร),  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536 

     

20. ผศ.ดร.สยาม 

ราชวัตร 

พธ.ด. (พระพุทธศาสนา),  

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย, 2554 

10 6 10 6 16(3) 

 3 3007 00376 69 2 อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ), 

มหาวิทยาลัยมหดิล, 2543 

     

  รป.บ. (การบริหารรัฐกิจ),  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540 
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ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา ,สาขา, สถาบัน, 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 

ชั่วโมง/สัปดาห์ 
จ านวนผลงาน 

วจิัยรวม 

(จ านวนเรื่องใน

ระยะ 5  ปีล่าสุด) 

ปจัจุบัน เมื่อปรบัปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

  ศษ.บ. (การสอนภาษาไทย), 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

2539 

     

   วุฒิกลุ่มอื่นทีห่น่วยงานผลิตมาเพื่อใช้

เฉพาะต าแหน่ง เปรียญธรรม 9 ประโยค 

(ภาษาบาล)ี, คณะสงฆ์ไทย, 2539 

     

21. ผศ.ดร.นงลักษณ ์

เขียนงาม 

ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน),  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 

9 5 9 3 10(3) 

 3 5404 00040 74 3 วท.ม.  (จิตวทิยาโรงเรียน),

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538 

     

  วท.บ. (จิตวทิยาโรงเรียน), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528 

     

22. ผศ.ดร.บุญรอด  

โชตวิชิรา 

ค.ด. (อุดมศึกษา), 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 

9 - 12 2 15(2) 

 3 1101 02116 81 8 ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 

     

  ศษ.บ. (ภาษาไทย), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2544 

     

23. ผศ.ดร.ระวี   

จันทร์ส่อง 

Ph.D. (Sanskrit), Banaras Hindu 

University, India, 2013  

- - 9 3 3(2) 

 3 3419 00558 41 8 ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต), 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552 

     

  ศษ.บ. (สังคมศกึษา),  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 

     

24. อ.ดร.รังสิมา 

วิวัฒน์วงศ์วนา 

 

Ph.D. 

 

(Postgraduate Research Support 
Scheme), The University of Sydney 
– Sydney Australia, 2556 

2 - 2 1 2(2) 

  สศ.ม. โครงการปรญิญาโทสาขาพัฒนา
แรงงานและสวัสดิการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545 

     

  ศศ.บ. (รัฐศาสตร)์, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539 

     

25. ผศ.ดร.บัวรนิ  

วังคีรี 

อ.ด. (วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ),  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 

9 3 9 4.5 5(1) 

 3 6704 00100 47 8 อ.ม. (ภาษาไทย), 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545 

     

  ศศ.บ. (ภาษาไทย), 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2540 
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ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา ,สาขา, สถาบัน, 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 

ชั่วโมง/สัปดาห์ 
จ านวนผลงาน 

วจิัยรวม 

(จ านวนเรื่องใน

ระยะ 5  ปีล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรบัปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

26. อ.ดร.ปนัดดา 
บุณยสาระนัย 

ปร.ด. 
 

(ภาษาศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยมหดิล, 2554 

3 - 3 1 4(1) 

  ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์),  
มหาวิทยาลัยมหดิล, 2536 

     

  ศศ.บ. (รัฐศาสตร์),

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2529 

     

27. อ.นันทกา ฟูสีกุล 
1 5060 10094 44 2 

ศษ.ม. (จติวิทยาการศึกษาและการแนะแนว), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555 
12 - 12 2 

1(1) 

  วท.บ. (จิตวิทยาคลินิก),  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 

     

หมายเหตุ  1.  อาจารย์ล าดับที่   *1-3       หมายถึง  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

  2.  อาจารย์ล าดับที่     1-21     หมายถึง  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  3.  อาจารย์ล าดับที่    22-27   หมายถึง  อาจารย์ประจ า  
 

3.2.2 อาจารย์พิเศษ  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สังกัด 

จ านวนผลงาน 
วจิัยรวม 

(จ านวนเรื่องใน
ระยะ 5  ปีล่าสุด) 

1. ศ.ดร.สริิวรรณ ศรีพหล Ph.D. (Social Studies Education) ข้าราชการบ านาญ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

5 

2. ศ.ดร. อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน ์ Ph.D. (Continuing Education: 
Project Evaluation in 
Distance Education) 

ข้าราชการบ านาญ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

4 

3. รศ. พนิดา  สินสุวรรณ ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) ข้าราชการบ านาญ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2 

4. รศ.ดร.บุบผา อนันต์สุชาติกุล Ph.D. (Educational and Human 
Development),  

ข้าราชการบ านาญ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2 

5. ผศ.ดร.ผ่องฉวี  ไวยาวัจมัย Ph.D. (Mathematics Education)  ข้าราชการบ านาญ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2 

6. ศ.ดร. ไพฑูรย์ สินลารัตน์ Ph.D. (Higher Education) ข้าราชการบ านาญ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2 

7. รศ.ดร. อรรณพ  พงษ์วาท Ph.D. (Development Education) 
 

ข้าราชการบ านาญ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2 

8. ผศ.ดร.จินตนา  สุจจานันท์ Ph.D. (Adult/Continuing 
Education-major and 
Linguistics-minor)  

ข้าราชการบ านาญ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

1 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

ความคาดหวังในผลการเรยีนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

 4.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมส าหรับบุคลากรทางการศกึษา เสียสละ  

ซื่อสัตย์สุจริตมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพทางการศกึษา 

 4.1.2 มีวนิัย ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ 

และขอ้บังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

 4.1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง 

และล าดับความส าคัญ 

 4.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ 

ความเป็นมนุษย์ 

 4.1.5 สามารถบูรณาการความรู้วชิาเอก ความรูเ้กี่ยวกับการศกึษา และวิชาชีพครู  

 4.1.6 คิดวิเคราะห์ สังเคราะห ์ประเมินค่า รวมทั้งคิดอย่างมวีิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

 4.1.7 สามารถสืบค้นขอ้เท็จจรงิ รวบรวม ศกึษา วเิคราะหแ์ละประเมินข้อมูลสารสนเทศ 

และแนวคิดจากแหลง่ข้อมูลที่หลากหลาย และสรุปเพื่องานสอนและงานบริหารการศกึษา งานครู  

วินจิฉัยผูเ้รียน วิจัยพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 4.1.8 สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดการศกึษาได้ 

อย่างเหมาะสม รวมทั้งมคีวามเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรยีนรูอ้ย่าง

สร้างสรรค์และมีวสิัยทัศน์ 

 4.1.9 มมีนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ รวมทั้งมีความไวในการรับความรู้สกึของผูเ้รียนด้วยความเข้าใจและ

ความรูส้ึกเชิงบวกมีวุฒภิาวะทางอารมณ์และสังคม 

 4.1.10 สามารถใช้ความรูใ้นศาสตร์มาชีน้ าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผูร้ิเริ่มแสดง

ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของ

ตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งมีความเอาใจใส่  มีส่วนช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญญาต่อความสัมพันธ์ 

ในกลุ่ม และระหว่างกลุ่มผูเ้รียนอย่างสร้างสรรค์ 

 4.1.11 มีความรบัผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

รวมทั้งมคีวามสัมพันธ์ที่ดกีับผูเ้รียนเป็นผู้น าและผูต้ามที่มคีวามรับผดิชอบต่อสว่นรวมทั้งด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 4.1.12 มีทักษะในการใช้เครื่องมอืที่จ าเป็นที่มอียู่ในปัจจุบนัต่อการท างานที่เกีย่วกบัการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีความไวในการวิเคราะหแ์ละเข้าใจข้อมูลสารสนเทศ

ที่ได้รับจากผูเ้รียนอย่างรวดเร็วทั้งที่เปน็ตัวเลขเชิงสถิติหรอืคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรอืภาษาเขียน 
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 4.1.13 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรอืน าสถิตมิาประยุกต์ใช้ 

ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งสามารถใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล   

แปลความหมายและเลือกใช้ขอ้มูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับวิชาที่สอนและงานครูที่รับผดิชอบโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี 

 4.1.14 สามารถสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของ 

สื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม  โดยเฉพาะกับกลุ่มผูเ้รียน 

 4.1.15 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มรีปูแบบที่หลากหลาย ทั้งรปูแบบทีเ่ป็นทางการ 

(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

 4.1.16 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูส้ าหรับผูเ้รียนที่หลากหลาย ทั้งผูเ้รียนที่มี

ความสามารถพิเศษ ผู้เรยีนที่มคีวามสามารถปานกลาง และผูเ้รียนที่มคีวามตอ้งการพิเศษอย่าง 

มีนวัตกรรม 

 4.1.17 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูใ้นวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ 
4.2 ช่วงเวลา  

 4.2.1  การฝกึทักษะวิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา ภาคเรียนที่ 1 หรือ 2   

ของช้ันปีการศกึษาที่ 1 

 4.2.2  การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาของช้ันปีที่ 2  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

 4.3.1 กระบวนวิชา 071787 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหว่างเรียน  จัดใหม้ีการศกึษาสังเกต

หอ้งเรียนในสถานศกึษา 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ ช้ันปีที่ 1  

 4.3.2 กระบวนวิชา  071788  การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศกึษา 1  

            กระบวนวิชา  071789  การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศกึษา 2  

จัดกระบวนวิชาละ 1 ภาคการศกึษา ระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 1 ปีการศกึษาโดยจัดใหฝ้กึ 

ปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา ไม่น้อยกว่า 16 ช่ัวโมง ต่อสัปดาห์   

4.4 กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

 4.4.1 การคัดเลือกสถานศกึษาที่เป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูที่มคีุณภาพและได้รับ

การรับรองจากคุรุสภา 

 4.4.2 การจัดนักศกึษาเข้าฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูในสถานศกึษาโดยกระบวนการ 

มีสว่นร่วม คือ ฝุายฝึกประสบการณว์ิชาชีพ ตัวนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาเอก และฝาุย 

ฝกึประสบการณว์ิชาชีพ นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาเอก และฝุายฝึกประสบการณว์ิชาชีพ  

4.4.3 การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

  (1) เตรียมความพรอ้มของผู้เรียนด้วยการปฐมนเิทศ และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

  (2) เตรียมความพร้อมของบุคลากรและอาจารย์นเิทศก์ 
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  (3) เตรียมความพรอ้มหนว่ยฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู ด้วยการเชญิครูพี่เลีย้งหรือ

บุคลากรฝาุยฝกึประสบการณ์วชิาชีพครูประชุมสัมมนา 

4.4.4 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 (1) การรายงานตัวต่อหนว่ยฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู 

  (2) การแต่งตัง้ครูพี่เลีย้งเพื่อดูแล ใหค้ าแนะน า ซึ่งมคีุณสมบัติตามเกณฑค์ุรุสภา 

  (3) ด าเนนิการฝกึประสบการณ์วชิาชีพครูให้ครบ 240 ช่ัวโมง/ภาคเรียน 

โดยมีช่ัวโมงปฏิบัติการสอนไม่น้อยกว่า 9 คาบ/สัปดาห์ 

  (4) นิเทศติดตามจากฝาุยฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูเป็นระยะ 

  (5) การสัมมนาระหว่างฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู 

  (6) การปัจฉิมนิเทศนักศกึษา 

  (7) การประเมนิผล 

  (8) การยกย่องเชดิชูเกียรตินักศึกษา ครูพี่เลีย้ง และฝาุยฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 

        การศกึษาหลักสูตรนีน้ักศึกษาต้องท าวิจัยตามโจทย์ที่สนใจภายใต้การดูแลของอาจารย์                  

ที่ปรึกษา โดยแบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) ต้องท าวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต และแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

ต้องท าวิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต ทั้งแบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) และแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) ลักษณะ

เป็นการฝึกกระบวนการคิดและการท างานที่เป็นระบบ การท าวิทยานิพนธ์เป็นการท าวิจัยเต็มรูปแบบ 

นักศึกษาสามารถใช้คู่มือการท าวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัยและจากคณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 นอกจากนั้นยังเป็นกระบวนการสร้างองค์ความรู้หรือศึกษาเพื่อขยายความรู้แนวคิดใหม่ 

ส าหรับการพัฒนาประสบการณก์ารเรียนรูข้องผู้เรยีน 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

  การท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระจะช่วยส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพ                             

การเรียนรูห้ลายประการ ดังนี้ 

1) มีวนิัย ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ 

และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

2) มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและมีความรูใ้นแนวกว้างของ 

สาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ  
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4) คิดอย่างมวีิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

5) สามารถสืบค้น รวบรวม ศกึษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ใน 

การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

  6) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

  7) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

  8) มีทักษะในการใชเ้ครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับ 

การใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

  9) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร ์หรอืน าสถิติมาประยุกต์ 

ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

  10) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบ 

ของสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 

 5.3 ช่วงเวลา 

  ภาคปกติ 

  วิทยานิพนธ์ แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2 

ถึงปีการศกึษาที่ 2 

  วิทยานิพนธ์ แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) ภาคการศกึษาที่ 1 และ 2 ของปีการศกึษาที่ 2 

  ภาคพิเศษ 

วิทยานิพนธ์ แบบ 2  (แผน ก แบบ ก2) ภาคการศกึษาที ่1 และ 2 ของปีการศกึษาที่ 2 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต 

  วิทยานิพนธ์ แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) จ านวน  36 หนว่ยกิต 

  วิทยานิพนธ์ แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) จ านวน  12  หนว่ยกิต 

5.5 การเตรยีมการ 

  มีการจัดให้เรยีนกระบวนวิชาที่ให้ความรูค้วามเข้าใจทางด้านการท าวิจัย การก าหนด

บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาและจัดให้มีการประชุมชี้แจง ก าหนดวันน าเสนอหัวข้อโครงร่างฯ

และการน าเสนอผลงาน เตรียมเอกสารขั้นตอนของการด าเนินการและการประเมินผลให้นักศึกษา

ได้รับทราบ จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ (หรืออาจารย์) ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามความ

เหมาะสมของหัวข้อ 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 

  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยานิพนธ์โดยยึดข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ.2559 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศกึษา (ไม่เกิน 3 คุณลักษณะ) 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนักศกึษา 

(1) มคีุณธรรม จรยิธรรม ตามจรรยาบรรณ 

    วิชาชีพครู และท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี  

    รับผิดชอบต่อตนเอง วชิาชีพและสังคม 

ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามี

จรรยาบรรณในวิชาชีพครู เคารพในสิทธิทาง

ปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคล การใชเ้ทคโนโลยี 

ในการพัฒนาสังคมที่ถูกต้อง 

(2) พัฒนาศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีี 

    และภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑด์ี สามารถ 

    ประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบ 

    วิชาชีพทางการศึกษาและพัฒนาองค์ 

    ความรูใ้หม่ในระดับมาตรฐานสากลได้ 

สร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติ มีปฏิบัติการ แบบฝกึหัด โครงงาน  

และกรณีศกึษาให้นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์ 

องค์ความรูก้ับปัญหาจริง 

(3) เป็นบุคคลแหง่การเรียนรู้ คิดเป็น ท าเป็น  

    และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็น 

    ระบบ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ออกแบบ และ 

    พัฒนานวัตกรรมการศกึษาเชงิสร้างสรรค์ 

    ได้ รวมทั้งสามารถติดต่อสื่อสารโดยใช้ 

    ภาษาอังกฤษ 

ทุกรายวิชาต้องมโีจทย์ปัญหา แบบฝกึหัด  

หรอืโครงงานให้นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ  

ฝกึแก้ปัญหา แทนการท่องจ า และต้องมกีาร

มอบหมายงานให้นักศึกษาได้สบืค้นข้อมูล 

รวบรวมความรู้ที่นอกเหนอืจากที่ได้น าเสนอ 

ในชั้นเรียน และเผยแพรค่วามรูท้ี่ได้ระหว่าง

นักศึกษาด้วยกัน หรอืให้กับผูส้นใจภายนอก 

โดยใช้ภาษาอังกฤษ สว่นวิชาวิทยานิพนธ์ที่

ต้องการการบูรณาการองค์ความรู ้สว่นวิชา

วิทยานิพนธ์ตอ้งใชก้ารวิเคราะห์ออกแบบ  

และพัฒนาองค์ความรู้ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  (1)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  

มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

  (2)  มีวนิัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ 

และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

 (3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไข 

ข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 

  (4)  เคารพสทิธิและรบัฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศร ี

ของความเป็นมนุษย ์

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) อาจารย์ผูส้อนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ 

วิชาชีพ ในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมกีารจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจรยิธรรม  

(3) ส่งเสริมให้นักศึกษามีวินัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

เชน่ การลงช่ือเข้าช้ันเรยีน และการตรงตอ่เวลา  

(4) ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผดิชอบและรู้จักการท างานร่วมกับผูอ้ื่น  

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศกึษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตาม 

ก าหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการรว่มกิจกรรม 

(2)  ประเมินจากการมวีินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม 

เสริมหลักสูตร 

(3)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหนา้ที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 2.2 ความรู้ 

  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  (1) มคีวามรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

  (2) สามารถวิเคราะหป์ัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรูท้ักษะ และการใชเ้ครื่องมอื 

ที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

  (3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของ 

สาขาวิชาเอกที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ  

  (4) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรูใ้นศาสตรอ์ื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1)  ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่ การบรรยาย  

การทบทวน การฝึกปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอื่นๆ ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ เช่น การเรียน 

แบบร่วมมือ การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนโดยการค้นคว้าด้วยตนเอง  

(2)  การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง จากการทัศนศกึษา จากวิทยากรที่เช่ียวชาญ 

ทางการศึกษา และนักวิชาการนอกสถาบัน ในหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัย 

(3)  การถาม-ตอบปัญหา และอภิปรายทางวิชาการในช้ันเรยีน                 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนสิิต ในด้านต่าง ๆ คือ 

(1) สอบย่อย โดยเน้นการสอบทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 

(2) สอบกลางภาค โดยเน้นการสอบทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 

(3) สอบปลายภาค โดยเน้นการสอบทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 

(4) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 

(5) การน าเสนอผลงานหรอืการส่งตัวอย่างหรอืการส่งรายงาน 

(6) การเข้าร่วมกิจกรรมที่ก าหนด และการมสี่วนรว่มในการอภปิรายแสดงความคิดเห็น 

2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  (1) คิดอย่างมวีิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

  (2) สามารถสืบค้น รวบรวม ศกึษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ใน 

การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

  (3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  (1) การมอบหมายงานการแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหาและกรณีศกึษา หรอื

สถานการณ์จ าลอง หรอืจากการศกึษาดูงานนอกสถานที่ 

  (2) การสอนแบบเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ โดยเปิดโอกาสใหม้ีการอภปิรายแสดง 

ความคิดเห็นทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ มกีารน าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) ประเมินจากผลงานการแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย 

(2) ประเมินจากการเข้าร่วมและการมีสว่นร่วมในการอภปิรายแสดงความคิดเห็น  
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและ 

ภาษาอังกฤษได้ อย่างมปีระสิทธิภาพ 

  (2) สามารถใช้ความรูใ้นศาสตร์มาชีน้ าสังคมในประเด็นที่ศกึษาอย่างเหมาะสม และ 

เป็นผู้รเิริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง

พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

  (3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบกลุ่ม  

(2) จัดกิจกรรมทางวิชาการโดยให้นักศึกษาเป็นผู้ด าเนินการ  

(3) มีการสอนที่เน้นการมปีฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรยีนกับผูเ้รียน ผูเ้รียนกับผู้สอน  

และผูเ้รียนกับบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

(1) การประเมนิความสามารถในการท างานกลุ่ม 

(2) ประเมินผลการด าเนินงานที่จัดกิจกรรมทางวชิาการ 

(3) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน 

2.5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 (1)  มีทักษะในการใชเ้ครื่องมอืที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้ 

สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตรห์รอืน าสถิตมิาประยุกต์ใช้ 

ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบ 

ของสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) การเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
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(2) มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์ ค านวณ หรือสารสนเทศ  
ในแต่ละรายวิชา 

(3) จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่เน้นให้ผู้เรยีนได้ฝกึทักษะการใชเ้ทคโนโลยี 

สารสนเทศ และการน าเสนอผลงานทั้งในรูปแบบการอภปิรายและสัมมนา 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากเทคนิคการเลือกใช้เครื่องมอืทางคณิตศาสตร์และสถิตทิี่เกี่ยวข้อง 
(2) ประเมินจากความสามารถและรูปแบบการใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอ 

(3) ประเมินจากผลงานที่มอบหมายใหท้ าและผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม 

2.6  ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
 2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  

(1) มคีวามเช่ียวชาญในการจัดการเรยีนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลายทั้งรูปแบบที่เป็น

ทางการ (Formal) รูปแบบกึง่ทางการ (Informal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Non-formal)  
อย่างสร้างสรรค์ 

(2) มคีวามเช่ียวชาญในการจัดการเรยีนรู้ส าหรับผูเ้รียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรยีนที่มี

ความสามารถพิเศษ ผู้เรยีนที่มคีวามสามารถปานกลาง และผูเ้รียนที่มคีวามตอ้งการพิเศษอย่างมี
นวัตกรรม 

(3) มคีวามเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ 

 2.6.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
  (1) การมอบหมายงานให้ศกึษาค้นคว้าและน าเสนอ 

  (2) การจ าลองสถานการณแ์ละบทบาทสมมุติ 

  (3) การลงมอืปฏิบัติหรอืการฝึกประสบการณภ์าคสนาม 
  (4) การท าวิจัยในช้ันเรยีน 

  (5) การวิเคราะหท์างสถิติการศกึษา 

 2.6.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  
  (1) การประเมนิพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ 

  (2) การประเมินการน าเสนอและรายงาน 

  (3) การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
  (4) การประเมนิผลการวิจัย 

  (5) การประเมินผลการวิเคราะหข์้อมูล 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)   

3.1 หมวดวิชา บังคับแกนของสาขาวิชาการศึกษา 

 

 

 

กระบวนวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู้ 

ทักษะ 

ทางปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะการจัด 

การเรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

055771 วธีิวิทยาการวจิัยทางการศกึษา                     

091700 ปรัชญาและทฤษฎีเชิงวพิากษ์ทางการศึกษา                     

091791 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางการศึกษา                     

091797 วทิยานพินธ์ปริญญาโท                     

091799 วทิยานพินธ์ปริญญาโท                     

 ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง 
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  

1) วิชาเอก การศึกษาเพื่อการพัฒนา 

 

 

 

กระบวนวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู้ 

ทักษะ 

ทางปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะการจัด 

การเรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

053711 หลักการการศึกษาเพ่ือการพัฒนา                     

053712 การศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน                     

053713 ความคิดรวบยอดทฤษฎีเชงิสังเคราะห ์                     

053720 การเรียนรู้ตลอดชวีติ                     

053726 หัวขอ้เลอืกสรรการศึกษาเพ่ือการพัฒนา                     

053770 การวจิัยเชงิคุณภาพส าหรับการศกึษา 

เพื่อการพัฒนา 
                    

 ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง 
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(2)  วิชาเอก พหุวัฒธรรมศึกษา 
 

 

 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู้ 

ทักษะ 

ทางปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข 

การสื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะการจัด 

การเรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

054721 ศาสตร์การสอนเชงิวพิากษ ์                     

054723 การวจิัยเชงิปฏบัิตกิารแบบมสี่วนร่วม                     

 ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบ 
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 (3) วิชาเอก จติวิทยาการศึกษา 

 

 

 

กระบวนวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู้ 

ทักษะ 

ทางปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะการจัด 

การเรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

069712 สุขภาพจิตและการปรับตัว                     

069715 จิตวทิยาการศึกษาขั้นสูง                     

069722 แรงจูงใจเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้                     

069723 จิตวทิยาพัฒนาการ                     

069724 เทคนิคการให้ค าปรึกษาและการฝึกปฏบัิติ

ในเด็กวัยรุ่นและครอบครัว 
                    

069725 จิตวทิยาสังคม                     

069726 สัมมนาทางจิตวทิยาการศึกษา                     

 ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง 
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(4) วิชาเอก สังคมศึกษา 

 

 

 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู้ 

ทักษะ 

ทางปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข 

การสื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะการจัด 

การเรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

071711 ทฤษฏีและการจัดการเรียนรู้สังคมศกึษา                     

071712  มโนทัศนท์างสังคมศกึษา                     

071713 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา                     

071714 สังคมศกึษากับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม                     

071715 การวเิคราะห์ประเด็นทางสังคมร่วมสมัย                     

071722 การจัดการท้องถิ่นศกึษาในโรงเรียนและชุมชน                     

071723 การพัฒนาจรยิธรรมและจิตส านกึต่อสังคม                     

071724  อนาคตวทิยา                     

071730 การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและ

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
                    

071736  การจัดการความรู้วัฒนธรรมและภาษา 

เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                    

071737  ความเป็นครูมอือาชพีเพื่อการวัดและ

ประเมินผลองิมาตรฐานการเรียนรู้ 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู้ 

ทักษะ 

ทางปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข 

การสื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะการจัด 

การเรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

071738 จรรยาบรรณวชิาชีพครูเพื่อการประกัน

คุณภาพการศึกษาเชิงพืน้ท่ี 
                    

071739 องคค์วามรู้จิตวทิยาเพื่อการจัดการ 

ชัน้เรียนเชงิสร้างสรรค์ 
                    

071770 การวจิัยทางสังคมศกึษา                     

071787 การปฏบัิตงิานวชิาชีพครูระหว่างเรียน                     
071788 การปฏบัิตงิานวชิาชีพครูในสถานศึกษา 1                     

071789 การปฏบัิตงิานวชิาชีพครูในสถานศึกษา 2                     

 ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง 
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 (5) วิชาเอก ภาษาศึกษา 
 

 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู้ 

ทักษะ 

ทางปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะการจัด 

การเรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

073711 ทฤษฎีและหลักการภาษาศกึษา                     

073712 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาศกึษา                     

073720 การรู้ภาษาเพื่อการศึกษาชนพื้นเมอืง                     

073721 ประเด็นภาษาและนโยบายทางการศกึษา                     

073722 นวัตกรรมภาษาศึกษาเพ่ือการรู้สื่อดจิิทัล                     

073770 การวจิัยทางภาษาศกึษา                     

 ความรับผดิชอบหลัก        ความรับผดิชอบรอง 
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังน้ี   

 คุณธรรม จริยธรรม 

(1.1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุรติ มีจรรยาบรรณ 

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

(1.2) มีวนิัย ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ 

ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

(1.3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง 

และล าดับความส าคัญ 

(1.4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี 

ของความเป็นมนุษย์ 

 ความรู้ 

(2.1)  มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

(2.2)  สามารถวิเคราะหป์ัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใชเ้ครื่องมือที่ 

เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

(2.3)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรูใ้นแนวกว้างของสาขาวิชา 

ที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ  

(2.4)  สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรูใ้นศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ทักษะทางปัญญา 

(3.1)  คิดอย่างมวีิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

(3.2)  สามารถสืบค้น รวบรวม ศกึษา วิเคราะหแ์ละสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไข 

ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

(3.3)  สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(4.1)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและ 

ภาษาอังกฤษได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

(4.2)  สามารถใช้ความรูใ้นศาสตร์มาชีน้ าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผูร้ิเริ่มแสดง 

ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของ 

ตนเองและของกลุ่ม 

(4.3)  มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(5.1)  มีทักษะในการใชเ้ครื่องมอืที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้ 

สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

(5.2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรอืน าสถิตมิาประยุกต์ใช้ใน 

การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

(5.3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ  

การน าเสนออย่างเหมาะสม 

 ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

(6.1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรยีนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ 

(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

(6.2) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งที่มี 

ความสามารถพิเศษที่มคีวามสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

(6.3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกอย่างบูรณาการ 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศกึษา 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  

 ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศกึษาในแต่ละกระบวนวิชา

โดยแบ่งการก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น 3  กลุ่ม คอื อักษรล าดับขั้นที่มคี่าล าดับขั้น อักษรล าดับขั้นที่ 

ไม่มคี่าล าดับขั้น และอักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มกีารประเมินผล  

  1.1 อักษรล าดับขั้นที่มคี่าล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี้ 

   อักษรล าดับขั้น       ความหมาย      ค่าล าดับขั้น 

    A ดีเยี่ยม         (excellent) 4.00 

    B+ ดีมาก (very good)  3.50 

    B ด ี (good)  3.00 

    C+ ดีพอใช ้ (fairly good) 2.50 

    C พอใช้ (fair)  2.00 

   D+ อ่อน (poor)  1.50 

    D อ่อนมาก (very poor)  1.00 

    F ตก (failed)  0.00 

 1.2 อักษรล าดับขั้นที่ไม่มคี่าล าดับขั้น  ให้ก าหนด  ดังนี้ 

  อักษรล าดับขั้น     ความหมาย 

   S เป็นที่พอใจ (satisfactory) 

   U ไม่เป็นที่พอใจ (unsatisfactory) 

   V เข้าร่วมศึกษา (visiting) 

   W ถอนกระบวนวิชา (withdrawn) 

 1.3 อักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มกีารประเมินผล  ให้ก าหนด ดังนี้ 

  อักษรล าดับขั้น       ความหมาย 

   I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์  (incomplete) 

   P การเรียนการสอนยังไม่สิน้สุด (in progress) 

   T วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ (thesis/independent 

    ยังอยู่ในระหว่างด าเนินการ  study in progress) 

  กระบวนวิชาบังคับทั้งของสาขาวิชาการศกึษาและบังคับเฉพาะวิชาเอก นักศกึษาจะต้องได้

ค่าล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า C หรือ S มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าอกี 

  กระบวนวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลดว้ยอักษรล าดับขั้น S หรอื U ได้แก่ กระบวน

วิชา  091797, 091799 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา 

 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

 1.   ภาวะการได้งานท าของบัณฑติ ท างานตรงสาขา 

   2. การทวนสอบจากผูป้ระกอบการ 

   3. การทวนสอบจากสถานศกึษาอื่น 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศกึษาส าเร็จการศึกษา 

   ประเมินจากบัณฑติที่ส าเร็จการศกึษา 

   ประเมินจากผูใ้ช้บัณฑิต 
   

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 หลักสูตร  แบบ 1  (แผน ก แบบ ก1) 

1. สอบผา่นภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 

2. ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 

3. สอบผา่นการสอบประเมินผลปริญญานิพนธ์และเปิดโอกาสใหผู้ส้นใจเข้าร่วมฟัง                    

การน าเสนอผลการท าปริญญานพินธ์ และ/หรอืซักถามได้ 

4. ผลงานวิทยานิพนธ์หรอืส่วนหนึ่งของวิทยานพินธ์ตอ้งได้รับการเผยแพร่ หรอือย่างน้อย

ได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานขอ้มูล TCI Tier 1 โดยมี

นักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง และเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรอืส่วนหนึ่งของ

ผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา                      

อย่างนอ้ย 1 เรื่อง หรอื มกีารจดสิทธิบัตรหรอือนุสิทธิบัตร 

5. เป็นผู้มคีุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณา

เกียรตแิละศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนยีบัตร 

ประกาศนยีบัตรบัณฑติช้ันสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนยีบัตรของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 
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หลักสูตร  แบบ 2  (แผน ก แบบ ก2) 

1. สอบผา่นภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 

2. ศกึษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 

3. มีผลการศกึษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า  3.00  และค่าล าดับขั้น

สะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 

4. สอบผา่นการสอบประเมินผลปริญญานิพนธ์และเปิดโอกาสใหผู้ส้นใจเข้าร่วมฟัง                    

การน าเสนอผลการท าปริญญานพินธ์ และ/หรอืซักถามได้ 

5. ผลงานวิทยานพินธ์หรอืส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่หรืออย่างนอ้ย

ได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานขอ้มูล TCI Tier1 อย่างน้อย    

1 เรื่อง  หรอืเผยแพร ่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุม

วิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

6. เป็นผู้มคีุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณา

เกียรตแิละศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนยีบัตร 

ประกาศนยีบัตรบัณฑติช้ันสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนยีบัตรของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

(1) มีการปฐมนเิทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศกึษาต่อ ฝกึอบรม ดูงานทางวิชาการและ

วิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ หรอืการ

ลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณเ์พื่อส่งเสริมการสอน

และการวิจัยอย่างตอ่เนื่อง การสนับสนุนด้านการศกึษาต่อ ฝกึอบรม ดูงานทางวิชาการ

และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ 

หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมนิผลใหท้ันสมัย 

2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  

(1) การมสี่วนรว่มในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ 

     และคุณธรรม 

(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหมเ่ป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

     และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที่ 7 การประกนัคุณภาพหลักสูตร 

 

1.  การก ากับมาตรฐาน  

การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มกีาร

จัดการเรยีนการสอนในหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

จ านวนอย่างนอ้ย 3 คน มคีุณวุฒิปริญญาเอกหรอืเทียบเท่า หรอืขั้นต่ าปริญญาโทหรอื

เทียบเท่าที่มตี าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่สว่นหนึ่งของ

การศกึษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดใน

การพิจารณาแตง่ตั้งให้บุคคลด ารงต าแหนง่ทางวิชาการอย่างนอ้ย 3 รายการในรอบ 5 ปี

ย้อนหลัง โดยอย่างนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจัย 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 ระดับปริญญาโท 

มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการใน

รอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างนอ้ย  1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจัย 

 มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต 

และผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทาง

วิชาการมาประกอบการพิจารณา 
  

2.  บัณฑิต 

 มีการประเมินคุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติในมุมมอง

ของผู้ใชบ้ัณฑติ โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดซึ่ง

ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างนอ้ย 5 ดา้น คอื 1) ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 2) ดา้นความรู ้     

3) ดา้นทักษะทางปัญญา 4) ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ                 

5) ดา้นทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ                              

6) ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
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 การเผยแพรผ่ลงานปริญญานิพนธ์และเกณฑก์ารส าเร็จการศกึษา 

หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 

ผลงานวิทยานิพนธ์หรอืส่วนหนึ่งของวิทยานพินธ์ตอ้งได้รับการเผยแพร่ หรอือย่าง

น้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานขอ้มูล TCI Tier 1 โดยมี

นักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง และ เสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรอืส่วนหนึ่งของ

ผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างนอ้ย                 

1 เรื่อง หรอื มีการจดอนุสิทธิบัตรหรือสทิธิบัตร 

 

หลักสูตร แบบ 2  (แผน ก แบบ ก2) 

ผลงานวิทยานิพนธ์หรอืส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่หรืออย่าง

น้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานขอ้มูล TCI Tier1 อย่างนอ้ย 

1 เรื่อง  หรอืเผยแพร ่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุม

วิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

 

3.  นักศึกษา  

 มีกระบวนการรับนักศกึษาที่เหมาะสม โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของ

นักศึกษาให้สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศกึษา 

เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนและสามารถส าเร็จการศกึษาได้ตามระยะเวลาที่

หลักสูตรก าหนด 

 มกีารจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบ

ต่างๆ เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดทีี่มจีติส านึกสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 

 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปเพื่อให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่

นักศึกษาทุกคน โดยอาจารย์จะต้องก าหนดช่ัวโมงใหค้ าปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้

นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษาได้  

 มีการส ารวจขอ้มูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศกึษา เพื่อประเมินแนวโน้ม                 

ผลการด าเนินงาน 

 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มปีระสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึง

พอใจของการรับและการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา และผลการจัดการข้อร้องเรียน  
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4.  อาจารย์  
 มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ขอ้บังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมี

คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้อง

กับประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของ
อาจารย์ประจ า  

 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

วิสัยทัศนแ์ละนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 
 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์มคีวามรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา                              

ที่เปิดสอน และมีความก้าวหนา้ในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 มีการส ารวจขอ้มูลอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหนง่ทาง
วิชาการ ผลงานทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจต่อกระบวนการรับ

อาจารย์และการบริหารของอาจารย์ เพื่อประเมินแนวโน้มผลการด าเนินงาน 

 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน  

 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มเีนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน

ทางวิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

 มีระบบและกลไกการพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 

 มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยค านึงถึงความรูค้วามสามารถและ
ความเช่ียวชาญในกระบวนวิชาที่สอน และมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า

แผนการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 

 มีระบบและกลไกการแตง่ตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การคน้คว้าอิสระ เพื่อช่วยเหลอื                  
ก ากับ ตดิตามในการท าวิทยานพินธ์ การค้นคว้าอิสระ และการตีพมิพ์ผลงาน 

 มีการประเมินผู้เรยีน ก ากับให้มกีารประเมินตามสภาพจรงิ และมีวธิีการประเมินที่

หลากหลาย (มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7)  
 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมสี่วนรว่มของอาจารย์
ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร ในการจัดเตรยีมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน            

ทั้งทางดา้นกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรอืทรัพยากรที่เอื้อต่อ

การเรียนรูอ้ย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผูเ้รียน
สามารถเรียนรูไ้ด้อย่างมีประสิทธิผล 

 มีการส ารวจความพึงพอใจและความตอ้งการของอาจารย์ผู้สอนและนักศกึษาต่อสิ่งสนับสนุน                   

การเรียนรู ้และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา   

      ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร
อย่างน้อยปีการศึกษาละสองครั้ง โดยมอีาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้ารว่ม
ประชุมอย่างน้อย ร้อยละ 80 และมีการบันทึกการประชุมทกุครั้ง 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
x X x x x 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้
มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกกระบวนวิชา 

x x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการด าเนินการ

ของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ครบทุกกระบวน

วิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปิดภาคการศึกษา  

x x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน  60 วนั 
หลังส้ินสดุปีการศึกษา  

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้    ทีก่ าหนด
ในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยรอ้ยละ 25 ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอน หรือ                           
การประเมินผลการเรียนรู ้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงาน ใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว  

 x x x x 

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ได้รับค าแนะน า                          
ด้านการบริหารจัดการหลกัสูตร 

x x x x x 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี   
(ข้อนี้หากไม่มี ไม่ต้องระบุ โดยไม่ต้องตัดตัวบ่งชี้ออก) 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดทา้ย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลกัสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 x x x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่                              
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  x x x 

รวมตัวบ่งชี ้(ข้อ) ในแต่ละป ี 9 11 12 12 12 

ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 9 10 10 10 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้           

ตัวบง่ชี้บังคับ (ตัวบง่ชี้ท่ี 1-5) มผีลด าเนินการบรรลุตามเปูาหมาย และมจี านวนตัวบง่ชีท่ี้มีผลด าเนินการบรรลุ

เปูาหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบง่ชีร้วม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชีบั้งคับและตัวบง่ชี้รวมในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 กระบวนการการประเมนิและปรับปรุงหลักสูตร 

 

1.   การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

     1.1   กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

  มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ 

 เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้ 

 เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

  มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ  

  มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 

  วิเคราะหเ์พื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้

เหมาะสมกับนิสติแต่ละช้ันปี โดยอาจารย์แตล่ะท่าน 

 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 ให้นักศึกษาได้ประเมนิผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน 

และการใช้สื่อในทุกรายวิชา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

       ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย 

       ประเมินโดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศกึษา 

       ประเมินโดยผูใ้ช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมนิคุณภาพการศกึษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7  

ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 

1 คนที่ได้รับการแตง่ตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ให้กรรมการวิชาการประจ าสาขาวิชา /ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียน                    

การสอนของอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ. 5, 6, 7 เพื่อทราบ

ปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแตล่ะรายวิชาและน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุง

กระบวนวิชาและหลักสูตรต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้

หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความตอ้งการของผู้ใชบ้ัณฑติ 
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ภาคผนวก 
 

1. ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

2. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

3. ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วจิัย ของอาจารย์ 

4. ตารางเปรียบเทยีบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร   

ที่ปรับปรุงใหม่  

5. ตารางเปรียบเทยีบข้อแตกต่างระหว่างแผนก าหนดการศึกษาเดิม 

กับแผนการศึกษาใหม ่
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1. ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา    

(ก) กระบวนวิชาบังคับ 

1. หมวดวิชาแกน 

055771  วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 

Research Methodology in Education 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ตามความเห็นของอาจารย์ผู้สอน 

รากฐานทางปรัชญา ทฤษฏีความรู้ความจริง หลักตรรกวิทยาในการค้นหา และสรุปความ

จริงในการวิจัย รูปแบบ และเทคนิคการวิจัยทางการศึกษา ระเบียบวิธีวิจัย และการออกแบบการ

วิจัยทางการศึกษา การจัดท าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การเขียน

รายงานการวิจัยการศึกษา การวิพากษ์งานวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้การพัฒนาหลักสูตรและ  

การจัดการเรียนรู้ การเผยแพรผ่ลงานวิจัยตลอดจนจรรยาบรรณนักวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

Philosophy foundations, epistemology, and logical principles in research inquiry and  

in drawing conclusions from research results, types, and techniques of educational research, 

Research methodology, Research design in educational research, Conducting research proposal 

for curriculum and learning provision development. Writing of educational research report, 

Criticize and apply the research results for curriculum and learning provision development. 

Research publication, Ethics and related regulation of research conducting 

 

091700  ปรัชญาและทฤษฎีเชิงวิพากษ์ทางการศกึษา 

Philosophy and Critical Theory of Education  

2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่ม ี

 ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษาเชิงวิพากษ์ ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
วิเคราะห์ทฤษฎีแนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน  ระบบการจัด
การศึกษาในฐานะเป็นกลไกรัฐ แนวคิดย้อนแย้งวิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษา นักคิดหลักของ
ส านักการศึกษาเชิงวิพากษ์ บทเรียนของบทบาทการศึกษาในฐานะที่เป็นการย้อนแย้งกฎหมายและ
เกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครู  
 Philosophy, concepts and theories of critical education, religious, economic, social and 
cultural education, analyze theory, concepts and strategies for educational management to 
enhance sustainable development, education system as state apparatus, controversially thinking 
on vision and development plan of education, controversially thinking on vision and development 
plan, learning lessons on education function as controversial apparatus, legal and teacher 
profession standard 
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091791  สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางการศกึษา 

Semminar on Issue and Trend in Education 

2(1-2-3) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่ม ี

 เทคนิคการศกึษาสภาพปัญหาการศกึษาในบริบทพืน้ที่ด้อยโอกาส การสังเคราะห์องค์ความรู้

จากการศกึษาภาคสนาม การใชภ้าษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอโครงการทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ การเชื่อมโยงปัญหากับแนวคิดและทฤษฎีการศึกษา เสนอรายงานการ

พัฒนานวัตกรรมการศกึษาเพื่อแก้ปัญหาการจัดการศกึษาในพื้นที่ดอ้ยโอกาส 

Technique study of state and problem on educational management in disadvantaged area, 

synthesis knowledge of field study, using English and information technology to report project in 

domestic and international, integration of problem and educational theory, report educational 

innovation development for problem solving on educational management in disadvantaged area 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1  วิชาเอก การศึกษาเพื่อการพัฒนา 

053711 หลักการการศกึษาเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 

 Educational Principles for Development   

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 

ความหมายหลักของการศึกษาเพื่อการพัฒนา แนวคิดหลักและปรัชญาของการศึกษาเพื่อการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้บนฐานของความเท่าเทียมและความร่วมมือ การเชื่อมโยงประเด็นการเรียนรู้

เพื่อการพัฒนากับการพัฒนาในระดับโลก การศึกษาเพื่อการพัฒนากับแก่นแกนของการส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของประชากรโลก การศึกษาฐานะเป็นกลไกแก้ปัญหาสังคมและการปรับใช้แนวคิดกับ

การศกึษาของประเทศและสะท้อนคิด 

Key meanings of development education, main concepts and philosophy of 

development education, learning process based on solidarity, equality and inclusion, linking 

between development learning and  international development, development and crucial fostering 

participation of global citizens, education as apparatus of social problem solving and reflection and 

apply all concepts to Thai education 
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053712 การศกึษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 

 Education for Sustainable Development  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 

ความแตกต่างระหว่างการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับการพัฒนาและความเป็นจ าเป็นที่ต้องเป็น

การพัฒนาอย่างยั่งยืน แนวคิดหลักการศกึษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบูรณาการกับการศึกษา

กระแสหลัก การสร้างเสริมศักยภาพผู้เรียนในการมีบทบาทในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการสะท้อน

คิดเพื่อปรับใช้กับเหตุการณจ์รงิ 

The differences of sustainable development and development and why sustainable 

development  must be necessary, the main concepts of education for sustainable deployment, 

integrated concepts in main education currents, empowering learners to take action for 

sustainable development and reflection and apply to evident based 

 

053713 ความคิดรวบยอดทฤษฎีเชิงสังเคราะห์ 3(3-0-6) 

 Comprehensive Critical Theoretical Conceptualization  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่ม ี

 แนวคิดหลักและการเลือกทฤษฎีที่เลือกส าหรับวิเคราะห์ได้อย่างมีนัยประวัติศาสตร์                         

การวิเคราะห์บริบทของความคิดทฤษฎีและย้อนแย้งแนวคิดทฤษฎี การโต้เถียงและสร้างเครือข่าย

ทฤษฎี การน าแนวคิดทฤษฎีมาใช้อย่างมนีัยประวัติศาสตร์    

Main concept and chose theories analyze with historical approach, analyze context of 

theories, critique the theories and make argument and matrices the theories, apply to imply 

theories with historical approach       

 

053720 การเรียนรูต้ลอดชีวติ 3(3-0-6) 

 Lifelong Learning  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 

ความหมายและการก่อเกิดแนวคิดของการเรียนรู้ตลอดชีวิต แนวคิดหลักและนโยบาย                  

การเรียนรูต้ลอดชวีิตของยูเนสโก ยุทธศาสตรก์ารขับเคลื่อนแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระดับโลก 

การสร้างทางเลือกการเรียนรู้ การสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับกลุ่มคนที่หลากหลาย การ

สร้างหุ้นสว่นการเรียนรู้ตลอดชวีิตระหว่างสถาบันการศกึษา ครอบครัวและสังคม แนวโน้มการเรียนรู้

ตลอดชวีิตในสังคมโลก 



 

77 

 

Meaning and formations of lifelong learning concepts, main concepts and UNESCO policy, 

strategic emphasizes of lifelong learning in global level, alternative learning gateway, lifelong 

learning opportunities and diverse people, lifelong learning partnership building with education 

institute families and broader society, trend of lifelong learning in global society 

 

053726 หัวข้อเลอืกสรรการศกึษาเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 

 Selected Topics in Development Education  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 

 วิเคราะห์ปัญหาสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก เลือกประเด็นที่จะศึกษาในเชิงลึก 

วางแผนการศึกษา ศกึษาค้นคว้า การสรา้งองค์ความรู้ น าเสนองานและสะท้อนคิดปัญหาที่เลือกสรร 

Analyze social problems related to education in local and global dimension, select the 

issues to study, study plan, acquire and research on the issue, knowledge formation, 

presentation and reflections on those selected issues 

 

053770 การวิจัยเชิงคุณภาพส าหรับการศกึษาเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 

 Qualitative Research for Development Education   

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 

ปรัชญาของการวิจัยเชิงคุณภาพ  ความแตกต่างระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพกับการวิจัย              

เชงิปริมาณ กระบวนทัศน ์การเข้าถึงความจริง กระบวนการตีความ กรอบคิดในการเข้าถึงความจริง              

ปฎิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์มานุษยวิทยาชาติพันธุ์วรรณนาและสตรีนิยม ความหมาย มุมมองและ                 

การสรุปจากฐานราก น าเสนองานและสะท้อนคิด 

Philosophy of qualitative research, the differences of qualitative and quantitative research, 

paradigmatic position and approaches, interpretation, conceptual frameworks for evidence-based: 

symbolic interaction anthropology, ethnography and feminist, meaning, perspectives and grounded 

conceptualization, presentation and reflection 
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2.2  วิชาเอก พหุวัฒนธรรมศกึษา 

054721 ศาสตร์การสอนเชิงวิพากษ์ 3(3-0-6) 

 Critical Pedagogy             

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 

นิยาม พัฒนาการ และหลักการส าคัญของแนวคิดศาสตร์การสอนเชิงวิพากษ์ กระบวนทัศน์

ศาสตร์การสอนเชิงวิพากษ์ แนวคิดของนักการศึกษาเชิงวิพากษ์ ศาสตร์การสอนเชิงวิพากษ์ การวิจัย

และการจัดการศกึษา การประยุกต์ใช้แนวคิดศาสตร์การสอนเชงิวิพากษ์ในบริบทการศกึษาไทย  

Definitions, historical development, and   gnEylrednu  principles of critical pedagogy; major 

paradigms of critical pedagogy  ;  classical, modern, and post-modern critical pedagogy; critical 

pedagogy, educational research, and schooling; the application of critical pedagogy principles in 

the contexts of Thai education 

 

054723 การวิจัยเชงิปฏิบัติการแบบมีสว่นร่วม  

Participatory Action Research            

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 

นิยามและประวัติความเป็นมาของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ความแตกต่าง

ระหว่างวิธีวิจัยเชงิปฏิบัติการแบบมีสว่นร่วมกับวิธีวิจัยแบบต่างๆ ขอ้ควรพิจารณาส าหรับการเลือกใช้

วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การออกแบบ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน

รายงานวิจัย วิธีวิจัยเชงิปฏิบัติการแบบมีสว่นร่วมกับการขับเคลื่อนการศึกษาไทยในยุค 4.0   

Definitions and historical development of participatory action research (PAR); differences 

between participatory action research and other research methodologies; basic principles for the 

consideration of participatory action research as an educational research method; design of 

participatory action research method; data collection; data analysis; writing research reports; 

participatory action research and its role in the development of the Thai education 4.0  
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2.3  วิชาเอก จติวิทยาการศึกษา 

069712 สุขภาพจิตและการปรับตัว 3(3-0-6) 

 Mental Health and Self-Adjustment  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 

 ทฤษฎีและหลักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและการปรับตัว ความเข้าใจพื้นฐาน

เกี่ยวกับปัญหาทางสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นในเด็กและวัยรุ่นในสถานศึกษา การส่งเสริมสุขภาพจิต การ

แก้ไขและการปูองกันปัญหาสุขภาพจิตและการปรับตัวในสถานศึกษา  บทบาทของสถานศึกษาในการ

ส่งเสริมสุขภาพจิต 

Psychology theories and principles relating to mental health and self-adjustment; Basic 

understanding on the mental health problem occurring to children and youths in school; Mental 

health promotion, prevention and solution of the mental health-related problems and student’s 

self-adjustment in school, role of school in promoting mental health 

 

069715 จติวิทยาการศกึษาขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Educational Psychology  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 

 วิเคราะห์ความสัมพันธ์และปัจจัยต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องระหว่างคุณลักษณะของผู้ เรียน 

พฤติกรรมและกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มต่าง ๆ  วิทยวิธีของกระบวนการ

เรียนรู้ การเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน การส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์

โครงสร้างความรู้เพื่อใช้กับองค์ความรู้ใหม่ในบริบทโรงเรียน สังคม และวัฒนธรรม การน าความรู้

ทางจิตวิทยาการศึกษาไปอธิบาย วิเคราะห์ วิภาคและพัฒนาผู้เรียน ผู้สอน และรูปแบบการจัด

การศกึษา 

Analyzing relationship and factors related to learner’s characteristics, behavior, and 

learning process along conceptual framework of psychologists from various schools of thought; 

learning process methodology, brain-based learning; analytical thinking promotion; application of 

schema to acquire new body of knowledge in the school, social, and cultural contexts; using 

educational psychology knowledge to explain, analyze, criticize, and develop the learners, 

teachers, and educational model 
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069722 แรงจูงใจเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(3-0-6) 

 Motivation for Learning  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 

ทฤษฎีแรงจูงใจกระบวนการจูงใจ สร้างแรงจูงใจในผู้เรียน ที่มาของแรงจูงใจ ความรู้ความ

เข้าใจในแรงจูงใจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคล ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

ผู้เรียน การน าทฤษฎีและเทคนิคการจูงใจไปใช้ การสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูและผู้เรียนที่

ก่อใหเ้กิดสังคมแหง่การเรยีนรู้และแรงจูงใจภายในตนเอง  

Motivation theories, motivating process, creating learner’s motive; sources of motivation; 

Individual’s knowledge and understanding on motivation and behavioral change; factors affecting 

learner’s behavior; applying motivation theories and techniques to strengthen the relationship 

between teacher and students leading to the learning society and self-motivation 

 

 

069723 จติวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6) 

 Developmental  Psychology   

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 

 ความหมายและความส าคัญของพัฒนาการของมนุษย์ ทฤษฎีจิตวทิยาพัฒนาการ พัฒนาการ

มนุษย์ทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อเข้าใจพัฒนาการของบุคคลตั้งวัยทารกจนถึงวัย

ชรา องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการ การประยุกต์ความรู้จิตวิทยาพัฒนาการไปใช้ในการ

ช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาการของบุคคล 

Definition and significance of human development; theories on human intellectual, 

emotional, social and physical developments to understand the individual development from 

infancy up to elderly age; factors affecting development; the application of developmental 

psychology in assisting and facilitating individual development   
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069724 เทคนิคการให้ค าปรึกษาและการฝกึปฏิบัติในเด็กวัยรุ่นและครอบครัว 3(3-0-6) 

 Counseling Techniques and Practicum in Adolescent and Family 

Psychology 

 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 

ความรูแ้ละทักษะพืน้ฐานส าหรับการให้ค าปรึกษา ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา บทบาทและหน้าที่

ของผู้ให้ค าปรึกษา จรรยาบรรณของผู้ให้ค าปรึกษา ขั้นตอนและกระบวนการการให้ค าปรึกษา 

เทคนิคการให้ค าปรึกษาตามแนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษาต่างๆ การฝึกทักษะการให้ค าปรึกษาตาม

บริบทโรงเรียนและครอบครัว   

Basic knowledge and skills needed for providing counselling; theories on counselling; 

roles and duties of the counsellor; ethics of the counsellor; counselling procedural steps and 

process; counselling techniques basing on various counselling theories; practice to gain 

counselling skills relevant to the counseling client’s contexts both of the school and family  

 

069725 จติวิทยาสังคม 3(3-0-6) 

 Social  Psychology  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 

หลักการและทฤษฎีจิตวิทยาสังคม การเปลี่ยนแปลงของลักษณะต่างๆทางจิตวิทยาคือ เจต
คติ ค่านิยม ความเช่ือ กระบวนการรู้คิดทางสังคม อิทธิพลทางสังคมและพฤติกรรมกลุ่มทางสังคมที่
มีต่อบุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคล 

Principles and theories of social psychology; changes of psychological traits – attitude, 
values, beliefs; social cognitive process; social influence and behavior of social group on 
personality and behavior of individuals 

 
069726 สัมมนาทางจิตวิทยาการศกึษา 3(3-0-6) 
 Seminar in Educational Psychology  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 

ศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาการศึกษา วิเคราะห์งานวิจัยทางจิตวิทยาการศึกษา 
อภปิรายแนวทางแก้ไขปัญหาดา้นการเรียนการสอนในปัจจุบันตามหลักการทางจิตวิทยา และจัดให้มี
การสมัมนาการน าเสนอ และอภปิรายหัวข้อจติวิทยาการศกึษาในอนาคตหรอืประเด็นที่สนใจ 

Studying on the topics related to educational psychology, analyzing researches 
conducted on educational psychology, discussing the ways to solve the current problems 
concerning instructional organization basing on the psychology principles, and organizing 
seminars to present and discuss on educational psychology topics of interest 
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2.4  วิชาเอก สังคมศึกษา 

071711 ทฤษฏีและการจัดการเรียนรู้สังคมศกึษา 2(2-0-4) 

 Theory of Learning Management in Social Studies                                        

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 

วิพากษ์ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบ ขอบข่ายของการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 

หลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงและการจัด

สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การออกแบบแผนการจัดการ

เรียนรู้เพื่อผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์สามารถแก้ปัญหาได้ทุกสถานการณ์ 

ตลอดจนการบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สังคมศกึษา  

Philosophy, concepts, theories, models and Scope of social studies learning, principles and 

guidelines for developing a learning management plans to practice, environmental learning 

management. Designing a Learning Management Plan for Learners Synthesis and creativity to problem 

solving all situation, integration of holistic learning and quality development in social studies learning 

 

071712 มโนทัศนท์างสังคมศกึษา 2(2-0-4) 

 Social Studies Concepts  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 

ความหมาย ความส าคัญและประเภทของมโนทัศน์ในวิชาสังคมศึกษา ทฤษฎีและกระบวนการ

สร้างมโนทัศน์ การสร้างมโนทัศน์ผ่านหลักสูตรและแบบเรียนสังคมศึกษาเกี่ยวกับ มโนทัศน์วัฒนธรรม 

เวลา ความต่อเนื่องและประชากรศึกษา  พื้นที่และสิ่งแวดล้อม  การเมืองและอัตลักษณ์ สิทธิบุคคลและ

กลุ่มบุคคล สถาบันทางสังคมกับความเข้มแข็ง พลังอ านาจและการปกครอง การผลิต การจ าหน่ายและ

การบริโภค พลวัตรการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม ภูมิปัญญาพื้นบ้านและโลก

ศึกษา อุดมการณ์ทางการเมืองและการปฏิบัติของพลเมืองเข้มแข็ง เทคนิคการสอนมโนทัศน์สังคมศึกษา

เพื่อพัฒนาพลความ เป็นพลเมอืงโลก 

Definition, importance, and varieties of social studies concepts, theories and concepts 

formation process, conceptualization through the curriculum and social studies, cultures, time, 

continuity and population studies, space and environment, politics, identity rights of individuals 

and groups, strength social institutions, power and authority distribution and consumption, 

scientific, technological and social dynamics. Indigenous and global education, the political 

ideology and the performance of active citizens and Teaching Techniques for Conceptualizing to 

the development of global citizenship 
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071713 หลักสูตรสังคมศึกษาเพือ่ปวงชน 2(2-0-4) 

 Social Studies Curriculum for All  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 

อุดมคติวิทยาหลักสูตรสังคมศึกษาเพื่อปวงชน หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตรสังคม

ศึกษา พหุมิติสารัตถศึกษาเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา

เพื่อปวงชน พลังอ านาจหลักสูตรสังคมศึกษาเชิงพื้นที่ การน าหลักสูตรเชิงพื้นที่ไปใช้ในต่างบริบท 

การบูรณาการหลักสูตรเชิงสหวิทยาการในวิชาสังคมศึกษา การวิเคราะห์รูปแบบของหลักสูตรและ

การประเมนิหลักสูตรสังคมศกึษา การออกแบบหลักสูตรสังคมศึกษาและการน าหลักสูตรแบบบูรณา

การไปใช้ในสถานศกึษา 

Ideology of social studies curriculum for all, principles of essential for social studies 

curriculum construction, Multi-dimension education foundation for social studies curriculum 

development, Model of social studies curriculum development for all, Area-based curriculum 

empowerment in social studies and curriculum application in variety contexts, Integration 

interdisciplinary curriculum in social studies, analysis various curriculum development Models and 

evaluation of social studies curriculum, designing social studies curriculums including an using 

integrated curriculum in schools 

 

071714 สังคมศึกษากับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) 

 Social Studies and Environmental Development  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทยในระดับชุมชน ภูมิภาคและประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง

หลักสูตรสังคมศึกษากับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมปัจจุบัน แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา 

เพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดท าแผนงาน /โครงการเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

ครอบครัวและชุมชน ดว้ยกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา การออกแบบและจัดท าหลักสูตร

สังคมศกึษา เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน 

Thailand’s environmental situations at the local, regional, and national levels, social 

studies curriculum and present environmental situations, way and means to develop social studies 

curriculum for environmental development, plans and designs for environmental development 

projects in schools, families and communities, design the social studies curriculum for 

environmental development in schools, families and communities 
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071715 การวิเคราะห์ประเด็นทางสงัคมรว่มสมยั 2(2-0-4) 

 Analysis of Social Studies in Contemporary World  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 

ทฤษฎี รูปแบบการน าเสนอและเกณฑ์การเลือกเนื้อหาที่เป็นประเด็นทางสังคม ยุทธวิธีการ

สอนแบบย้อนคิดทบทวน สื่อ และแหล่งวิทยาการในการสอนสังคมศึกษาโดยใช้ประเด็นทางสังคม

เป็นฐาน ประเด็นทางรัฐศาสตร์ และกฎหมาย ประเด็นทางภูมิศาสตร์ สกลทรรศน์ศึกษา และ

สิ่งแวดล้อม ประเด็นทางสังคมวิทยา จิตวิทยา ศาสนา และความเชื่อ ประเด็นทางประวัติศาสตร์ 

มานุษยวิทยาและอื่นๆ ออกแบบแผนการสอนโดยใช้ประเด็นทางสังคมและการน าเสนออื่น ๆ วัดผล

ประเมินผล 

Theories, models, and criteria for social issue-centered content selection, reflective 

teaching strategies, materials and resources for social issue-centered approach in social studies 

teaching, civic and legal issues, geography, global education, and environmental issue, 

sociology, psychology. religion and belief issues, history, anthropology and others, unit plan 

preparation and presentation, evaluation 

 

071722 การจัดการท้องถิ่นศกึษาในโรงเรียนและชุมชน 2(2-0-4) 

 Local Studies Management in School and Communities  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 

การศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับท้องถิ่นศึกษา เทคนิคการศึกษาบริบทของชุมชน 

วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของท้องถิ่นเพื่อแนวทางในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา การจัดท า

แผนงานพัฒนาท้องถิ่น การปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้  

Studies of principles and ideas about local studies, techniques for studying community 

contexts, analysis of present situations and problems of local communities in order to solve the 

problems, or to plan for further development, local development planning, implementing local 

development plans 
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071723 การพัฒนาจรยิธรรมและจิตส านึกต่อสังคม 2(2-0-4) 

 Development of Ethics and Social Consciousness   

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 

ทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรมและการพัฒนาทางจริยธรรม จริยธรรมกับการพัฒนาบุคคลและ

สังคม การพัฒนาจริยธรรมบุคคลและการปลูกฝังจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี การวิเคราะห์และ

อภิปรายผลงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาจริยธรรมและจิตส านึกต่อสังคม แนวทางการพัฒนาจริยธรรม

และปลูกฝังจติส านึกของบุคคลใหเ้ป็นพลเมืองดใีนสังคม 

Theories of ethics and ethical development, ethics and human and social development, 

ethical development for individuals and fostering of good citizenship quality, analysis and 

discussion of works related to the development of ethical and social consciousness, means to 

foster ethical and social awareness in individuals for the betterment of the society 

 

071724 อนาคตวิทยา 2(2-0-4) 

 Futurology  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 

ความหมาย ทฤษฎีและหลักการอนาคตวิทยา ความส าคัญและประเภทของอนาคตศึกษา 

เทคนิคพยากรณ์กับการนิยามความหมายความส าคัญ และวิธีการใช้  การใช้เทคนิคการพยากรณ์

เพื่อพยากรณ์สังคมอนาคต การใช้แนวคิดของนักอนาคตศาสตร์ในการศึกษาวิชาสังคมศึกษา การ

วิเคราะหส์ภาพสังคมปัจจุบัน ปัญหา ผลกระทบ แนวโน้ม การจัดกิจกรรมสร้างทางเลือกที่เหมาะสม

เพื่อพัฒนาสังคมอนาคต  

Definitions, theories and principles futurology, importance as well as types of future 

studies, definitions, the importance, and implementation of forecasting techniques, using 

forecasting techniques to predict future societies, using futurists thoughts in social studies, 

analysis current social environments, especially their problems, effects, and trends, creating 

appropriate activities to develop future societies 
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071730 การออกแบบนวัตกรรมและประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
 Innovative Design and Learning Evaluation  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 

ความหมาย ความส าคัญ หลักการ แนวคิด การออกแบบและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ศึกษาการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารเพื่อ

ส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน การประยุกต์ใช้ และประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ การบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการ
เรียนรู้ในสังคมยุคดิจิทัล วิเคราะห์หลักการ แนวคิดและแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ของผู้เรยีนใหค้รอบคลุมวัตถุประสงค์ทางการศึกษา ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างและการใช้เครื่องมือ

ในการวัดและประเมินผล  ตลอดทั้งสามารถน าผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนอิง
มาตรฐานการเรียนรู ้

Theories, principles, approaches, and viewpoints of information technology, technology 

and innovation for learning development design, information communication technology 
integration to enhance learning quality, implementation and evaluation of innovation, information 

technology media for learning development and the integrative use of information 

communication technology and digital society learning development, learning assessment 
theories analysis, Learning goals setting and Hands-on in standard-based assessment tools 

construction and assessment for standard-based learning quality activities. 

 
071736 การจัดการความรู้ในสังคมดิจทิัล 2(2-0-4) 

 Knowledge Management in Digital Society  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 
ปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวิตและวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ในสังคมยุคดิจิทัล ทฤษฏีการ

เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมในสังคมหลังสมัยใหม่ การจัดการความรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็น

ครูมอือาชีพรวมถึงการพัฒนาทักษะภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู สามารถใช้
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อความหมาย

อย่างถูกต้องตลอดจนการบูรณาการภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การอยู่ร่วมกัน

อย่างสันติและเกิดประโยชน์ตอ่วิชาชีพครู 
Philosophy, concepts, and approaches in lifelong learning and culture knowledge in 

digital society learning, theories of intercultural language teaching and learning, Thai culture and 

language knowledge management for professional teachers, Thai and foreign languages skills 
for professional teachers development, listening, speaking, reading , and reading skills  in Thai 

and foreign languages for proper communication, and culture and language integration for 

lifelong learning, peacefulness, and fruitful professional teachers 
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071737 ความเป็นครูมอือาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู   2(2-0-4) 

 Professional Teacher and Code of Teacher Ethics  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 

ความเป็นครูและคุณลักษณะพื้นฐานของสภาพงานครูยุคสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ มาตรฐาน

วิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การปลูกฝังจิต

วิญญาณของความเป็นครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง บทบาทหน้าที่และ

คุณลักษณะของความเป็นครูมืออาชีพ  การวิเคราะห์หลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพ

ครู และความซื่อสัตย์ สุจริต จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่คุรุสภาก าหนด มีความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน

และกลยุทธ์การสอน เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ รวมถึงการแสวงหาและ

เลือกใช้ข้อมูล ข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มี

จิตส านึกสาธารณะ มีปฎิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและเสียสละ

ใหส้ังคมรวมถึงการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครูเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการศกึษา 

Teacher characteristics and professional foundation in modern and post-modern 

societies, teachers’ code of professional practice and legislation, professional teachers learning 

management and spirituality cultivation, continuous progressive building and professional 

development, roles, duties and characteristics of professional teachers. Good governance, moral 

and ethics of the teacher profession, honesty, and codes of ethics policy. Content and Instruction 

strategies for analytic, synthesis and creative skills. Media literacy for transformative society, 

role models and public mind. Student and teacher interaction for learning promotion and social 

scarify, practice on the ethics of the teacher profession to be applied in education 

 

071738 การประกันคุณภาพการศกึษาเชงิพื้นที่ 2(2-0-4) 

 Area-Based Educational Quality Assurance  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 

 หลักการ แนวคิด การประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาเชิงพื้นที่และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ

จัดการคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่โดยสามารถจัดการคุณภาพในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้และรูปแบบการ

พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เชิงพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอดจนด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัด

กจิกรรมการเรียนรูใ้นสถานศึกษา 

Educational quality assurance principles. Area-based education and educational quality 

assurance guidelines. Learning activity quality assurance and continuous learning quality development. 

Learning activity quality assurance and continuous learning quality development 
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071739 การจัดการช้ันเรยีนเชิงสร้างสรรค์  3(3-0-6) 

 Creativity Classroom Management  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 

วิพากษ์แนวคิด ทฤษฎีจิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์  จิตวิทยาการเรียนรู้ 

จติวิทยาการศกึษาและจติวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษาเพื่อสามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือ

ผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการช้ันเรียน การควบคุมช้ัน

เรียน งานธุรการ ช้ันเรียน การสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้ในช้ันเรียนและพัฒนาศูนย์การเรียน

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้

เต็มศักยภาพและจัดท าแผนการจัดการเรียนรูแ้บบจุลภาค 

Theory, models, techniques of fundamental psychology and human development 

psychology for instruction development, learning psychology, education psychology, guidance 

psychology and learning consulting to promote the learning, principles of learner guidance for 

well-being, classroom management, classroom disciplinary control and classroom office skills, 

classroom learning atmosphere, development of learning centers to constructing learning resources 

in educational Institutions, learning support psychology for full potential and micro teaching lessons  

 

 

071770 การวิจัยทางสังคมศกึษา 2(2-0-4) 

 Research in Social Studies   

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  055771 หรอืตามความเห็นชอบของภาควิชา 

หลักการและแนวปฏิบัติในการวิจัยทางสังคมศึกษา แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับงานวิจัยทาง

สังคมศึกษา การเลือกใช้กระบวนการวิจัยที่เหมาะสมกับสังคมศึกษา การวิเคราะห์ผลงานวิจัยทาง

สังคมศกึษา การใชแ้ละผลติงานวิจัยทางสังคมศกึษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

The characteristics of social studies research works, thoughts and theories concerning 

research works in social studies, selection of appropriate procedures for social studies research, 

analysis of social studies research works, planning of research works in the social studies 
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071787 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหว่างเรียน  2(90) 

 Practicum in Teaching Profession  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  นักศึกษาช้ันปีที่ 1 หรอืได้รับความเห็นชอบของภาควิชา 

 สังเกตการจัดการเรียนรู้และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

รวมทั้งสามารถออกแบบแผนการเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย การทดลองสอนใน

สถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผลทั้งภาค

ทฤษฏีและภาคปฏิบัติ การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน การวัดและประเมินผลผู้เรียน การตัดสินผล

การการเรยีน การสอบภาคปฏิบัติภายใต้การแนะน าดูแลและร่วมมือกันของสถานศึกษาและอาจารย์

แล้วน าข้อมูลมาสัมมนาเพื่อสะท้อนผลจากการเรียนรู้สู่การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียนและการพัฒนาความ

เป็นครูมอือาชีพ 

 Observation of learning management and preparation of learning plans for learners to 

create their own knowledge. Design a learning plan for a variety of teaching purposes. 

Experimental teaching in simulated and real situations. Test design and instruments tools of 

theoretical and practical. The test scoring and measurement and evaluation, judging the results 

learned. Practical examinations under the supervision and cooperation of educational institutions 

and teachers. A seminar to reflect the results of learning to research to solve student problems 

and develop a professional teachers 

 

071788 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศกึษา 1 3(240) 

 School Internship 1  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  นักศึกษาช้ันปีที่ 2 หรอืได้รับความเห็นชอบของภาควิชา  

  การบูรณาการความรู้และประสบการณ์ทั้งมวลของนักศึกษา เพื่อประยุกต์ใช้ส าหรับ

ประสบการณ์ทางวิชาชีพครูในสถานศึกษาและในสถานการณ์จริงตามบทบาทหน้าที่ที่ครูพึงปฏิบัติ 

การปฏิบัติการสอนในวิชาเอก การวัดและประเมินผลและน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การจัดท า

โครงร่างการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสัมมนาทางการศึกษา การ

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องการวิชาชีพครู ตลอดจนการเสริมสร้างเจตคติ คุณธรรม จริยธรรมและความ

ตระหนักต่อวิชาชีพครูในฐานะที่เป็นวิชาชีพช้ันสูง 

 Integration of all learning aspects to real teaching and teachers’ roles and duties, 

teaching related to preparing, instructional activities organizing and evaluating, teachers’ social 

studies roles and duties, evident toward teaching profession, teaching plan, portfolio, thinking 

reflection, problem analysis and problem solving 
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071789 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศกึษา 2 3(240) 

 School Internship 2  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  071788 

 การวินิจฉัยผู้ เรียนเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านการวิจัยช้ันเรียน การพัฒนา

ความสามารถในการบูรณาการประสบการณ์การเรียนรู้ไปสู่การสอนและบทบาทหน้าที่ครู

นอกเหนอืจากการสอน หลักฐานแสดงถึงความเป็นครูวิชาชีพที่สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก 

สามารถประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการช้ันเรียนวิชา

เฉพาะ รวมทั้งการจัดสัมมนาเพื่อน าเสนอนวัตกรรมการจัดการเรยีนรู้วิชาเฉพาะ 

 Diagnosing learners to develop innovative learning through classroom action research. 

Development of all learning integration ability to teaching situations and another teachers’ roles 

and duties, evident toward teaching profession majors can be evaluated, revised and studies to 

develop students, classroom action research in major and seminar to present innovative learning 

management in major area  
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2.5  วิชาเอก ภาษาศึกษา 

073711 ทฤษฏีและหลักการภาษาศึกษา 3(3-0-6) 

 Theory and Principles of Language Education   

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 

ปรัชญาภาษาและพัฒนาการของภาษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงการศึกษาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

วิพากษ์แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาษาศึกษาเพื่อการเรียนการสอนภาษาระหว่างวัฒนธรรม 

สังเคราะหท์ฤษฎีพหุภาษาศกึษาอิงภาษาแม่เป็นฐาน นวัตกรรมการสอนวิธีการสอน สื่อการสอนและ

การประเมนิผลทางภาษาตามสภาพจริง และการใชน้วัตกรรมการเรียนรู้ภาษาส าหรับผู้เรียนที่มีความ

หลากหลายในบริบทสังคมวัฒนธรรม ที่แตกต่างกัน 

Philosophy and historical development of languages for educational change to a learning 

society, principles and theories critics of language education for intercultural language teaching 

and learning, synthesis of mother tongue-based multilingual education theory for meaningful 

learning, innovative teaching and learning approaches, methods, media and authentic language 

assessment in language learning, and use of innovative language learning for diverse learners in 

various sociocultural contexts 

 

073712 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาศกึษา 3(3-0-6) 

 Curriculum and Learning Management in Language Education  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 

มโนทัศนส์ าคัญหลักสูตร ทฤษฏีการพัฒนาหลักสูตร หลักการส าคัญและแนวคิดในการจัดท า

หลักสูตรและการใชห้ลักสูตร แนวคิดการประเมินหลักสูตร การน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา

หลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดท าหลักสูตรระดับสถานศึกษา ปัญหาและแนวโน้มการ

พัฒนาหลักสูตร และแนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบ ขอบข่ายของการจัดการเรียนรู้ทางภาษาศึกษา 

หลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงและการจัด

สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การออกแบบแผนการจัดการ

เรียนรู้เพื่อผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์สามารถแก้ปัญหาได้ทุกสถานการณ์ 

ตลอดจนการบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  

Key concepts and theory of curriculum  development, principles of essential for language 

education curriculum construction and implementation, concepts curriculum evaluation and the 

application of the evaluation results to the curriculum development, curriculum analysis and 

curriculum construction for application in schools, problems and trends in curriculum development 
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to be able to apply the concepts, theories, models and scope of language education, principles 

and guidelines for developing a learning management plans to practice and environmental 

learning management, students center of learning management, designing a learning 

management plan for learners analysis, synthesis and creativity to problem solving for all 

situations, and integration of inclusive learning to learning quality development    

 

073720 การรูภ้าษาเพื่อการศกึษาชนพืน้เมือง 3(3-0-6) 

 Indigenous Literacy in Education                                           

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 

การประเมินกลยุทธ์ในการพัฒนาภาษา การรู้ภาษาและการสื่อสารของผู้เรียนชนพื้นเมือง 

วิเคราะห์ประเด็นส าคัญการปฏิสัมพันธ์และผลของการใช้พหุภาษาของผู้เรียนชนพื้นเมือง ความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม ความสามารถในการรับรู้และความบกพร่องทางการใช้ภาษาของผู้เรียน

ชนพื้นเมือง แนวคิดและนโยบายเกี่ยวกับภาษาศึกษาเพื่อชนพื้นเมือง ปรัชญาและระบบความรู้ 

วิทยาการพื้นบ้าน อิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรมและการศึกษาเชิงสาธารณะ วิธีการพื้นบ้านเพื่อ

การถ่ายทอดเรื่องราว การเรียนการสอนและการแบ่งปันความรู้ของผู้เรียนชนพื้นเมือง การเรียนรู้

ผู้เรียนชนพื้นเมืองและโรงเรียนในท้องถิ่น พลังอ านาจภาษาที่ส่งเสริมผู้เรียนชนพื้นเมืองมีความเป็น

พลเมืองโลกที่มีความคิดสร้างสรรค์ ความส านึกในสิทธิหน้าที่มนุษยชน ความเสมอภาค คุณธรรม

จริยธรรม และความยุติธรรมทางสังคม การพัฒนาหลักสูตร และวิเคราะห์แบบเรียนและวรรณกรรม

ส าหรับผู้ เรียนชนพื้นเมืองให้มีความเป็นพลเมืองพหุภาษา ความส านึกร่วมในความรู้และการ

เปลี่ยนแปลงวิถีชีวติของชนพืน้เมอืงตลอดจนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

Examines strategies to develop language, language literacy, and communication of 

indigenous learners, analyze the importance of indigenous learners’ interaction and the effect of 

multilingualism, cultural diversity, cognitive ability, and language disorders of Indigenous 

learners. Concepts and policies of language for indigenous education, indigenous philosophy and 

systems of knowledge(s), native science, social cultural impacts and public education, indigenous 

approaches to storytelling, teaching, learning, and sharing indigenous knowledge(s), indigenous 

students learning and residential schools, language education empowerment and citizenship 

education to foster indigenous learners being global citizenship with creativity, consciousness in 

human rights, equity, ethics and social justice, developing curriculum, analysis of  textbooks and 

literature studies for indigenous learners to be multilingual citizenship, and collective memory, 

indigenous learners’ well-being life change and lifelong learning. 
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073721 ประเด็นภาษาและนโยบายทางการศึกษา 3(3-0-6) 

 Issues on Language and Education Policies                                       

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 

แนวคิดทฤษฎีและวิธีการเกี่ยวกับประเด็นภาษาและและนโยบายการศึกษาในมุมมองที่

หลากหลายผลกระทบของความหลากหลายทางภาษาต่อการศึกษา ทฤษฎีทางการศึกษาทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวกับการวิจัย นโยบายและการปฏิบัติในศาสตร์การสอนภาษาศึกษา

เพื่อปวงชน อิทธิพลโลกาภิวัตน์ที่มีต่อนโยบายการศึกษาและการปฏิบัติทางด้านภาษาศึกษาใน

หลากหลายประเทศ ประเด็นปัญหาที่ส าคัญทางศาสตร์การสอนภาษา และพหุภาษาศกึษา 

Concepts, theories and methods in language issues and education policy from various 

perspectives, the effect of language diversity on education, nation and international education 

theories relating to research, policy and practice in language education pedagogy for all, the 

impact of globalization on language education policies and practices, and  critical aspects of 

pedagogical issues and multilingual education 

 
 

073722 นวัตกรรมภาษาศกึษาเพื่อการรูส้ื่อดิจทิัล 3(3-0-6) 

 Innovation in Language Education for Digital Media Literacies  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 

ศาสตร์การสอนภาษาศึกษากับทฤษฎีสื่อดิจิทัล นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม

ความรู้ด้านสื่อดิจิทัล การบูรณาการการรู้สื่อดิจิทัลเข้ากับเนื้อหาการเรียนรู้ภาษาเฉพาะด้าน การบอก

เล่าเรื่องราวผา่นสื่อดิจทิัล พืน้ที่สื่อดิจทิัล พลเมอืงดิจิทัล และพฤฒิพลังดิจิทัล การประเมินผลการรู้สื่อ

ดิจทิัลในภาษาศกึษา 

Language education pedagogy and theories of digital media, innovation approaches to 

digital media literacies, integration digital media literacy into specific learning language areas, 

digital storytelling, digital spheres, digital citizenship and active digital ageing and digital media 

literacies assessment    
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073770 การวิจัยทางภาษาศกึษา 3(3-0-6) 

 Research in Language Education  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

หลักการและนวัตกรรมการวิจัยทางภาษาศึกษา แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับงานวิจัยทาง

ภาษาศึกษา การเลือกใช้กระบวนการวิจัยที่เหมาะสมกับภาษาศึกษา การวิเคราะห์ผลงานวิจัยทาง

ภาษาศกึษา การใชเ้ทคโนโลยีในงานวิจัยทางภาษาศกึษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

The characteristics and innovation of language education research works, thoughts and 

theories concerning research works in language education, selection of appropriate procedures 

for language education research, analysis of language education research works, and 

implementation technology for language education research works 

 

(ข) กระบวนวิชาบังคับนอกสาขาวิชาเฉพาะ  - 

 

(ค) ปรญิญานิพนธ์  

091797  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 

Master’s Thesis 

36 หนว่ยกิต 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  

 ได้รับอนุมัตหิัวข้อโครงร่างแล้ว หรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอหัวข้อโครงร่าง 

             Approved proposal of concurrent with thesis proposal 

 

091799  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 

Master’s Thesis 

12 หนว่ยกิต 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  

 ได้รับอนุมัตหิัวข้อโครงร่างแล้ว หรอืลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอหัวข้อโครงร่าง 

             Approved proposal of concurrent with thesis proposal 
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2.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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3. ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย  

3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ประจ า 

รองศาสตราจารย์ ดร. ชรนิทร์  มั่งค่ัง 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับนานาชาติ 

1. Kamsiripiman, K., Mangkhang, C., Siwarom, S. & Taweekl, K. (2016). Efficient Water Use 

Technology for Chemically Free Vegetable Production Through Farmer-to-Farmer 

Learning Process (FFLP). Journal of US-China Public Administration, 13(9), 552-561. 

2. Taweekul, K., Kamsiripiman, K., Mangkhang ,C., & Siwarom, S. (2016). Agriculture 

Technology Adaptation Through Farmer-to-Farmer Learning Process (FFLP) Model 

Resulting to Increase Income and  Productivity. OIDA International Journal of Sustainable 

Development, 9(1), 55-68. 

3. Mangkhang, C. (2016). Why Developing Global Citizens Requires an Education in the 

Humanities. PROSPERO Philosophy for Education and cultural continuity, 22(3), 21-22. 

4. Taweekul, K., Kamsiripiman, K., Mangkhang, C., Maneekul, J., & Siwarom, S. (2015). 

Dissemination a Modle of Farmer-to-Farmer Learning Process (FFLP) and Its Technology 

to Local  Administration Organizations for Improving the Agricultural Extension Service. 

Advance Science Letters, 21(2), 131-221. 
 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับชาติ 

1. ชรินทร์ มั่งค่ัง, พัชน ีจันทร์ศิริ, พิมพา นวลสวรรค์, มุกดาวรรณ ศรีชนะ, พัชราภรณ ์อนุกูล.  

 (2561). การจัดการความรูเ้พื่อพัฒนาพืน้ที่สูงอย่างยั่งยืนของครูในศูนย์การเรียนรู้  

ชุมชนชาวไทยภูเขาจังหวัดเชียงใหม.่ วารสารมนุษยศาสตรส์าร, 19(1), 208-236. 

2. ชรนิทร์ มั่งคั่ง, เชษฐภูมิ วรรณไพศาล, ชัยณรงค์ จารุพงศพ์ัฒนะ, ชญาณิศวร์ ยิ้มสวัสดิ์  

และ ชัชวาล บุตรทอง. (2560). รูปแบบมวลชนพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อสร้างจติส านึก 

ด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนในชุมชนเหมอืงแม่เมาะ จังหวัดล าปาง. Veridian E-Journal 

Silpakorn University, (10)2, 1217-1233. 

3. ปิยะบุตร ถิ่นถา, ชรนิทร์ มั่งค่ัง และเชษฐภูมิ วรรณไพศาล. (2560). การจัดการเรียนรู้วชิา

ภูมศิาสตร์ โดยใช้วธิีการแบบเปิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน. Veridian E-Journal, Silpakorn 

University, 10(3), 819–835. 
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4. ชรินทร์ มั่งคั่ง. (2560). วาทกรรมคนอีสานผ่านพืน้ที่อุดมคติในแบบเรียนสังคมศึกษาร่วมสมัย  

ของไทย. วารสารสังคมศาสตร์, 29(1), 161–188. 

5. ชรนิทร ์มั่งคั่ง. (2560). การวิเคราะหห์ลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพครูสังคมศกึษาของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ วารสารศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 11(2), 42–56. 

6. อัจฉราพรรณ  เพิ่มขึ้น, กัญญา ก าศิริพมิาน และ ชรนิทร์  มั่งค่ัง. (2560). การใชก้ระบวนการ

จติตปัญญาศึกษาในการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนในวิชาหนา้ที่พลเมือง โรงเรียนดาราวิทยาคม 

จังหวัดอุตรดิตถ์. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 19(4), 256–275. 

7. นพรัตน์ ดวงแก้วเรือน, ธงชัย ภูวนาถวิจิตร และ ชรินทร์ มั่งค่ัง. (2559). การจัดการความรู้ของ

ชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงในที่ดนิและลดพฤติกรรมท าลายสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชน: 

กรณีศกึษา ต าบลแมท่า อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชยีงใหม่. MFU Connexion: Journal of 

Humanities and Social Sciences, 5(2), 45-70. 

8. เทอดศักดิ์ กองพรม, ชรนิทร์ มั่งค่ัง และธงชัย ภูวนาถวิจิตร. (2559). การจัดการมลภาวะอย่าง

ยั่งยืนในฟารม์โคนมของชุมชน ต าบลแมท่า อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชยีงใหม่. MFU 

Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences, 5(2), 88-110. 

 

 ผลงานตีพมิพ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

1. Nawarat, N., Mangkhang, C., Jarupongputtana, C., Yimsawat, C., Somnam, S., & Sujjanan, 

J. (2016, November). Ten Years on : A case study of migrant education in urban Chiang 

Mai. Paper presented at The 4th WORLD CONGRESS OF ADMINISTRATIVE AND 

POLITICAL SCIENCES, Rome, Italy. 55-68. 

2. Taweekul, K., Kamsiripiman, K., Mangkhang, C., & Siwarom, S. (2016, December). Efficient 

Water Use for Chemically Free Vegetable Production through Farmer to Farmer Learning 

Process (FFLP). Paper presented at The 3rd International Conference on Poverty and 

Sustainable Development 2016 “Strategies for meeting SDGs”, Colombo, Sri Lanka. 

 68-90. 

 

 ผลงานตีพมิพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  

1. ชรนิทร์  มั่งค่ัง และชัชวาลย์ บุตรทอง. (สิงหาคม 2559). มวลประสบการณ์เพื่อปวงชน:  

การประดษิฐ์สร้างอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของนักเรียนไทใหญ่ในพืน้ที่ข้ามวัฒนธรรม.  

น าเสนอในการประชุมรัฐ คนไท/ไทย ชายแดนและทิศทางใหม่ๆ  ในไทยศึกษา,  

คณะสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 35-45. 
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2. ชรนิทร์ มั่งคั่ง, ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ, ชญานิศวร์ ยิ้มสวัสดิ์ และชัชชวาลย์ บุตรทอง. (2559). 

การพัฒนาแหล่งเรียนรูม้รดกวัฒนธรรมเหมีย้งผา่นหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง เหมี้ยง ต าบลเทพ

เสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่ (รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ). ใน รายงานรวมบทความวจิัยและงานสร้างสรรค์สบืเนื่องจากการประชุมวิชาการ

และเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ 

ครั้งที่ 9: บูรณาการศาสตร์และศลิป์ (น.100 - 102). นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์.  

3. ชรินทร์  มั่งค่ัง และชัชวาลย์ บุตรทอง. (2559). อุดมคตวิ่าด้วยคนชาติพันธุ์อีสานภายใต้

กระบวนการสร้างความเป็นอื่นในแบบเรียนวิชาสังคมศึกษาร่วมสมัย (รายงานสืบเนื่องการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ). ใน รวมบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิถีชาติพันธุ์ใน

อีสาน: “ภาวการณ์กลายเป็น” ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่เสรีนยิมใหม่ (น.416 - 429). 

ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

4. วรพงศ ์บายันต์, ชรนิทร์ มั่งค่ัง และกัญญา ก าศริิพิมาน. (2559). การจัดการเรียนรูท้ี่สง่เสริม

ความสามารถในการประยุกต์ความรูท้างเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในชีวติประจ าวันของนักเรียน

โรงเรียนแมส่รวยวิทยาคม จังหวัดเชยีงราย (รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ). 

ในรายงานการประชุมระดับชาติสังคมความรูแ้ละดิจทิัล (น.134 - 146). กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยศรปีทุม . 

5. วิดารัตน์ กันทาวงศ์, ชรินทร์ มั่งค่ัง และกัญญา ก าศริิพมิาน. (2559). การจัดการเรียนรู้สังคม

ศกึษาแบบอริยสัจ 4 เพื่อส่งเสริมการคดิเชิงอนาคตของนักเรียนมัธยมศกึษา โรงเรียนบ่อ

เกลือ จังหวัดน่าน (รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ). ในรายงานการประชุม

ระดับชาติสังคมความรู้และดิจทิัล (น.58 - 68). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม . 

6. ราชานนท์ ชัยค าหล้า, ชรนิทร์ มั่งคั่ง และกัญญา ก าศริิพมิาน. (2559). การใช้การเรียนแบบ

ปัญหาเป็นฐานในวิชาสังคมศกึษาเพื่อด ารงอัตลักษณ์วัฒนธรรมชาติพันธุ์ลัวะ                        

ของนักเรียน โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน (รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ                       

ระดับชาติ). ใน รายงานการประชุมระดับชาติสังคมความรูแ้ละดิจทิัล (น.69 - 81).                                    

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม . 

7. ภูพิงค์ สิงหท์อง, ชรนิทร์ มั่งค่ัง, และกัญญา ก าศริิพิมาน. (2559). การจัดการเรียนรู้วชิา 

สังคมศกึษาที่สง่เสริมทักาะชีวติในสังคมหลังสมัยใหม่ของนักเรียนโรงเรยีนมัธยม                               

สาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ).  

ใน รายงานการประชุมระดับชาติสังคมความรูแ้ละดิจทิัล (น.109 - 122). กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยศรปีทุม. 
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8. สุดารัตน์ บริหารธนโชติ, ชรนิทร์ มั่งคั่ง, และจารุณี มณกีุล. (2559). การจัดการเรียนรู้เชิง

ภูมศิาสตร์ประวัติโดยใช้โครงงานภาพยนตรส์ั้นเรื่องขา้วเหนียวสันปุาตอง เพื่อเสริมสร้าง

จติส านึกท้องถิ่นของนักเรียน โรงเรยีนสันปุาตองวทิยาคม จังหวัดเชยีงใหม่ (รายงานสืบเนื่อง

การประชุมวิชาการระดับชาติ). ใน รายงานการประชุมระดับชาติสังคมความรู้และดิจทิัล                

(น.282 -286). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรปีทุม. 

9. อัญพัชญ์ สัมมาเกษมพัฒน,์ จารุณี  มณีกุล, และ ชรนิทร์ มั่งคั่ง. (พฤศจกิายน 2559). การ

พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเพื่อส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์

ดาราวิทยาลัย ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาโรงเรียนดาราวิทยาลัย. น าเสนอในการประชุม

เสนอผลงานระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครัง้ที่ 6, 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี. (น.182 -200). 

10. ชรินทร์  มั่งค่ัง, ชัยณรงค์ จารุพงศพ์ัฒนะ, ชญานิศวร ์ยิม้สวัสดิ์ และชัชวาลย์ บุตรทอง. 

(กันยายน 2558). การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นผ่านพิพิธภัณวัฒนธรรมชุมชนบ้านผาด่าน 

ต าบลทากาศเหนอื จังหวัดล าพูน. น าเสนอในการประชุมวิชาการด้านพิพิธภันฑ ์เรื่อง พิ(ศ)

พิธภัณฑ์ Museum Refocus, โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ. (น. 80-86). 

 

2. หนังสือ/ต ารา/งานแปล 

1. ชรินทร์ มั่งคั่ง. (2560). องค์ความรู้หลักสูตรและการสอนสังคมศกึษา. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.   

2. ชรนิทร์ มั่งค่ัง, ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ และชญานิศวร์ ยิ้มสวัสดิ์. (2559). ทกัษะการปฏิบัติการ

สอนที่เน้นกระบวนการคิดวิชาสังคมศกึษา ใน คู่มือหลักสูตรการพัฒนากระบวนการคิดโดย

ใช้โครงงานเป็นฐานวิชาสังคมศกึษา ระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐาน. เชียงใหม่: หนว่ยพัฒนา

นักศึกษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

3. ชรินทร์ มั่งคั่ง. (2559). อนาคตวิทยา : ทฤษฏีและเทคนิคการเรียนรูส้ังคมศกึษา. เชียงใหม:่  

โรงพิมพ์ไดมอนด์ กราฟฟิก กรุ๊ป. 

4. ชรินทร์ มั่งคั่ง. (2559). ภาวะผูน้ าคุณภาพสู่มาตรฐานการเรียนรู้สังคมศกึษา. เชียงใหม่: โรงพิมพ์

ไดมอนด์ กราฟฟิก กรุ๊ป. 

5. ชรินทร์ มั่งคั่ง. (2559). อุดมคติวิทยา : หลักสูตรสังคมศกึษาเพื่อปวงชน. เชียงใหม:่ โรงพิมพ์                  

ไดมอนด์ กราฟฟิก กรุ๊ป. 

6. ชัยณรงค์ จารุพงศพ์ัฒนะ, ชรนิทร์ มั่งค่ัง, จารุณี มณีกุล และเชษฐภูม ิวรรณไพศาล. (2557).   

ซายอ ซูกอ มากัน บรูไนดารุสซาลาม. กรุงเทพฯ: บริษัท อันลมิิต พริ้นติง้ จ ากัด. 152 หนา้. 
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3. ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

1. ชรินทร์ มั่งค่ัง และ ชัยณรงค ์จารุพงศพ์ัฒนะ. (2560). มโนทัศนห์ลักสูตรและแบบเรียนสังคม

ศกึษาระดับการศกึษาขั้นพื้นฐานของเด็กข้ามชาติไทใหญ่ในจังหวัดเชยีงใหม่ . เชยีงใหม่:   

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 148 หนา้. 

2. ชรนิทร์ มั่งคั่ง, ชัชวาลย์ บุตรทอง, ชญาณศิวร์ ยิ้มสวัสดิ์, ชัยณรงค์ จารุพงศพ์ัฒนะ และเชษฐภูม ิ

วรรณไพศาล. (2559). การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นบูรณาการวัฒนธรรมนิเวศพื้นบ้านเพื่อ

เสริมสรา้งจิตส านึกสิ่งแวดล้อมของพลโลกส าหรับนักเรียนในเหมืองแม่เมาะ จังหวัดล าปาง . 

เชยีงใหม่: คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 116 หนา้. 

3. ชรินทร์ มั่งค่ัง, ชญาณศิวร์ ยิ้มสวัสดิ์, ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ, เชษฐภูม ิวรรณไพศาล. (2558). 

โครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ที่สูง. เชียงใหม่: 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ที่สูง (องค์การมหาชน). 216 หนา้. 

4. ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ, ชรนิทร์ มั่งค่ัง และเชษฐภูม ิวรรณไพศาล. (2556). การสรา้งสื่อ

ภาพยนตรส์ั้นวิชาสังคมศกึษาเพื่อส่งเสริมสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศกึษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . เชียงใหม่: คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 158 หนา้. 
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รองศาสตราจารย์ ดร. จารุณี  มณีกุล 
1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย 
 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับนานาชาติ 
1. Taweekul, K., Kamsiripiman, K., Mangkhang, C., Maneekul, J., Siwarom, S. (2015). 

Dissemination a Modle of Farmer-to-Farmer Learning Process (FFLP) and Its Technology 
to Local Administration Organizations for Improving the Agricultural Extension Service. 
Advance Science Letters. 21(2), 131-221. 

 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับชาติ 
1. รัฐพล ศรีชัยวงศ ์และจารุณี มณกีุล. (2560). การพัฒนาบทเรียนตามแนวการสอนภาษาที่เน้น

เนือ้หาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและความรู้ท้องถิ่นของนักเรียนชัน้
มัธยมศกึษาปีที่ 6. วารสารศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 19(3), 233–266. 

2. กฤตยพร สุรินทร์ค า, นิธิดา อดิภัทรนันท์, และจารุณ ีมณกีุล. (2559). การสอนภาษาที่เน้น
เนือ้หาวัฒนธรรมร่วมอาเซียนเพื่อสง่เสริมความสามารถ ในการอา่นการเขียนภาษาอังกฤษ
และบทความวิจัยความรูท้างวัฒนธรรมของนักเรียน ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 2. วารสารพิฆเนศวร์
สาร, 2(12), 1 – 14. 

3. ณัฐพร สุขเกษม, นิธิดา อดิภัทรนันท์, และจารุณ ีมณกีุล. (2559). การใชก้ารสอดแทรกโฟนิกส์
ร่วมกับการใชส้ื่อสภาพจริง เพื่อส่งเสริมการอ่านออกเสียง ความรู้ค าศัพท์ และ
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 4. วารสาร
พิฆเนศวร์สาร, 2(12), 15-27. 

4. สุภาวรรณ อนิต๊ะแก้ว, นิธิดา อดภิัทรนันท์, และจารุณ ีมณกีุล. (2557). การใชเ้กมการแขง่ขัน
ระหว่าง กลุ่มเพื่อส่งเสริมความรูไ้วยากรณ์ ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษและทักษะสังคมของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1. วารสารพิฆเนศวรส์าร, 
10(1), 101 – 112. 

5. พิมเนตร เทพปัญญา, จารุณี มณกีุล, และนิธิดา อดิภัทรนันท์. (2557). การใช้กิจกรรมผัง
สัมพันธ์ทางความหมายเพื่อเพิ่มพูนความสามารถ ในการอ่านภาษาอังกฤษและความคงทน
ในการจ าค าศัพท์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. วารสารพิฆเนศวร์สาร, 10(1), 149-158. 

6. พิมพร พยุหะ, จารุณ ีมณกีุล, และนิธิดา อดิภัทรนันท์. (2557). การใชก้ารอ่านแบบจิ๊กซอว์เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษ และทักษะทางสังคมของ
นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 4. วารสารพิฆเนศวร์สาร, 10(1), 137-148. 

7. วราพร ขันพล, นิธิดา อดิภัทรนันท์ และจารุณ ีมณกีุล. (2557). การใชเ้ทคนิคเอส ที เอ ดี เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนช้ัน
มัธยมศกึษาปีที่ 3.  วารสารพฆิเนศวร์สาร, 10(1), 113-122. 

8. ขนษิฐา สุวรรณประชา, จารุณ ีมณกีุล, และนิธิดา อดิภัทรนันท์. (2557). การใชก้ลุ่มสบืค้นที่เน้น
เนือ้หาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและทักษะการ
ท างานเป็นกลุ่ม ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 4. วารสารพิฆเนศวร์สาร ,10 (1), 123-135. 
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 ผลงานตีพมิพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  

1. อัญพัชญ์ สัมมาเกษมพัฒน์, จารุณี  มณกีุล, และ ชรินทร์ มั่งคั่ง. (พฤศจกิายน 2559). การ

พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเพื่อส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์

ดาราวิทยาลัย ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาโรงเรียนดาราวิทยาลัย. น าเสนอในการประชุม

เสนอผลงานระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ครั้งที่ 6, 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี. (น.182 -200). 

2. สุดารัตน์ บริหารธนโชติ, ชรินทร์ มั่งคั่ง, และจารุณ ีมณีกุล. (2559). การจัดการเรียนรู้เชิง

ภูมศิาสตร์ประวัติโดยใช้โครงงานภาพยนตรส์ั้นเรื่องขา้วเหนียวสันปุาตอง เพื่อเสริมสร้าง

จติส านึกท้องถิ่นของนักเรียน โรงเรยีนสันปุาตองวทิยาคม จังหวัดเชยีงใหม่ (รายงานสืบเนื่อง

การประชุมวิชาการระดับชาติ). ใน รายงานการประชุมระดับชาติสังคมความรู้และดิจทิัล              

(น. 282 -286). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรปีทุม . 

 

2. หนังสือ/ต ารา/งานแปล 

1. จารุณี  มณีกุล. (2561). พืน้ฐานปรัชญาภาษาศกึษา. กรุงเทพฯ: บริษัทจรัลสนทิวงศก์ารพิมพ์

จ ากัด. 

2. จารุณ ี มณีกุล, พรสวรรค์  เพ่งพศิ และ ชัยณรงค์ จารุพงศพ์ัฒนะ. (2559). การจัดการ

 นวัตกรรมความรูเ้พื่อสร้างเครือขา่ยการสอนที่เน้นกระบวนการคิด ใน คู่มือหลักสูตรการ

พัฒนากระบวนการคิดโดยใช้โครงงานเป็นฐานวิชาสังคมศกึษา ระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐาน.  

เชยีงใหม่:  หน่วยพัฒนาคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 

3. ชัยณรงค์ จารุพงศพ์ัฒนะ, ชรินทร์ มั่งคั่ง, จารุณ ีมณกีุล และเชษฐภูมิ  วรรณไพศาล. (2557). 

ซายอ ซูกอ มากัน บรูไนดารุสซาลาม. กรุงเทพฯ: บริษัท อันลมิิต พริ้นติง้ จ ากัด. 152 หนา้  

 

3. ผลงานวจิัยฉบับสมบูรณ์ 

1. จารุณี มณีกุล. (2558). การเรียนรูผ้่านอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์แบบพกพาในระดับอุดมศกึษา. 

เชยีงใหม่: คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 76 หนา้. 

2. จารุณี มณกีุล. (2557). การใชเ้ฟซบุ๊คในการเรียนการสอนระดับอุดมศกึษา. เชียงใหม่:                         

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 57 หน้า. 

3. นงเยาว์ เนาวรัตน,์ จารุณ ีมณกีุล, ชรินทร์ มั่งคั่ง และเชษฐภูมิ วรรณไพศาล. (2556).                    

ประชาสังคมและสิทธิทางการศกึษาส าหรับเด็กไร้รัฐ. เชียงใหม่: คณะศกึษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 236 หน้า. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร  . เชษฐภูมิ  วรรณไพศาล 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับชาติ 

1. เชษฐภูมิ วรรณไพศาล. (2561). ผลการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์แบบผสมผสานที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ 

 ทางการเรยีนและความพึงพอใจของผู้เรยีนระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย. วารสารวิชาการ  

 มหาวิทยาลัยฟาร์อสิเทอร์น, 12(1), 23-31. 

2. ชรินทร์ มั่งคั่ง, เชษฐภูมิ วรรณไพศาล, ชัยณรงค์ จารุพงศพ์ัฒนะ, ชญาณิศวร์ ยิ้มสวัสดิ์  

และ ชัชวาล บุตรทอง. (2560). รูปแบบมวลชนพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อสร้างจติส านึก 

ด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนในชุมชนเหมอืงแม่เมาะ จังหวัดล าปาง. Veridian E-Journal 

Silpakorn University, (10)2, 1217-1233. 

3. เชษฐภูมิ วรรณไพศาล. (2560). ผลการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์แบบผสมผสานที่มตี่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีน และความพึงพอใจของผูเ้รียนระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย. 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยฟาร์อสีเทอร์น, 12(1), 23-31. 

4. ปิยะบุตร ถิ่นถา, ชรินทร์ มั่งคั่ง และเชษฐภูมิ วรรณไพศาล. (2560). การจัดการเรียนรู้วชิา

ภูมศิาสตร์ โดยใช้วธิีการแบบเปิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน. Veridian E-Journal, Silpakorn 

University, 10(3), 819–835. 

5. เชษฐภูมิ วรรณไพศาล, อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ และอรรณพ พงษ์วาท. (2559). การพัฒนารูปแบบ

การจัดการศกึษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมศกึษา ส าหรับนิสิตนักศกึษากลุ่มชาติพันธุ์          

ในสถาบันอุดมศกึษาภาคเหนอื. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 44(2),                    

57–73. 

6. เชษฐภูมิ วรรณไพศาล. (2558). ผลการใช้การ์ตูนเศรษฐศาสตร์เพื่อหนุนเสริมการด ารงชีวิตของ

นักเรียนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟูาหลวง (ศศช.) จังหวัด

แมฮ่่องสอน. วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรีรับใช้สังคม, 2(1), 13-23. 

7. เชษฐภูมิ วรรณไพศาล. (2557). การพัฒนารูปแบบการมสี่วนรว่มในการพัฒนาสมรรถนะ                     

ด้านการวิจัยในช้ันเรยีนของนักศึกษาฝกึประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาสังคมศกึษา. 

วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรีรับใช้สังคม, 2(1), 55–68. 

 

2. หนังสือ/ต ารา/งานแปล 

1. เชษฐภูมิ วรรณไพศาล. (2560). หลักเศรษฐศาสตร์ส าหรับครูมัธยมศกึษา.  เชียงใหม่: โชตนาพริน้ท์. 
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2. เชษฐภูม ิวรรณไพศาล. (2560). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศกึษา หลักการและการประยุกต์. 

เชยีงใหม่ : ครองช่าง พริ้นติ้ง. 

3. เชษฐภูมิ วรรณไพศาล. (2558). อาเซียนศกึษาส าหรับครูระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน.  เชียงใหม่ : 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 

4. เชษฐภูมิ วรรณไพศาล.  (2558). กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรูสู้่ครูผูส้อนเศรษฐศาสตร์ ระดับ

มัธยมศกึษา. เชียงใหม ่: เวียงพิงคก์ารพิมพ์. 

5. ชัยณรงค์ จารุพงศพ์ัฒนะ, ชรินทร์ มั่งคั่ง, จารุณี มณีกุล และเชษฐภูมิ วรรณไพศาล. (2557). 

ซายอ ซูกอ มากัน บรูไนดารุสซาลาม. กรุงเทพฯ: บริษัท อันลมิิต พริ้นติง้ จ ากัด. 152 หนา้. 

 

3. ผลงานวจิัยฉบับสมบูรณ์ 

1. ชัชวาลย์ บุตรทอง ,ชรินทร์ มั่งคั่ง, เชษฐภูมิ วรรณไพศาล ,ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ และ 

ชญาณิศวร ์ยิม้สวัสดิ์. (2559). การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นบูรณาการวัฒนธรรมนิเวศ

พืน้บ้านเพื่อเสริมสร้างจติส านึกสิ่งแวดล้อมของพลโลกส าหรับโรงเรยีนในเหมอืงแม่เมาะ 

จังหวัดล าปาง. เชียงใหม่: คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 116 หน้า. 

2. เชษฐภูม ิวรรณไพศาล. (2559).  การสังเคราะหอ์งค์ความรูใ้นงานวิจัยทางสังคมศกึษา.                         

เชยีงใหม่ : คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 128 หนา้. 

3. เชษฐภูมิ วรรณไพศาล. (2559). ผลการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์แบบผสมผสานที่มตี่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนและความพึงพอใจของผู้เรยีนระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย. เชียงใหม่ : 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 135 หนา้. 

4. เชษฐภูมิ วรรณไพศาล. (2559). มโนทัศนท์ี่คาดเคลื่อนในการวิจัยการศกึษาของครูสังคมศกึษา.

เชยีงใหม่ : คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 145 หน้า. 

5. เชษฐภูมิ วรรณไพศาล. (2557). การพัฒนารูปแบบการมสี่วนรว่มในการพัฒนาสมรรถนะด้านการ

วิจัยในชัน้เรียนของนักศึกษาฝกึประสบการณ์วชิาชีพครูสาขาวิชาสังคมศกึษา. เชียงใหม ่: 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 125 หนา้. 

6. เชษฐภูมิ วรรณไพศาล และคณะ (2557). การพัฒนาแบบทดสอบสาระอาเซียนศกึษาส าหรับ

นักเรียนระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐาน. เชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 150 หนา้. 

7. เชษฐภูมิ วรรณไพศาล. (2556). มโนทัศนก์ารรับรู้ประชาคมอาเซียนของนักศกึษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชยีงใหม ่: คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 130 หนา้. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย  กาศวิบูลย์ 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับนานาชาติ 

1. Chamason, T., & Katwibun, D. (2016). 11th Grade Students' Engagement in a Mathematics 

Problem-Based Learning (PBL) Classroom. International Journal of Educational Science 

and Research, 6(2), 87-94. 

2. Lertchuwongsa, J., & Katwibun, D. (2016). 10th Grade Students' Metacognition in a 

Mathematics Problem-Based Learning (PBL) Classroom. International Journal of 

Educational Science and Research, 6(2), 107-114. 

3. Tittha, P., & Katwibun, D. (2016). Investigating the Access to Mathematics and Conceptual 

Understanding of 10th Grade Students in a Problem-Based Learning (PBL) Classroom. 

International Journal of Educational science and Research, 6(2), 147-154. 

4. Katwibun, D. (2014). The Need for Preparing Mathematics Teachers for Diverse Classrooms 

in Thailand. (2013). Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 93, 756-761. 
 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับชาติ 

1. ญาณกวี ชัดสีทะลี และดวงหทัย กาศวิบูลย์. (2557). การจัดการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคเคดับเบิล้                  

ยูดีแอลเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง, 

3(1), 1–14. 

2. สุชาติ ไชยวัณ และดวงหทัย กาศวิบูลย์. (2557). การวิเคราะหก์ารคิดอย่างมวีิจารณญาณ           

ของนักเรียนในช้ันเรียนคณิตศาสตร์ที่ใชว้ิธีการแบบเปิด. วารสารวิธีวิทยาการวิจัย, 27(3),                          

320-340. 

 

 ผลงานตีพมิพ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

1. Jaikhamsook, S., & Katwibun, D. (2016, February). 11th Grade Students’ Mathematics Self-

Efficacy in a Problem-Based Learning (PBL) Classroom. Paper presented at the 2016 

The 3rd International Conference on Education and Social Sciences, Singapore. 256-361. 

2. Bupprachatkul, B., & Katwibun, D. (2016, February). 7th Grade Students’ Mathematical 

Identity in a Problem-Based Learning (PBL) Classroom: A Pilot Study. Paper presented at 

the 2016 The 3rd International Conference on Education and Social Sciences, Singapore.  

 156-200. 
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3. Chamason, T., & Katwibun, D. (2016, February). 11th Grade Students' Engagement in a 

Mathematics Problem-Based Learning (PBL) Classroom. Paper presented at the 2016 

The 3rd  International Conference on Education and Social Sciences, Singapore. 258-380. 

4. Katwibun, D. (2016, February). A Review of Culturally Responsive Practices and Students’ 

Mathematical Identity and Discourse. Paper presented at the 2016 The 3rd International 

Conference on Education and Social Sciences, Singapore. 356-561. 

5. Lertchuwongsa, J., & Katwibun, D. (2016, February). 10th Grade Students' Metacognition in 

a Mathematics Problem-Based Learning (PBL) Classroom. Paper presented at the 2016 

The 3rd International Conference on Education and Social Sciences, Singapore. 354-548. 

6. Sonti, B., & Katwibun, D. (2016, February). Teacher's Questioning in Promoting 4th Grade 
Students' Analytical Thinking in a Mathematics Classroom (Poster). Paper presented at 
the 2016 The 3rd International Conference on Education and Social Sciences, Singapore. 
365-671. 

7. Tittha, P., & Katwibun, D. (2016, February). Investigating the Access to Mathematics and 
Conceptual Understanding of 10th  Grade Students in a Problem-Based Learning (PBL) 
Classroom. Paper presented at the 2016 The 3rd International Conference on Education 
and Social Sciences. Singapore. 235-561. 

8. Pengkluab, J., & Katwibun, D. (2016, February). "Mathematics is a Very Worthwhile 
Subject”: 9th Grade Students’ Attitudes and Beliefs about Mathematics (Poster).             
Paper presented at the 2016 The 3rd International Conference on Education and Social 
Sciences, Singapore. 656-861. 

 

 

 

 ผลงานตีพมิพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  

1. ดวงหทัย กาศวิบูลย์. (พฤษภาคม 2556). การใชก้ารเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาอภิ

ปัญญาของนักศึกษาวิชาชีพครู. น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคม

สถาบันอุดมศกึษาเอกชนแหง่ประเทศไทยประจ าปี 2556, มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัด

เชยีงใหม่. 156 หนา้. 

2. ณัฐพัฒฐ์  มุกดา, และ ดวงหทัย กาศวิบูลย์. (พฤษภาคม 2556). ความรู้ทางคณิตศาสตรใ์น            

ภูมปิัญญาท้องถิ่นในจังหวัดเชยีงใหม่: กรณีศึกษาโคมดาวและโคมแปดเหลี่ยม.  น าเสนอ                     

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยประจ าปี 

2556, มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม.่ 256 หนา้. 
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3. วัลลีย์ ครนิชัย, ดวงหทัย กาศวิบูลย์. (พฤษภาคม 2556). การจัดการเรียนรู้ เรื่อง ปริมาตรและ

ความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยใช้การเรียนรู้ที่ใชส้มองเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนระดับ 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่. น าเสนอในการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยประจ าปี 2556, 

มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชยีงใหม่. 356 หนา้. 

4. สุชาติ ไชยวัณ, ดวงหทัย กาศวิบูลย์. (พฤษภาคม 2556). การศกึษาการคิดอย่างมวีิจารณญาณ

ของนักเรียนในช้ันเรียนคณิตศาสตร์ที่ใชว้ิธีการแบบเปิด. น าเสนอในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศกึษาเอกชนแหง่ประเทศไทยประจ าปี 2556, มหาวิทยาลัย

พายัพ จังหวัดเชยีงใหม.่ 265 หนา้. 
 

 

 

2. ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

1. ดวงหทัย กาศวิบูลย์. (2559). การใชก้ารเขียนสะท้อนคิดส าหรับการประเมินช้ันเรียนคณิตศาสตร์

ที่ใชก้ารศกึษาช้ันเรยีนและวิธีการแบบเปิด. เชยีงใหม่: คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เชยีงใหม่. 43 หนา้. 

2. ดวงหทัย กาศวิบูลย์. (2556). การศกึษาอัตลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้

วิธีการแบบเปิด: กรณีศึกษาของนักเรียนไทยใหญ่.  เชียงใหม่: คณะศกึษาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 63 หนา้. 
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รองศาสตราจารย์ ดร. ขวัญชีวัน  บัวแดง 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับนานชาติ 

1. Kwanchewan Buadaeng. 2016. “‘The Mountain Owner Has Come’: Religious Assemblage  

 across  the Thailand-Burma Border,” in Shigeharu Tanabe ed. Communities of Potential.  

 : Social Assemblages in Thailand and Beyond. Chiang Mai: Silkworm Books Limited.  

pp. 43-61. 

2. Kwanchewan Buadaeng. 2017. “The Karen Leke Religious Movement in the Thailand- 

 Myanmar Borderland: Deterritorialization and Diversification”. In Ethnic and Religious  

 Identities and Integration in Southeast Asia, edited by Ooi Keat Gin & Volker Grabowsky.  

 Chiang Mai: Silkworm Books. pp. 241-279. 

3. Kwanchewan Buadaeng. 2017. “A Karen Charismatic Monk and Connectivity across the  

Thai-Myanmar Borderland” in Paul Cohen ed. Charismatic Monks of Lanna Buddhism.  

Copenhagen: NIAS Press. pp. 147-170. 

 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับชาติ 

1. ขวัญชีวัน บัวแดง. 2556. “การสรา้งชุมชนในจินตนาการใหม่: กะเหรี่ยงกับขบวนการครูบา 

ในภาคเหนอืของประเทศไทย”. ใน วัดน้ าบ่อหลวง (วนาราม) สมบัติวัด ศรัทธาวัด หนังสือ 

จัดพิมพใ์นโอกาสงานกฐินพระราชทานปี 2556. ณ วัดน้ าบ่อหลวง (วนาราม) วันที่ 10  

พฤศจกิายน 2556. เชยีงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน้า 197-222. 

2. ขวัญชีวัน บัวแดง. 2557. “พืน้ที่ทางศาสนาของผู้ย้ายถิ่นกับการควบคุมของรัฐที่ชายแดนไทย 

 พม่า” ใน วสันต์ ปัญญาแก้ว บก. สังคมเปลี่ยนผ่าน เปลี่ยนผา่นสังคม. คณะสังคมศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน้า 219-260. 

3. ขวัญชีวัน บัวแดง. 2557. “ญาง: กะเหร่ียงในล้านนา” ใน ล้านนาคดีศกึษา. โครงการลา้นนาคดี 

 ศกึษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน้า 480-497. 

4. ขวัญชีวัน บัวแดง. 2557. “บทที่ 3 ความเคลื่อนไหวและอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์” ใน อานันท์  

กาญจนพันธุ์ บก. ก ากึ๊ดก าปากงานวจิัยวัฒนธรรมภาคเหนอื. ภาควิชาสังคมวิทยาและ 

มานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน้า 91-153. 

5. ขวัญชีวัน บัวแดง. 2558. “การเคลื่อนไหวทางศาสนาในกลุ่มกะเหร่ียงบริเวณชายแดนไทย-พม่า:  

 ก าเนิดศาสดาและชุมชนต้านโครงสรา้ง,” จับกระแสสังคมศาสตร์: รวมบทความวิชาการ 

50 ปี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เชยีงใหม่ หนา้ 191-217. 
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6. ขวัญชีวัน บัวแดง. 2558. “การสรา้งพุทธเทศาข้ามแดนของพระผูม้ีบารมใีนโลกสมัยใหม่”  

ใน สุริชัย หวันแก้ว บก. รหัสวัฒนธรรม: บททบทวนความเข้าใจว่าด้วย “คนไทย”  

และสังคมไทย. เชยีงใหม่: วนิดาการพิมพ์ หน้า 176-208. 

7. ขวัญชีวัน บัวแดง และ พิสิษฎ์ นาสี. 2558. “งานพิธีเปลี่ยนผา้ครูบาขาวปี การสร้างและสาน 

ก่อเครอืข่ายลูกศษิย์และผูเ้ชื่อถอืศรัทธา” วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

27(2): 29-61. 

8. ขวัญชีวัน บัวแดง. 2559. เครือขา่ยพุทธศาสนาข้ามพรมแดนรัฐชาติของชาวกะเหรี่ยงบริเวณ 

 พรมแดนไทย-พม่า. เชียงใหม:่ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 

9. ขวัญชีวัน บัวแดง และ พิสิษฎ์ นาสี. 2558. “งานพิธีเปลี่ยนผา้ครูบาขาวปี การสร้างและสาน 

ก่อเครอืข่ายลูกศษิย์และผูเ้ชื่อถอืศรัทธา” วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

27(2): 29-61. 
 

 ผลงานตีพมิพ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ที่มี proceeding) 

1. Kwanchewan Buadaeng. 2013. “Interfaces of Burmese and Thai Buddhism in Thai-Burma  

 Frontier”, in Proceedings Asian Core Workshop on “Interface, Negotiation, and Interaction  

in Southeast Asia” on 22-23 February 2013 at CSEAS, Kyoto University, Japan pp.73-86. 

2. Kwanchewan Buadaeng. 2013. “Talaku Movement among the Karen in Thai-Burma  

 Borderland: Territorialization and Deterritorialization Processes” in Olivier Evrard,  

 Dominique Guillaud and Chayan Vaddhanaphuti eds. Mobility and Heritage in Northern  

 Thailand and Laos: Past and Present: Proceedings of the Chiang Mai Conference 1-2  

 December 2011. Chiang Mai: Good Print. pp. 167-184. 

3. ขวัญชีวัน บัวแดง. (2559). "Religious Identities of the Karen Migrants and Refugees at  

Thai-Myanmar Borderland," วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 28  

(ฉบับพิเศษ/2559) หนา้ 185-212.  

4. ขวัญชีวัน บัวแดง. (2559).“กลุ่มชาติพันธุ์ในโลกสมัยใหม่”. ใน วสันต์ ปัญญาแก้ว (บก.).  

 โลกสมัยใหมใ่นชีวติประจ าวัน. เชียงใหม่: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

คณะสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ หน้า 171-188. 

5. Kwanchewan Buadaeng. (2016). “‘The Mountain Owner Has Come’: Religious Assemblage  

 across the Thailand-Burma Border”. in Shigeharu Tanabe (ed.). Communities of  

 Potential: Social Assemblages in Thailand and Beyond. Chiang Mai: Silkworm Books  

 Limited, pp. 43-61. 
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6. Kwanchewan Buadaeng. (2017). “A Karen Charismatic Monk and Connectivity across the  

 Thai-Myanmar Borderland” in Paul Cohen (ed.). Charismatic Monks of Lanna Buddhism.  

 Copenhagen: NIAS Press. pp. 147-170. 

 

2. หนังสือ/ต ารา/งานแปล 

1. ขวัญชีวัน บัวแดง. (2560). เครือขา่ยพุทธศาสนของชาวกะเหรี่ยงข้ามแดนไทย-เมียนมาร์.  

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 177 หนา้. 

 

3. ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

1. ขวัญชีวัน บัวแดง. (2559). รายงานการวิจัย เครือข่ายพุทธศาสตราข้ามพรมแดนรัฐชาติของ 

ชาวกะเหรี่ยงบริเวณพรมแดนไทย-พม่า. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

122 หนา้. 

2. ขวัญชีวัน บัวแดง. (2559). รายงานการวิจัย ตามรอยครูบาขาวปี (2432-2520): สายสัมพันธ์  

การปฏิบัติทางศาสนา และความทรงจ าของผูค้น. โครงการล้านนาคดีศกึษา  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 77 หนา้. 

3. ขวัญชีวัน บัวแดง พิสิษฎ์ นาสี พระสภาวุฒิ อภสิิทธิ์ และ Khamindra Phorn. (2558). รายงาน 

 วิจัยโครงการทบทวนสถานภาพองค์ความรูเ้รื่อง "ครูบาในพุทธศาสนาแบบล้านนา:  

 ความหมายวัตรปฏิบัติและความสัมพันธ์กับกลุ่มชาตพิันธุ์" โครงการลา้นนาคดีศกึษา  

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 67 หนา้. 

4. ขวัญชีวัน บัวแดง  Alexander Horstmann และ สมัคร์ กอเซ็ม. (2556). รายงานการวิจัย พืน้ที่ 

ทางศาสนาและการปรับสร้างอัตลักษณ์ของผู้ย้ายถิ่นในพืน้ที่ชายแดนไทย-พม่า. ชุดโครงการ  

"สายธารความรูช้ายแดนไทย-พม่า: หลากชีวิตผู้คน หลากมิติทุน-วัฒนธรรม". ส านักงาน 

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 143 หนา้. 
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รองศาสตราจารย์ ดร. นงเยาว์  เนาวรัตน์ 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับนานาชาติ 

1. Nawarat, N. (2014). Negotiating curricula for Burma migrant schooling in Thailand.                       

Procedia – Social and Behavioral Sciences, 143, 872-878. 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับชาติ 

1. นงเยาว์ เนาวรัตน์. (2557). ก้าวผ่านการเข้าถึง : การเมอืงการศกึษาของผูห้ญิงในประเทศก าลัง

พัฒนา (Beyond Access : Politics of Women’s Education in Developing Countries) , 

วารสารสตรีและเยาวชนศกึษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, (3), 5-28. 

2. นงเยาว์ เนาวรัตน์. (2556). Schooling and activism in a zone of exception: Migrant learning 

centers on the Thai-Burma border. วารสารสังคมศาตร์ วารสารทางวิชาการ                        

คณะสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 24(1), 117-158. 

 

 ผลงานตีพมิพ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

1. Sapphasuk, W., & Nawarat, N. (2017). Localism and Schooling in Globalization :  A Case 

Study of a School in Thailand – Laos Border. Paper presented at the 13th International 

Conference on Thai studies Globalized Thailand? Connectity, Conflict and Conundrums of 

Thai studies, Chiang Mai International Exhibition and Convention Centre, Chiangmai. 

872-878. 

2. Nawarat, N., Mangkhang, C., Jarupongputtana, C., Yimsawat, C., Somnam, S., & Sujjanun, 

J. (2015, November). Ten years on: A case study of migrant education in urban Chiang 

Mai. Paper presented at the 4th World Congress of Administrative and Political Sciences, 

Rome, Italy. 672-778. 

3. Nawarat, N. (2014, February). Thailand policy on migrant education: pattern of words and  

 outcome. Paper presented at the Asia Pacific Sociology Association (APSA) Conference 

Transforming Societies: Contestations and Convergences in Asia and the Pacific (Volume 

2). Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand. 872-878. 

4. Nawarat, N. (2014, January-February). Negotiating curricula for Burma migrant schooling in 

Thailand. Paper presented at the 3rd Cyprus International Conference on Educational 

 Research (CY-ICER 2014), Lefkosa, North Cyprus. 922-978. 
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 ผลงานตีพมิพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  

1. นงเยาว์ เนาวรัตน์ และ ธนพงษ์ หมื่นแสน. (2559). เด็กหญิงสาวชาวไทใหญ่กับการพลัดถิ่น : 

เสียงสะท้อนจากภาคสนามในพืน้ที่จังหวัดเชียงใหม่(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ

ประจ าปี). ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 50 แหง่การ    

สถาปนาสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า 5 ทศวรรษ กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน              

(น.437-462). กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

 

2. หนังสือ/ต ารา/งานแปล 

1. นงเยาว์ เนาวรัตน์ (บก.). (2559). ย้อนคิด 1 ทศวรรษ เด็กไทใหญ่ในโรงเรียนไทย. เชยีงใหม่:             

ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศกึษาสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                 

ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้า ประเทศญี่ปุุน. 

2. นงเยาว์ เนาวรัตน์. (2557). การศกึษาในระบบโรงเรียน : การสร้างตัวตนและความเป็นอื่น                  

ของผู้หญิง (โครงการต าราภาคพื้นฐานทางการศกึษา ล าดับที่ 11). เชยีงใหม่:                               

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 

3. นงเยาว์ เนาวรัตน.์ (2556). การศกึษาพหุวัฒนธรรมเบือ้งตน้: การเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกันใน

ศตวรรษที่ 21 (โครงการต าราภาคพื้นฐานทางการศกึษา ล าดับที่ 10). เชยีงใหม่:                         

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 

 

3. ผลงานวจิัยฉบับสมบูรณ์ 

1. นงเยาว์ เนาวรัตน์, และ ชญาณิศวร์ ยิ้มสวัสดิ์. (2560). สิทธิไร้ตัวตน :การศกึษาของเด็ก                           

ข้ามชาติไทใหญ่ในโรงเรียนไทย จังหวัดเชยีงใหม่. เชียงใหม:่ คณะศกึษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 128 หนา้. 

2. นงเยาว์ เนาวรัตน์. (2556). ศูนย์การเรียนประชาสังคมและสิทธิการศกึษาของเด็กไร้สัญชาติ              

จากพม่า. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ. 122 หนา้. 
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อาจารย์ชญานิตย์ ยิ้มสวัสดิ์ 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับชาติ  

1. ชรินทร์ มั่งคั่ง, เชษฐภูม ิวรรณไพศาล, ชัยณรงค์ จารุพงศพ์ัฒนะ, ชญาณิศวร์ ยิ้มสวัสดิ์  

และชัชวาล บุตรทอง. (2560). รูปแบบมวลชนพืน้ที่เชิงพาณิชย์เพื่อสร้างจติส านึก 

ด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนในชุมชนเหมอืงแม่เมาะ จังหวัดล าปาง. Veridian E-Journal  

Silpakorn University, (10)2, 1217-1233. 

 

 ผลงานตีพมิพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  

1. ชรินทร์ มั่งคั่ง, ชัยณรงค์ จารุพงศพ์ัฒนะ, ชญาณิศวร์ ยิ้มสวัสดิ์ และชัชชวาลย์ บุตรทอง. 

(2559). การพัฒนาแหลง่เรียนรู้มรดกวัฒนธรรมเหมี้ยงผา่นหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง เหมี้ยง 

ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่ (รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ). ในรายงานรวมบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์สบืเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติศิลปากรวิจัย

และสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9: บูรณาการศาสตรแ์ละศลิป์ (น.100-102). นครปฐม: มหาวิทยาลัย

ศลิปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์. 

2. ชรินทร์  มั่งคั่ง, ชัยณรงค์  จารุพงศพ์ัฒนะ, ชญานิศวร์ ยิ้มสวัสดิ์ และชัชวาลย์ บุตรทอง. 

(2558). การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นผ่านพิพิธภัณวัฒนธรรมชุมชนบ้านผาด่าน ต าบล                  

ทากาศเหนอื จังหวัดล าพูน. รายงานการประชุมวิชาการด้านพิพิธภันฑ ์เรื่อง พิ(ศ)พิธภัณฑ์ 

Museum Refocus, กรุงเทพฯ: โรงแรม เดอะสุโกศล. 

 

2. หนังสือ/ต ารา/งานแปล 

1. ชรินทร์ มั่งคั่ง, เชษฐภูมิ  วรรณไพศาล, ชัยณรงค์ จารุพงศพ์ัฒนะ, ชญาณิศวร ์ ยิ้มสวัสดิ,์   

พิมพา นวลสวรรค์, พัชน ีจันทร์ศริิ และ มุกดาวรรณ ศรีชนะ. (2560). คู่มอืหลักสูตร                  

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิงพืน้ที่ด้วยการวิจัยและพัฒนา                      

เป็นฐาน สาขาวิชาสังคมศกึษา. เชยีงใหม่: คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

2. ชญาณิศวร ์ยิ้มสวัสดิ์, ชรินทร์ มั่งคั่ง, เชษฐภูม ิวรรณไพศาล และ ชัยณรงค์ จารุพงศพ์ัฒนะ. 

(2559). การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นบูรณา การวัฒนธรรมนเิวศพื้นบ้านเพื่อเสริมสร้าง

จติส านึกสิ่งแวดล้อมของพลโลก ส าหรับโรงเรยีนในเหมอืงแม่เมาะ จังหวัดล าปาง. 
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3. ชรินทร์ มั่งคั่ง, เชษฐภูมิ  วรรณไพศาล, ชัยณรงค์ จารุพงศพ์ัฒนะ, ชญาณิศวร ์ ยิ้มสวัสดิ,์ 

พิมพา นวลสวรรค์, พัชน ีจันทร์ศริิ และ มุกดาวรรณ ศรีชนะ. (2560). คู่มอืหลักสูตรการ

พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาเชิงพืน้ที่ดว้ยการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน 

สาขาวิชาสังคมศกึษา. เชยีงใหม่: คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

4. ชรินทร์ มั่งคั่ง, เชษฐภูมิ วรรณไพศาล ,ชัยณรงค์ จารุพงศพ์ัฒนะ, ชญาณิศวร ์ ยิ้มสวัสดิ,์  

 ชัชวาลย์ บุตรทอง. (2559). การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นบูรณาการวัฒนธรรมนิเวศพื้นบ้าน

เพื่อเสริมสรา้งจิตส านึกสิ่งแวดล้อมของพลโลกส าหรับโรงเรยีนในเหมอืงแม่เมาะ จังหวัด

ล าปาง. เชยีงใหม่: คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

5. ชรินทร์ มั่งคั่ง, ชัยณรงค์ จารุพงศพ์ัฒนะ, ชญาณิศวร์ ยิ้มสวัสดิ์ และชัชวาลย์ บุตรทอง. (2559).  

 การพัฒนาแหล่งเรียนรูม้รดกวัฒนธรรมชุมชนผา่นหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง เหมีย้ง ต าบลเทพ

เสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่. ศูนย์การศกึษากับท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา

 อย่างยั่งยืน (ELSuD) สาขาวิชาสังคมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

6. ชรินทร์ มั่งคั่ง, ชัยณรงค์ จารุพงศพ์ัฒนะ, ชญาณิศวร์ ยิ้มสวัสดิ์ และชัชวาลย์ บุตรทอง. (2558).  

 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นผา่นพิพิธภัณฑว์ัฒนธรรมชุมชนชาติพันธุ์บ้านผ่าด่าน  

 ต าบลทากาศเหนอื อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน. ศูนย์การศกึษากับท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา 

 อย่างยั่งยืน (ELSuD) สาขาวิชาสังคมศกึษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

 

3. ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

1. นงเยาว์ เนาวรัตน์, และ ชญาณิศวร์ ยิ้มสวัสดิ์. (2560). สิทธิไร้ตัวตน: การศกึษาของเด็ก               

ข้ามชาติไทใหญ่ในโรงเรียนไทย จังหวัดเชยีงใหม่. เชียงใหม:่ คณะศกึษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 128 หนา้. 

2. ชัชวาลย์ บุตรทอง ,ชรินทร์ มั่งคั่ง ,เชษฐภูม ิวรรณไพศาล ,ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ และ                       

ชญาณิศวร์ ยิ้มสวัสดิ์. (2559). การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นบูรณาการวัฒนธรรมนิเวศ

พืน้บ้านเพื่อเสริมสร้างจติส านึกสิ่งแวดล้อมของพลโลกส าหรับโรงเรยีนในเหมอืงแม่เมาะ 

จังหวัดล าปาง. เชียงใหม่: คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 116 หน้า. 

3. ชรินทร์ มั่งคั่ง, วิชุลดา มาตันบุญ, เชษฐภูม ิวรรณไพศาล, ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ, ชญาณิศวร ์ 

ยิ้มสวัสดิ์ และชัชวาลย์ บุตรทอง. (2558). กระบวนการสร้างความเข้มแข็งทางอัตลักษณ์

ชาติพันธุ์ของนักเรียนไทใหญ่ผ่านแหลง่เรียนรูใ้นพืน้ที่ภาคเหนือของไทย. เชยีงใหม่:                     

ศูนย์เรียนรู้ชาตพิันธุ์ไทในล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 126 หนา้. 



 

115 

 

4. ชรินทร์ มั่งคั่ง, ชญาณิศวร์ ยิ้มสวัสดิ์, ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ, และเชษฐภูมิ วรรณไพศาล. 

(2558). โครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ที่สูง. 

เชยีงใหม่: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 136 หนา้. 

5. ชรินทร์ มั่งคั่ง, วิชุลดา มาตันบุญ, เชษฐภูม ิวรรณไพศาล, ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ, ชญาณิศวร์  

ยิ้มสวัสดิ์ และชัชวาลย์ บุตรทอง. (2558). กระบวนการสร้างความเข้มแข็งทางอัตลักษณ์

ชาติพันธุ์ของนักเรียนไทใหญ่ผ่านแหลง่เรียนรูใ้นพืน้ที่ภาคเหนือของไทย. เชยีงใหม่:                    

ศูนย์เรียนรูช้าติพันธุ์ไทในล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 156 หน้า. 
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อาจารย์ ดร. สิระ สมนาม 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย 

ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับชาติ  

1.  สมเกียรติ อินทสิงห์ ปทุมวดี ศริิสวัสดิ์ บุญรอด โชติวชิรา สิระ สมนาม ดวงหทัยรัฐ กาญจนรัชตพงศ์  

 และพิชญภณ ศรนีวล. (2561). ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร 

และเจตคติตอ่วิชาชีพครูของนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชา ภาษาไทย คณะศกึษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ วารสารศกึษาศาสตร์ปริทัศน์. 33(1) : 33-40. 

 

2. หนังสือ/ต ารา/งานแปล 

1. สิระ สมนาม. (2560). เขียนเพื่อเรยีนรู้: ปกิณกะบทความภาษาและวรรณกรรมเพื่อการศกึษา. 

 เชยีงใหม่: ส านักพิมพม์หาวิทยาลัยเชียงใหม่. 150 หนา้ 

2. สิระ สมนาม. (2559). การสอนภาษาไทยในบริบทพหุวัฒนธรรม.  เชยีงใหม่: ธนภณการพิมพ์. 

145 หนา้ 

3. สิระ สมนาม. (2559). การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาไทย. เชียงใหม่: ธนภณการพิมพ์. 

125 หนา้ 

4. สิระ สมนาม และไรวินทร์ จารุพงศ์พัฒนกุล. (2558). การจัดการองคค์วามรู้ด้านการวิจัยของ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่. เชียงใหม่: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

5. ปทุมวดี ศริิสวัสดิ์ ทวิช วิริยา และสิระ สมนาม. (2557). การใชส้มัชชาการศกึษาเพื่อการบริหาร

จัดการการศกึษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ เชียงใหม่: โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 248 หนา้ 

6. อัญชลี เสริมส่งสวัสดิ์ และสิระ สมนาม. (2557). คู่มอืครู “การจัดการเรียนรู้การสื่อสาร

ภาษาไทยของชาวไทยภูเขา”. เชยีงใหม่: สโมสรโรตารี่เชียงใหม่. 230 หนา้ 

7. สิระ สมนาม. (2556). การใชก้ระบวนการคลินกิวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยของบุคลากร 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่. เชียงใหม่: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  

280 หนา้ 

 

3. ผลงานวจิัยฉบับสมบูรณ์ 

1. สิระ สมนาม และจนิตนา สุจจานันท์. (2560). มโนทัศนห์ลักสูตรและแบบเรียนวิชาภาษาไทย

ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐานของผู้เรยีนข้ามชาติไทใหญ่. เชียงใหม่: คณะศกึษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 220 หนา้. 
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2. นราวัลย์ พูลพิพัฒน ์ สิระ สมนาม และคณะ. (2559). การศกึษาหลักสูตรและการจัดการเรียน

การสอนอ่านเขียนภาษาไทยระดับประถมศึกษาของโรงเรียนท้องถิ่นและโรงเรียนกลุ่มชาติ

พันธุ์ภาคเหนือ. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 226 หนา้. 

3. รัชนีกร ทองสุขดี, รัชชุกาญจน์ ทองถาวร, สิระ สมนาม, นัฐจิรา บุศย์ดี, สุนีย์ เงินยวง,                     

สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร, สุภาภรณ์ ชินชัย. (2558). การปรับแต่งและอ านวยความสะดวก              

ในการสอนผู้เรยีนที่มีความบกพร่องทางการเรยีนรูใ้นห้องเรียนรว่มระดับประถมศึกษา.           

ทุนสนับสนุนการวจิัยของส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแหง่ชาติ, 264 หนา้. 

4. รัชชุกาญจน์ ทองถาวร วิไลพร ธนสุวรรณ สุภาภรณ์ ชินชัย และสิระ สมนาม. (2558).                     

การปรับแตง่และอ านวยความสะดวกในการสอนภาษาไทยส าหรับผูเ้รียนที่มคีวามบกพร่อง

ทางการเรยีนรู้ในหอ้งเรียนร่วมระดับประถมศกึษา. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการ  

การวิจัยแห่งชาติ. 167 หนา้.  

5. วิไลพร ธนสุวรรณ รัชชุกาญจน์ ทองถาวร และสิระ สมนาม. (2557). การปรับแตง่และอ านวย 

 ความสะดวกในการสอนภาษาไทยส าหรับผูเ้รียนที่มคีวามบกพร่องทางการเรยีนรู้ในหอ้งเรียน

 ร่วมระดับประถมศกึษา. เชียงใหม่: คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 102 หนา้. 

6. สิระ สมนาม และคณะ. (2556). การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบมีสว่นร่วม เรื่อง ภูมปิัญญา 

การผลิตเครื่องเงนิของชุมชนวัดศรสีุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริม

วัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม. 156 หนา้. 

7. สิระ สมนาม. (2556). แบบเรียนภาษาไทยในแตล่ะวงการ (ส าหรับชาวต่างชาติ). เชยีงใหม่:  

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 186 หนา้. 
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อาจารย์ ดร. ขวัญฟ้า  ศรีประพันธ์ 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับชาติ 

1.  วริศา จันทร์ข า และขวัญฟูา ศรปีระพันธ์. 2560. การประกอบสร้างความเป็นจรงิทางสังคมว่า 

 ด้วย ''ผี'' ในรายการโทรทัศน์คนอวดผ.ี วารสารการสื่อสารมวลชน ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 หนา้  

 46-70. 

2. วิราภรณ์ ดวงอยู่สาร และขวัญฟูา ศรปีระพันธ์. (2559). ภาพตัวแทนหญิงรักหญิงในสื่อบันเทิง

ไทย กรณีศกึษา ผลงานของผู้ผลิตที่เป็นหญิงรักหญิง. วารสารการสื่อสารมวลชน                      

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 4(1), 16-38. 

3. ขวัญฟูา ศรปีระพันธ์. (2556). การอบรมบ่มเพาะความรุนแรงผา่นเกมออนไลน์ของเยาวชนใน 

จังหวัดเชยีงใหม.่ วารสารวิชาการ "วารสารศาสตร์" คณะวารสารศาสตร์และการ

สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556(1). 

 

 ผลงานตีพมิพ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

1. Sriprapandh, K. (2018, March). Education Model Development of Media Health Literacy for 

Adolescents in the Upper Northern Thailand. Paper presented at The Asian University 

Network Forum on Advances in Research (AUNFAIR) Meijo Koen Campus of Aichi 

Gakuin University, Nagoya, Japan. (pp.264–366). 

2. Sriprapandh, K. (2017). Communication Network of Agriculture Safety and Food Security of 

People in Phrao District Chiang Mai Province, Thailand. In The 1st International 

Conference on Communication, Media and Management (ICMM 2017), Chonburi: 

Burapha University International College.  (pp.164–166). 

3. Sriprapandh, K. (2015). The Roles of Communication in Managing Conflicts in Bodh Gya Blast, 

India. In Hong Kong International Conference on Social Science (HKICSS). Hong Kong : 

Hong Kong SkyCity Marriott Hotel. (pp.172-179). 

4. Sriprapandh, K. (2013, March). The Study of Problem in Violence's Cultivation of Online 

Games Playing among Adolescents in Chiang Mai, Thailand. Paper presented at The 

2013 2nd  International Conference on Language, Medias and Culture –ICLMC 2013, 

Macau, China.  (pp.124–136). 
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 ผลงานตีพมิพ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ที่มี proceeding) 
1.  Kwanfa Sriprapandh. 2013. The Study of Problem in Violence’s Cultivation of Online Games  

 Playing Among Adolescents in Chiang Mai, Thailand. Presented at International  

 Economics Development and Research Center. Macao Special Administrative Region of  
 the People's Republic of China. March 17-18, 2013. P.1-6 

2. Kwanfa Sriprapandh. 2015. The Role of Communication in Managing Conflicts in Bodh Gya  

 Blast, India. Presented at Hong Kong International Conference on Social Science 2015  
 (Hkicss 2015). Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of  

 China. July 6-8, 2015. P.172-179. 

3. Kwanfa Sriprapandh. 2017. Communication Network of Organic Agriculture Groups and Food  
 Security Occurrence in Phrao District, Chiang Mai, Thailand. Presented at The 1st   

 International Conference on Communication, Media and Management. International  

 College, Burapha University. November 18, 2017. P.161-170. 
 

2. หนังสือ/ต ารา/งานแปล 

1. ขวัญฟูา ศรปีระพันธ์. (2560). การวเิคราะหห์น้าที่ข่าวออนไลน์ฟิลปิปินส์ในการสร้างความ
ปรองดองหลังความขัดแย้งบนเกาะมินดาเนา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์.  ใน อาจารย์ ดร.                    

จริะศักดิ์ สาระรัตน์ (บรรณาธิการ), ประมวลองค์ความรู้ด้านการสื่อสารมวลชนในอาเซียน. 

เชยีงใหม่: หจก.วนิดาการพิมพ์. 
 

3. ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

1. ขวัญฟ้า ศรปีระพันธ์ และ ภัทมัย อนิทจักร. (2560).  การพัฒนาศักยภาพการผลิตรายการ
วัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาของสถานวีิทยุกระจายเสียง. เชยีงใหม่: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. 

136 หนา้. 

2. ขวัญฟูา ศรีประพันธ์. (2559). การวิเคราะห์หนา้ที่ข่าวออนไลน์ฟิลปิปินส์ในการแก้ไขปัญหา                 
ความขัดแย้งบนเกาะมินดาเนาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 

 148  หนา้. 

3. ขวัญฟูา ศรีประพันธ์. (2559). การสื่อสารแบบมีสว่นรว่มในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์กับความ
มั่นคงทางอาหารของชุมชนในต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชยีงใหม่. เชียงใหม่: 

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 146 หนา้. 

4. ขวัญฟูา ศรปีระพันธ์. 2558. รายงานการวิจัย เรื่อง บทบาทการสื่อสารในการจัดการความขัดแย้ง 
 จากเหตุการณ์ระเบิดในพุทธคยา ประเทศอนิเดีย. กรุงเทพ: ส านักงานคณะกรรมการวจิัย 
 แหง่ชาติ. 91 หนา้. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ  ชัยบุญศรี 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับนานาชาติ 

1. Chaiboonsric, C. & Chaitip, P. (2017). Forecasting methods for safeguarding ASEAN-5 stock 

exchanges during extreme volatility. International Journal of Trade and Global Markets, 

10(1), 123 -130. 

2. Chaiboonsric, C. & Chaitip, P. (2016). Dependence modelling of Malaysian Ringgit (MYR) 

and Thai Baht (THB): the Markov switching model with dynamic copula approach (DCA) 

and bivariate extreme value approach, International Journal of Computational 

Economics and Econometrics, 6(2), 138 - 155. 

3. Chaiboonsric, C. & Chaitip, P. (2016). ICT equipment demand and AEC social-economic 

mechanisms using PCHVAR(x)-approach and PBVAR(X)-approach. International Journal 

of Computational Economics and Econometrics, 6(2), 156-175. 

4. Moreira, R., Chaiboonsri, C., & Chaitip, P. (2014). Analysing monetary policy's transmission 

mechanisms through effective and expected interest rates: an application of MS-

models, Bayesian VAR and cointegration approaches for Brazil. International Journal of 

Monetary Economics and Finance, 7(1), 1-12. 

6. Moreira, R., Chaiboonsri, C., & Chaitip, P. (2013). Weak dependence between the Brazilian 

consumer inflation and expected inflation: non–linear and Copulas methods and a note 

on the Central Bank's credibility. International Journal of Monetary Economics and 

Finance, Jan 2013, 6(1), 40-54. 

7. Chokthaworn, K., Chaiboonsri, C. (2013). Dependence structure analysis between stock 

index futures and spot markets in the case of the "Golden week" effect. The Empirical 

Econometrics and Quantitative Economics Letters (EEQEL), 2(2), 75 - 86. 

8. Chokthaworn, K., Chaiboonsri, C. (2013). The dependence structure analysis among gold 

price, stock price index of gold mining companies and Shanghai composite index. The 

Empirical Econometrics and Quantitative Economics Letters (EEQEL), 2(2), 53-64. 

9. Chaitip, P., Chaiboonsri, C., & Boonsue, S. (2013). ExtremeVaR of South East Asian Stock 

Indices with Extreme Distribution- based Efficiency. Procedia Economics and Finance, 

5, 120-124. 



 

121 

 

10. Chaiboonsric, C. & Chaitip, P. (2013). A boundary analysis of ICT firms on Thailand Stock 

Market: a maximum entropy bootstrap approach and highest density regions (HDR) 

approach. International Journal of Computational Economics and Econometrics, 3(1-2), 

14-26.  

 

2. หนังสือ/ต ารา/งานแปล 

1. Kaewkheaw M., Leeahtam P., Chaiboosri C. (2014) An Analysis of Relationship between 

Gold Price and U.S. Dollar Index by Using Bivariate Extreme Value Copulas. In Huynh 

VN., Kreinovich V., Sriboonchitta S. (eds), Modeling Dependence in Econometrics, 

Advances in Intelligent Systems and Computing. Switzerland: Springer International 

Publishing. 
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อาจารย์ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย  

ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับชาติ 

1. ชรินทร์ มั่งคั่ง, เชษฐภูม ิวรรณไพศาล, ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ, ชญาณิศวร์ ยิ้มสวัสดิ์  

และชัชวาล บุตรทอง. (2560). รูปแบบมวลชนพื้นที่เชงิพาณชิย์เพื่อสร้างจติส านึก 

ด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนในชุมชนเหมอืงแม่เมาะจังหวัดล าปาง. Veridian E-Journal  

Silpakorn University, (10)2, 1217-1233. 

 

ผลงานตีพมิพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 

1. ชรินทร์ มั่งคั่ง, ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ, ชญาณิศวร์ ยิ้มสวัสดิ์ และชัชชวาลย์ บุตรทอง.  

 (2559). การพัฒนาแหลง่เรียนรู้มรดกวัฒนธรรมเหมี้ยงผา่นหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง เหมี้ยง  

 ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่ (รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ 

 ระดับชาติและนานาชาติ). ในรายงานรวมบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์สบืเนื่องจาก 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติศิลปากร 

วิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9: บูรณาการศาสตร์และศิลป์ (น.100-102). นครปฐม:  

มหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์. 

 

2. หนังสือ/ต ารา/งานแปล 

1. ชรินทร์ มั่งคั่ง, เชษฐภูมิ  วรรณไพศาล, ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ, ชญาณศิวร์  ยิ้มสวัสดิ์,  

 พิมพา นวลสวรรค์, พัชน ีจันทร์ศริิ และ มุกดาวรรณ ศรีชนะ. (2560). คู่มอืหลักสูตรการ

 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาเชิงพืน้ที่ดว้ยการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน 

 สาขาวิชาสังคมศกึษา. เชยีงใหม่: คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

2. ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ, ชรินทร์ มั่งคั่ง, จารุณี มณีกุล และเชษฐภูมิ วรรณไพศาล. (2557).  

 ซายอ ซูกอ มากัน บรูไนดา รุสซาลาม. กรุงเทพฯ: บริษัท อันลมิิต พริ้นติง้ จ ากัด. 152 หน้า. 

 

3. ผลงานวจิัยฉบับสมบูรณ์ 

1. ชรินทร์ มั่งคั่ง และ ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ. (2560). มโนทัศนห์ลักสูตรและแบบเรียนสังคม

ศกึษาระดับการศกึษาขั้นพื้นฐานของเด็กข้ามชาติไทใหญ่ในจังหวัดเชยีงใหม่ . เชยีงใหม่ : 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 148 หนา้. 
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2. ชรินทร์ มั่งคั่ง, เชษฐภูมิ วรรณไพศาล, ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ และชญาณิศวร์ ยิ้มสวัสดิ.์ 

(2559). การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นบูรณาการวัฒนธรรมนเิวศน์พื้นบ้านเพื่อเสริมสร้าง

จติส านึกสิ่งแวดล้อมของพลโลกส าหรับโรงเรยีนในเหมืองแม่เมาะ จังหวัดล าปาง. เชียงใหม่: 

คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 128 หนา้. 

3. ชรินทร์ มั่งคั่ง, ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ, ชญาณิศวร์ ยิ้มสวัสดิ ์และชัชวาลย์ บุตรทอง. (2559). 

การพัฒนาแหล่งเรียนรูม้รดกวัฒนธรรมชุมชนผา่นหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง เหมีย้ง ต าบลเทพ

เสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่. ศูนย์การศกึษากับท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน (ELSuD) สาขาวิชาสังคมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 118 หน้า. 

4. ชรินทร์ มั่งคั่ง, เชษฐภูมิ วรรณไพศาล, ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ และชญาณิศวร์ ยิ้มสวัสดิ.์ 

(2558). โครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ที่สูง. 

เชยีงใหม่: คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 138 หนา้. 

5. ชรินทร์ มั่งคั่ง, ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ, ชญาณิศวร์ ยิ้มสวัสดิ ์และชัชวาลย์ บุตรทอง. (2558).

 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นผา่นพิพิธภัณฑว์ัฒนธรรมชุมชนบ้านผาด่าน ต าบลทากาศเหนอื

 อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน. ศูนย์การศกึษากับท้องถิ่นเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน (ELSuD) 

 สาขาวิชาสังคมศกึษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 158 หน้า. 

6. ชรินทร์ มั่งคั่ง, วิชุลดา มาตันบุญ, เชษฐภูม ิวรรณไพศาล, ชัยณรงค ์จารุพงศ์พัฒนะ,                  

ชญาณิศวร ์ยิ้มสวัสดิ์ และชัชวาลย์ บุตรทอง. (2558). กระบวนการสร้างความเข้มแข็ง

ทางอัตลักษณ์ชาตพิันธุ์ของนักเรียนไทใหญ่ผา่นแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ภาคเหนอืของไทย. 

เชยีงใหม่: ศูนย์เรียนรูช้าติพันธุ์ไทในล้านนา สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  

248 หนา้. 

7. รัชนีกร ทองสุขดี, สุนีย์ เงินยวง, รัชชุกาญจน ์ทองถาวร, ณัฐจิรา บุศย์ดี และชัยณรงค์                       

จารุพงศ์พัฒนะ. (2558). ความรูแ้ละเจตคติตอ่การประกอบอาชีพในประชาคมอาเซียน                       

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชยีงใหม่: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

 168 หน้า. 

8. ชรินทร์ มั่งคั่ง, เชษฐภูมิ วรรณไพศาล, สมชาย พุทธศาส และชัยณรงค ์จารุพงศ์พัฒนะ. 

(2556). การพัฒนาแบบทดสอบสาระอาเซียนศกึษาส าหรับนักเรียนระดับการศกึษา                       

ขั้นพื้นฐาน. เชยีงใหม่: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่. 188 หนา้. 

 

 

 

 



 

124 

 

อาจารย์ ดร. นันท์นภัส  แสงฮอง 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับนานาชาติ 

1. Saenghong, N. (2015, December). Pathways to College Access for First-generation 

 Hill Tribe College Students of Northern Thailand. Paper presented at The 113th  

American Anthropological Association Annual Meeting: Producing Anthropology,  

Washington, DC. 258-368. 

2. Saenghong, N. (2016, May 18-19). The (Re) Materialization of Multicultural Education  

Courses in Thai Teacher Education Programs. Paper presented at The 2016 Korean  

Association for Multicultural Education (KAME) International Conference, Seoul National  

University, South Korea (pp. 1-18). 

 

 ผลงานตีพมิพ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

1. Saenghong, N. (2015, March). What it Means to be Hill Tribe Students in Mainstream  

Thai schools?. Paper presented at The 59th Annual Conference of the Comparative 

and International Education Society, Washington, DC. 328-428. 

2. Saenghong, N. (2015, May). Ethnic Minority Students and Their Stories of College Access:  

The Case of USA and Thailand. Paper presented at The 11th International Congress  

of Qualitative Inquiry: Constructing a New Critical Qualitative Inquiry, University  

of Illinois at Urbana-Champaign, IL. 318-435 

3. Saenghong, N. (2016, October). Thai Discourses on Quality Education and the Making of 

Otherness. Paper presented at The 18th UNESCO-APEID International Conference:  

In Pursuit of Quality Education:The Past, Present and Future, Bangkok Thailand. 112-145. 

4. Saenghong, N. (2016, May). The (Re) materialization of Multicultural Education Course in  

the Thai Teacher Education Programs. Paper presented at The Korean Association for 

Multicultural Education (KAME) International Conference: Envisioning New Possibilities  

of Multicultural Education, Seoul National University, Korea. 258-335 

5. Nongyao N. & Saenghong, N. (2016, June). Ten Years on: A Case Study of Migrant  

Education in Urban Chiang Mai. Paper presented at The 4th MMC Regional Conference: 

In the Era of Transnational Migration, Mahidol University, Thailand. 128-155. 
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6. Saenghong, N. (2017). Pre-Service Teachers’ Response to Multicultural Education Course.  

 Chiang Mai: The Centre for Multiculturalism and Education Policy, Social Research 

Institute, Chiang Mai University. (pp. 1-85).  

7. Saenghong, N., (2017, May 17–19). Preparing Global Citizens through Multicultural  

Teacher Education. Paper presented at The 2017 Korean Association for Multicultural 

Education (KAME) International Conference, Seoul National University, South Korea. 

https://www.dropbox.com/sh/gd4y73yfr072z9b/AAAO8M9VyaLjEGEmhCmDf-

8Na/Session%20F?dl=0 

8. Saenghong, N. (2017, May). Preparing Global Citizens through Multicultural Teacher 

Education. Paper presented at The Korean Association for Multicultural Education (KAME) 

International Conference: Creating Global Citizens in A Multicultural Society, Seoul 

National University, Korea. 218-335. 

9. Saenghong, N. (2017, July). Higher Education Access for Thai Hilltribe in the Globalized  

Thai Education. Paper presented at The 13th International Conference on Thai Studies: 

Globalized Thailand? Connectivity, Conflict, and Conundrums of Thai Studies,  

Chiang Mai, Thailand. 118-135. 
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ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์  สัตยานุรักษ์ 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับนานาชาติ 

1. Dayley, R., & Sattayanurak, A. (2016). Thailand's last peasant. Journal of Southeast Asian 

Studies, 47(1), 42-65. 

2. Sattayanurak, A. (2014). The Transformation from Rural to Urban: The Movement Towards 

Democracy. Journal of Humanities and Social Sciences, SRU, 6(2), 93-120. 
 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับชาติ 

1. อรรถจักร์  สัตยานุรักษ์. (2559). อนาคตสังคมไทยภายใต้อ านาจตุลาการ. วารสารนิตสิังคมศาสตร,์ 

9(1), 60 -81.  

2. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์. (2557). ภาพสังคมสยามจากประชุมประกาศรัชกาลที่ 4. วารสาร  

 ศลิปวัฒนธรรม, 35(3), 114-122. 
 

2. หนังสือ/ต ารา/งานแปล 

1. อรรถจักร์  สัตยานุรักษ์. (2559). ลืมตาอ้าปาก : จาก "ชาวนา" สู่ "ผูป้ระกอบการ". กรุงเทพฯ: 

ส านักพิพม์มติชน. 

2. สมชาย ปรีชาศลิปกุล และอรรถจักร์ สัตยานุรักษ์. (2557). แสงสว่างกลางอุโมงค:์ หลากหลาย

ความคิดวเิคราะห์อนาคตสังคมการเมอืงไทย.  เชยีงใหม่: เกวลีพริน้ติ้ง. 

3. อรรถจักร์  สัตยานุรักษ์. (2557). ประชาธิปไตย คนไทยไม่เท่ากัน. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพม์ตชิน. 
 

 

3. ผลงานวจิัยฉบับสมบูรณ์ 

1. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์. (2556). พัฒนาโจทย์และข้อเสนอโครงการวจิัยเรื่องความเปลี่ยนแปลง

และกระบวนการสร้างประชาธิปไตยใน "ชนบท". กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุน    

การวิจัย. 318 หนา้. 

2. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์. (2556). ความเปลี่ยนแปลง “ชนบท”ในสังคมไทย: บนความเคลื่อนไหว              

สู่ประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 235 หนา้. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก่งกิจ  กิติเรียงลาภ 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับนานาชาติ 

1. K. Kengkij. (2017). “Chiangmai: The Future of the Creative Economy in Thailand,” in Pavin 

Chachavalpongpun ed., The Blooming Years: Kyoto Review of Southeast Asia, pp.433–

437. Kyoto: Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University. 

2. Kitirianglarp, K. (2016). “American Empire and the Birth of Anthropology in Thailand: The 

Case of Suthep Soonthornpasuch,” in Wararak Chalermpuntusak ed., More than 

Geographical Connectivity: A(subtly) driving force from historical legacies and cultural 

aspects , pp. 81-105. Bangkok: Centre for ASEAN and International Studies, Sukhothai 

Thammathirat Open University, 2016 

3. Kitirianglarp, K. (2015). “Chiangmai: The Future of the Creative Economy in Thailand”.               

pp. 25-35. Kyoto Review of Southeast Asia, 2015(16). 

4. Kesboonchoo, K. & Kitirianglarp, K. (2013). “Transition Debatesand the Thai State: An 

Observation,” in Pasuk Pongpaichit and ChrisBaker eds., Essays on Thailand’s Economy 

and Society for Professor Chattip Nartsupha at 72, pp. 91-118. Bangkok: Sangsan. 

 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับชาติ 

1. เก่งกิจ กิตเิรียงลาภ. (2560). โลกใหมจ่ะเกิดได้อย่างไร: ภววิทยาแหง่ความหลากหลายและโลก 

กับการเปลี่ยนโลกในความคดิของอแลง บาดิยู. รัฐศาสตร์สาร, 38(3), 159-182. 

2. เก่งกิจ กิติเรียงลาภ. (2559). มานุษยวิทยาจักรวรรดิ: การสร้างหมู่บ้านชนบทไทยในยุคสงครามเย็น. 

รัฐศาสตร์สาร, 37(2), 99–149. 

3. เก่งกิจ กิตเิรียงลาภ. (2559). Franco ‘Bifo’ Berardi กับทฤษฎีวา่ด้วยการแตกกระจายของเวลา 

ความปุวยทางจิตในระบบทุนนิยมสัญญะ และการปลดปล่อยแบบจติเภท. รัฐศาสตรส์าร, 

37(2), 76-116. 

4. เก่งกิจ กิตเิรียงลาภ. (2559). เทคโนโลยีการท าแผนที่ในยุคสงครามเย็นกับก าเนิดแผนที่สมัยใหม่

ของชาติในประเทศไทย. วารสารสื่อ ศิลปะ และการออกแบบสื่อ,1(2), 31-74. 

5. เก่งกิจ กิตเิรียงลาภ. (2559). Franco ‘Bifo’ Berardi กับทฤษฎีวา่ด้วยการแตกกระจายของเวลา

ความปุวยทางจิตในระบบทุนนิยมสัญญะ และการปลดปล่อยแบบจติเภท. รัฐศาสตรส์าร, 

37(2), 76-116. 
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6. เก่งกิจ กิตเิรียงลาภ. (2558). วิธีวิทยาทางการเมอืงแบบ Deleuzian-Guattarianism: ขบวนการ

เคลื่อนไหวทางสังคมและการปฏิวัติของ Multitude ในงานของ Antonio Negri. วารสาร

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 27(1), 15-47. 

7. เก่งกิจ กิตเิรียงลาภ. (2558). จาก "มดลูกก็ปัจจัยการผลิต" ถึงก าเนิดภาคบริการในระบบทุนนิยม: 

การผลิตซ้ า งานบ้าน และผู้หญิงในทฤษฎีมาร์กซิสต์ออโตโนเมีย. รัฐศาสตร์สาร, 36(3), 1–31. 

8. เก่งกิจ กิตเิรียงลาภ. (2558). กลไกการควบคุมของ Empire กับการทวงคืน ‘สมบัติสว่นรวม’         

ของ Multitude. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 3(2), 122-139. 

9. เก่งกิจ กิติเรียงลาภ. (2557). ชีวติ: Gilles Deleuze กับฐานคิดของโพสฮิวแมนนิสม์. Vice Versa, 

1(2558), 173-187. 

10. เก่งกิจ กิตเิรียงลาภ. (2557). เวลากับการศกึษาประวัติศาสตร์: ประวัติศาสตร์ของเทพเจ้า, 

ประวัติศาสตร์แหง่รัฐ- ชาติ-ทุน และประวัติศาสตรแ์ห่งการปลดปล่อย. วารสาร

มนุษยศาสตร์สาร, 15(1), 1-26. 

11. เก่งกิจ กิตเิรียงลาภ. (2557). รากฐานและบริบทความคิดทางการเมอืงของ Antonio Negri: 

ขบวนการ Autonomia กับทฤษฎีมาร์กซิสตข์อง Mario Tronti. ฟ้าเดียวกัน, 12(1), 74-95. 

12. เก่งกิจ กิตเิรียงลาภ. (2557). วิธีวิทยาแห่งการปฏิวัติแบบลัทธิเลนินของ Antonio Negri.                       

ฟ้าเดียวกัน, 12(2-3), 68-85. 

13. เก่งกิจ กิตเิรียงลาภ. (2557). เราทุกคนคือศลิปิน: อวัตถุวิทยาของการศกึษาแรงงาน.                      

วารสารสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, 33(2), 129-158. 

14. เก่งกิจ กิตเิรียงลาภ. (2557). จาก มหการเมอืง สู ่ต้นแบบความคิดคอมมิวนสิต์ ในความคิด                   

ของ Alain Badiou. รัฐศาสตร์สาร, 35(3), 161-191. 

15. เก่งกิจ กิตเิรียงลาภ. (2556). ขอ้เสนอว่าดว้ยต้นแบบความคิดคอมมิวนสิต์ของ Alain Badiou.   

ฟ้าเดียวกัน, 11(3), 36-47. 

16. เก่งกิจ กิตเิรียงลาภ. (2556). ฐานทางปรัชญาของ Antonio Negri : จาก Spinoza สู่ Multitude. 

ฟ้าเดียวกัน, 11(3), 38-54. 

 

4. หนังสือ/ต ารา/งานแปล 

1. เก่งกิจ กิติเรียงลาภ. (2561). แผนที่สร้างชาติ: รัฐประชาชาติกับการท าแผนที่หมู่บ้านไทย                          

ในยุคสงครามเย็น. กรุงเทพฯ: ILLUMINATIONS EDITIONS. 

2. เก่งกิจ กิตเิรียงลาภ. (2560). Perspective: ภววิทยาแบบมุมมองนิยมและความเป็นซับเจค.

เชยีงใหม่: Turn. 
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3. เก่งกิจ กิตเิรียงลาภ. (2560). เริ่มตน้ใหม่จากจุดเริ่มต้น: ทฤษฎีมาร์กซิสตใ์นศตวรรษที่ 21. 

เชยีงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่คณะสังคมศาสตร ์ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ. 

4. เก่งกิจ กิตเิรียงลาภ. (2560). Autonomia: ทุนนิยมความรับรู้ แรงงานอวัตถุ การเมืองของ                      

การปฏิวัต.ิ กรุงเทพฯ: Illuminations Editions. 

5. เก่งกิจ กิตเิรียงลาภ. (2560). โลกใหมจ่ะเกิดได้อย่างไร: ภววิทยาแหง่ความหลากหลายและโลก

กับการเปลี่ยนโลกในความคดิของอแลง บาดิยู. รัฐศาสตร์สาร, 38(3), 159-182. 

6. เก่งกิจ กิตเิรียงลาภ. (2560). อวัตถุศาสตร์ การผลติอวัตถุ การสร้างสรรค์ของมนุษย์ และการ

ควบคุมของทุน, ใน ศรยุทธ เอี่ยมเอือ้ยุทธ (บก.)  โพ้นพรมแดนความรู,้ หน้า 42-72. 

เชยีงใหม่: สาขาวิชาสื่อ ศลิปะ และการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

7. เก่งกิจ กิตเิรียงลาภ. (2559). เทคโนโลยีการท าแผนที่ในยุคสงครามเย็นกับก าเนิดแผนที่สมัยใหม่

ของชาติในประเทศไทย. วารสารสื่อ ศิลปะ และการออกแบบสื่อ,1(2), หนา้ 31-74. 

8. เก่งกิจ กิตเิรียงลาภ. (2559). การกลับมาของ Antonio Negri: ว่าด้วยการตคีวาม Spinoza จาก

มุมมองมาร์กซิสต ์ทุนนิยม และโครงการทางการเมอืงของคอมมวินิสม์, ใน คงกฤช ตรัยวงศ ์

และธนภาษ เดชาพาวุฒิกุล (บก.) ความหวังกับจนิตนาการทางมนุษยศาสตร์, หน้า 341 – 

377. กรุงเทพฯ: ศยาม. 

9. เก่งกิจ กิติเรียงลาภ. (2559). สถาบันความรู้ดา้นไทยศึกษาและมานุษยวิทยาแบบอเมริกันใน

ประเทศไทย ใน ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ (บก.) ความ(ไม่)เป็นสมัยใหม:่ ความเปลี่ยนแปลง              

และความย้อนแย้งของไทย, หน้า 147-166. กรุงเทพฯ: ศยาม. 

10. เก่งกิจ กิติเรียงลาภ. (2559). จักรวรรดิอเมริกันกับก าเนิดของสาขาวิชามานุษยวิทยาในประเทศไทย 

ใน วรารักษ์ เฉลิมพันธุศักดิ์ (บก.) ความเช่ือมโยงที่มากกว่ากายภาพ: พลังผลัก (ที่ออ่นเบา) 

ของมรดกทางประวัติศาสตร์และแงมุ่มทางวัฒนธรรม, หนา้ 121-149. กรุงเทพฯ: ศูนย์

อาเซียนและการระหว่างประเทศศกึษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

11. เก่งกิจ กิติเรียงลาภ และ กาญจนานนท์  สันติสุข. (2558). การเมอืงชีวติ (Biopolitics): 

ความสัมพันธ์ของการเมืองและชีวิตในงานของ Foucault, Agamben และ Deleuze. ใน              

ชยันต์ วรรธนะภูติ และสมัคร์ กอเซ็ม (บก.), อาเซียนปริทัศน ์ASEAN Annual Review เล่ม 1. 

เชยีงใหม่: ศูนย์อาเซียนศกึษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

12. เก่งกิจ กิตเิรียงลาภ. (2558). ปัญหาว่าด้วย ‘ชนช้ันกลางๆ’ ในทฤษฎีมาร์กซิสต ์กับ มโนทัศน์

‘ต าแหน่งที่ตั้งทางชนช้ันที่มีความขัดแย้งภายใน ของ อีริค โอลิน ไรท์  ใน วัฒนา สุกัณศีล 

และนันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย (บก.) จับกระแส: รวมบทความวิชาการ 50 ป ีสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา, หน้า 91-110. เชยีงใหม่: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
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13. เก่งกิจ กิตเิรียงลาภ. (2557). ความหมายและฐานะของ ‘จติร ภูมิศักดิ์’: เราจะจดจ าเขาอย่างไร  

ใน สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ(บก.), จติร ภูมิศักดิ์: ความทรงจ าและคนรุ่นใหม่, หนา้ 116-139. 

กรุงเทพฯ: พี.เพรส.  
 

 

5. ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

1. เก่งกิจ กิตเิรียงลาภ. (2559). มานุษยวิทยาจักรวรรดิ: การประดิษฐ์ “หมูบ่้านชนบท” และก าเนิด

มานุษยวิทยาไทยในยุคสงครามเย็น. กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 102 หนา้. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย ภูวนาถวิจิตร 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับชาติ 

1. ธงชัย ภูวนาถวิจติร. (2558). แนวคิดสวัสดิการชุมชนบนฐานทรัพยากรชุมชน: ทางเลือกเพื่อการ

พึ่งตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืน.  MFU CONNEXION, 4(2), 65 – 94. 

2. ธงชัย ภูวนาถวิจิตร. (2556). อนาคต ทิศทาง โอกาส ในมิต ิGMS/ASEAN ของกลุ่มภาคเหนือ

ตอนบน 2 พื้นที่เชยีงราย พะเยา แพร่ น่าน : มุมมองด้านสังคมและวัฒนธรรม.     

มนุษยศาสตร์สาร, 14(2), 116 -140. 
 

 ผลงานตีพมิพ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

1. Phuwanatwichit, T. (2014, November) The Development of Thung Fa Bot Weekend Market 

into Cultural Tourism Attraction in San Pa Tong District, Chiang Mai Province. Paper 

Presented at 4th  International Conference on Tourism Research (4ICTR), Kota Kinabalu, 

Sabah, Malaysia. 

 

2. หนังสือ/ต ารา/งานแปล 

1. ธงชัย ภูวนาถวิจติร. (2560). การจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน. เชียงใหม่:คณะมนุษยศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  258 หน้า. 
 

3. ผลงานวจิัยฉบับสมบูรณ์ 

1. ธงชัย ภูวนาถวิจติร. (2557). การพัฒนาตลาดนัดทุ่งฟ้าบดใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

ชุมชนอ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชยีงใหม่. เชยีงใหม่: ภาควิชามนุษย์สัมพันธ์                          

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่  248 หนา้. 

2. ธงชัย  ภูวนาถวิจติร. (2556). การจัดการน้ าด้วยภูมิปัญญาเหมอืงฝาย โดยชุมชนมสี่วนรว่ม 

กรณีศกึษา สหกรณ์ผู้ใช้น้ าจันจว้า จ ากัด อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย. เชียงราย:                  

ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 357 หน้า. 

3. ธงชัย  ภูวนาถวิจิตร. (2556). แนวทางที่เหมาะสมในการพึ่งตนเองของครัวเรอืนอาสา ต าบล                     

จันจว้าใต้ อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชยีงราย. กรุงเทพฯ: การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย.              

291 หนา้. 

4. ธงชัย  ภูวนาถวิจิตร. (2556). อนาคต ทิศทาง โอกาส GMS/AEC ของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 

(เชยีงราย พะเยา แพร่ น่าน) มุมมองด้านสังคม วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว. เชยีงราย: 

ส านักงานพานิชย์จังหวัดเชียงราย. 305 หนา้. 
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ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สิงห์  สุวรรณกิจ 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับนานาชาติ 

1. Ivarsson, S., & Suwannakij, S. (2017). Inscribing Siam: The State of Documentary and 

Spatial Practices. Modern Asian Studies. 356-460 

2. Suwannakij, S., & Peleggi, M. (2016). Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University. 

Southeast Asian Studies, 5(3), 556-560. 

3. Suwannakij, S. (2016). (Review of) A Sarong for Clio: Essays on the Intellectual and Cultural 

History of Thailand, Inspired by Craig J. Reynolds. Journal of Southeast Asian Studies, 

Kyoto University, 5(3): (December 2016), 556-560. 

 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับชาติ 

1. สิงห ์สุวรรณกิจ. (2558). งานศึกษาผูอ้ยู่ในสถานะรอง (Subaltern Studies): ทบทวนประวัติศาสตร์

นิพนธ์และมวลชนผูเ้คลื่อนไหว. วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตรม์หาวิทยาลัย 

เชยีงใหม่, (27)1, 149-189. 

 

2. หนังสือ/ต ารา/งานแปล 

1. สงิห์ สุวรรณกิจ. (2560). เทคโนโลยี สุนทรียภาพ การเมอืง: ไฮเดกเกอร์และเบนยามนิ” ใน                     

ศรยุทธ เอี่ยมเอือ้ยุทธ (บ.ก.), โพ้นพรมแดนความรู้ (น. 5-40). เชยีงใหม่: ภาควิชาสื่อศิลปะ

และการออกแบบสื่อสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 

2. Suwannakij, S. (2016). Vision and Religious Space under Transformation in the Perception of 

the Nineteenth-century Siamese Elites, In Michael Dickhardt and Andrea Lauser (Eds),  

Religion, Place and Modernity in East and Southeast Asia: Spatial Articulations in 

Southeast Asia and East Asia (89–270). Leiden: Brill. 

3. วชริา, นาลันทา คุปต์, ไกรวุฒิ จุลพงศธร, จนินี่ สาระโกเศศ, สิงห์ สุวรรณกิจ, และอนุสรณ์                  

ติปยานนท์. (2558). ค าสาปร้านเบเกอรี่. กรุงเทพฯ: ก ามะหยี่. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณิเทพ  ปิตุภูมินาค 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับนานาชาติ 

1. คณิเทพ ปิตุภูมนิาค. (2560). เนือ้หาและกระบวนการเรียนการสอนดนตรใีนระบบดนตรีชุมชน        

      ในจังหวัดเชียงใหม.่ วิจิตรศลิป์. 8, 2, หนา้ 265-302 

2. Thinnukool, O. & Pitupumnak, K. (2016). Shedding Light on the National Identity of Local 

Music in Northern Thailand: Design and Implementation via Responsive Web 

Application. Indian Journal of Science and Technology, 9(16), 1 – 10. 

 

 ผลงานตีพมิพ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

1. คณิเทพ ปิตุภูมนิาค. 2558. อัตลักษณ์ครูดนตรีพื้นเมืองเหนือ กรณีศึกษา พ่อครูมานพ ยาระณะ  

  พ่อครูอุ่นเรอืน หงส์ทอง และครูบุญยิ่ง กันธวงค์. วารสารวิจิตรศลิป์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2  

 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558, หนา้ 138-169. 

2. Pitupumnak, K., & Trakarnrung, S. (2557). A Narrative Study of Professional Artistry in 

Selected Thai Music Teachers. วารสารศลิปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัย                                     

ศรนีครินทรวิโรฒ, 18(1), 74-83. 

 

 ผลงานตีพมิพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  

1. คณิเทพ ปิตุภูมนิาค. 2559. การพัฒนาอัตลักษณ์ของนักดนตรีและครูดนตรลี้านนาโดยมีชุมชน

เป็นฐาน. การน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการภายในประเทศ. 9 หนา้. 

2. คณิเทพ ปิตุภูมนิาค (หัวหนา้โครงการวิจัย). 2559. แน:อัตลักษณ์ทางดนตรีของสล่าแนรุ่นใหม.่ 

คณะวจิติรศลิป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 

3. คณิเทพ ปิตุภูมินาค (ผูร้่วมวิจัย). 2558. โครงการการศกึษาวิจัยและรวบรวมองค์ความรูค้น

ล้านนาในบริบททางประวัติศาสตร์และโบราณคดี. สถาบันวิจัยสังคม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 700 หนา้. 

4. คณิเทพ ปิตุภูมินาค (หัวหนา้โครงการวิจัย). 2558. อัตลักษณ์ครูดนตรพีืน้เมืองเหนอื กรณีศึกษา

พ่อครูมาณพ ยาระณะ พ่อครูอุ่นเรอืน หงส์ทอง และครูบุญยิ่ง กันธวงค์. คณะวิจิตรศิลป์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 

5. คณิเทพ ปิตุภูมินาค. 2557. ดนตรีศึกษาในชุมชน: ชวนมอง. เพลงดนตรี. 19, 12, หนา้ 12-17. 
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3. ผลงานวจิัยฉบับสมบูรณ์ 

1. คณิเทพ ปิตุภูมนิาค (ผูร้่วมวิจัย). 2558. โครงการการศกึษาวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้ 

คนล้านนาในบริบททางประวัติศาสตร์และโบราณคดี. สถาบันวิจัยสังคม  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 700 หนา้. 

2. คณิเทพ ปิตุภูมนิาค (หัวหนา้โครงการวิจัย). 2558. อัตลักษณ์ครูดนตรพีืน้เมืองเหนอื  

กรณีศกึษาพ่อครูมาณพ ยาระณะ พ่อครูอุ่นเรือน หงส์ทอง และครูบุญยิ่ง กันธวงค์.  

คณะวจิติรศลิป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 
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อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ลีปรชีา 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับนานาชาติ 

1. Leepreecha, Prasit. (2013). “The Impossible Sedentism: The Lao Hmong ‘Illegal Immigrants’  

in Thailand”, in Mobility and Heritage in Northern Thailand and Laos: Past and Present.  

Proceedings of the Chiang Mai Conference, 1-2 December 2011. Olivier Evrard,  

Dominique Guillaud, and Chayan Vaddhanaphuti, eds. Chiang Mai: Good Print.  

pp. 185-204. 

2. Leepreecha, Prasit. (2014) “Tourism in Mountainous Communities: The Politics of Ethnic  

 Tourism in Northern Thailand”, in Southeast Asia Mobility Transition: Issues and Trends 

in Migration and Tourism. Karl Husa, Alexandra Trupp, and Helmut Wohlschlagl (eds.).  

Vienna: Department of Geography and Regional Research, University of Vienna. 

pp.329-345. 

3. Leepreecha, Prasit. (2016) “Commoditizing His Majesty’s Footprints: Tourism in Highland  

 Ethnic Communities in Northern Thailand” in Tourism and Monarchy in Southeast Asia.  

 Ploysri Porananond and Victor T. King (eds.). Cambridge Scholars Publishing. pp. 69-88. 

4. Leepreecha, Prasit. (2016) “Divorced Hmong Women in Thailand: Negotiating Cultural Space”  

 in Claiming Place: On the Agency of Hmong Women. Chia Youyee Vang, Faith Nibbs,  

 and Ma Vang (eds.). Minnesota: University of Minnesota Press. pp. 144-166. 
 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับชาติ 

1. ประสิทธิ์ ลีปรีชา. (2559ก). “ประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์และพื้นที่ทางสังคมของชาวม้งในประเทศ 

 จีน” สังคมศาสตร์, 28 (ฉบับพิเศษ: ชาติพันธุ์และการเคลื่อนย้าย: มานุษยวิทยาของ  

นิโคลาส แท็ปป์): หน้า 151-181. 

2. ประสิทธิ์ ลีปรีชา. (2559ข). “ศวิิไลซ์ขา้มพรมแดน: การเผยแพร่ศาสนาของมง้โปรเตสแตนต์ 

ในเอเชยีอาคเนย์”. เชยีงใหม่: ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ และศูนย์ศกึษาชาติพันธุ์ 

และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 150 หนา้. 
 

 

2. หนังสือ/ต ารา/งานแปล 

1. Evrard, Olivier and Leepreecha, Prasit. (2013). Picturing Highlanders: A Half-century of  

Photography in Northern Thailand. Chiang Mai: Center for Ethnic Studies and  

Development and Institute for Research and Development. 152 pages. 
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2. ประสิทธิ์ ลีปรีชา. (2559ก). “ประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์และพื้นที่ทางสังคมของชาวม้งใน 

ประเทศจนี” สังคมศาสตร์, 28 (ฉบับพิเศษ: ชาติพันธุ์และการเคลื่อนย้าย: มานุษยวิทยา 

ของ นิโคลาส แท็ปป์): หน้า 151-181. 

3. ประสิทธิ์ ลีปรีชา. (2559ข). “ศวิิไลซ์ขา้มพรมแดน: การเผยแพร่ศาสนาของมง้โปรเตสแตนต์ 

ในเอเชยีอาคเนย์”. เชยีงใหม่: ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ และศูนย์ศกึษาชาติพันธุ์ 

และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 150 หนา้. 

4. Leepreecha, Prasit. (2016a). “Commoditizing His Majesty’s Footprints: Tourism in Highland  

 Ethnic Communities in Northern Thailand” in Tourism and Monarchy in Southeast Asia.  

 Ploysri Porananond and Victor T. King (eds.). Cambridge Scholars Publishing. pp. 69-88. 

5. Leepreecha, Prasit. (2016b) “Divorced Hmong Women in Thailand: Negotiating Cultural  

 Space” in Claiming Place: On the Agency of Hmong Women. Chia Youyee Vang,  

Faith Nibbs, and Ma Vang (eds.). Minnesota: University of Minnesota Press. pp.144-166. 

6. Baird, Ian, Leepreecha, Prasit, and Yangcheepsutjarit, Urai. (2016). “Who should be  

 considered ‘Indigenous’? A survey of ethnic groups in northern Thailand” Asian Ethnicity,  

 pp.1-20. [Online]. Available: (http://dx.doi.org/10.1080/14631369.2016.1268044). 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนียา  เจติยานุกรกุล 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับนานาชาติ 

1. Orakij, W., Chetiyanukornkul, T., Chuesaard, T. and Toriba, A. 2017. Personal inhalation  

 exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons and their nitro-derivatives in rural  

 residents in Northern Thailand. Environmental Monitoring and Assessment,  

Doi: 10.1007/ s10661-017-6220-z. 1-11 

2. Orakij, W., Chetiyanukornkul, T., Kasahara, C., Boongla, Y., Chuesaard, T., Furuuchi, M.,  

 Hata, M., Tang, N., Hayakawa K. and Toriba, A. 2017. Polycyclic aromatic hydrocarbons  

 and their nitro-derivatives from indoor biomass fueled cooking in two rural areas of  

 Thailand: A case study. Air Quality Atmospheric and Health  

Doi: 20.1007/s11869 -017-0467-y. 1-15. 

3. Chuesaard, T., Chetiyanukornkul, T., Kameda, T., Hayakawa, K., Toriba, A. (2014) Influence 

of Biomass Burning on the Levels of Atmospheric Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and 

their Nitro Derivatives in Chiang Mai, Thailand, Aerosol and Air Quality Research, 14:4, 

1247-1257. 

4. Praphutphitthaya, P., Tiyayon, C., Chetiyanukornkul, T., Pankasemsuk, T. 2016. Effect of  

 brassin-like substance on the quality of early germinated arabica coffee bean  

 (Coffeaarabica L.) , Pakistan Journal of Biotechnology, 13(3), 165-172. 

5. ธนียา เจติยานุกรกุล และพรชัย เหลอืงอาภาพงศ.์ (2555) โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้

ประโยชน์จากสบู่ด า: การผลิตกระดาษสาจากเศษเหลือล าตน้หลังการตัดแต่ง”.  

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ  

ภาคเหนือ (สวทช. ภาคเหนือ). 78 หน้า. 
 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับชาติ 

- 
 

 ผลงานตีพมิพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  

1. ธนียา เจติยานุกรกุล, เอกอนันต ์โพธิ์สุยะ และ วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์. 2559. การอนุรักษ์และ                

สืบสานผ้าซิ่นตนีจกไทยวน ชุมชนบ้านหัวเมอืง ต าบลศรีษะเกษ อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “สถาปัตย์กระบวนทัศน์” วันที่ 19-20 ธันวาคม พ.ศ.2559                

ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิธร ตลิ่งชัน. หนา้ 109 - 124. 
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2. ธนียา เจตยิานุกรกุล, เชลียงพล เดอืนเพ็ญ และ วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์. 2559. การอนุรักษ์และ

สืบสานลวดลายผา้ทอไทพวน บ้านหาดเสี้ยว อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย. การประชุม

วิชาการระดับชาติ “สถาปัตย์กระบวนทัศน์” วันที่ 19-20 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ ศูนย์

มานุษยวิทยาสิรนิธร ตลิ่งชัน. หน้า 87 - 108. 

3. ธนียา เจติยานุกรกุล และ พัชรเสฏฐ์ สถิตย์พรวังขวา. 2558. การอนุรักษ์และการพัฒนาประเพณี

ก าฟูาของชาวไทยพวนบ้านฝายมูล อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน. การประชุมวิชาการ 

ประจ าปี 2558 ในวันที่ 8-9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์การศกึษาและฝกึอบรมนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้. หนา้ 234 - 243. 

 

 ผลงานตีพมิพ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

1. ธนียา เจติยานุกรกุล. 2557. Abnormality of Some Insects after Exposure to Diesel Exhaust  

 Emissions. การน าเสนอผลงานวิจัย (โปสเตอร์) ในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ  

ในงาน International Conference of Asian Environmental Chemistry 2014 (ICAEC 2014)  

24-26 เดือนพฤศจกิายน 2557. 

 

2. หนังสือ/ต ารา/งานแปล 

1. ธนียา เจติยานุกรกุล. 2557. พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม. เชียงใหม ่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 272 หนา้ 

 

3. ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

1. ธนียา เจติยานุกรกุล (หัวหนา้โครงการวิจัย). 2559. การตรวจติดตามทางชีวภาพของ 

สารไฮดรอกซีเลทเมทาบอไลท์ในปัสสาวะจากการรับสัมผัสสารพอลิไซคลิกอะโรมาติก 

ไฮโดรคารบ์อนของเด็กนักเรียนมัธยมปลายบริเวณชายแดนภาคเหนือของประเทศไทย. 

 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

2. ธนียา เจตยิานุกรกุล (ผูร้่วมวิจัย). 2560. ส่งเสริมตลาดเกษตรสุขภาพดีวิถีล้านนา.  

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 

3. ธนียา เจติยานุกรกุล (ผูร้่วมวิจัย). 2560. เพิ่มความตระหนักด้านสินค้าเกษตรและอาหาร 

 ปลอดภัยของผู้บริโภค. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สยาม ราชวัตร 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับนานาชาติ 

1. สยาม ราชวัตร. (2558).  "ปายาสิสูตร : หลักฐานการปฏิเสธและยืนยันโลกหน้าสมัยพุทธกาล".  

 วารสารปณิธาน, 13(2), 18-41. 

2. สยาม ราชวัตร. ( 2557). “การตคีวามพุทธประวัติของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยา 

วชริญาณ วโรรส”. มนุษยศาสตร์สาร. ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557): 147-178.  

เชยีงใหม่: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับชาติ 

1. สยาม ราชวัตร . (2555). วิธีการอา้งเหตุผลเพื่อยนืยันความมีอยู่ของโลกหน้าในพระพุทธศาสนา 

 เถรวาท. วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ปีที่ 19 ฉบับที่ 1  

(มกราคม – เมษายน 2555) : 9-26. 

 

 ผลงานตีพมิพ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

1. สยาม ราชวัตร. (พฤศจกิายน 2559). "ปายาสิสูตร : หลักฐานการยืนยันและปฏิเสธโลกหนา้                           

ในสมัยพุทธกาล". น าเสนอในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "มนุษยศาสตร์ : ความจริง

กับพลังแหง่ความฝัน" (Humanities: Realities And Power Of Dreams), ส านักบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 235 หนา้. 

 

2. หนังสือ/ต ารา/งานแปล 

1. สยาม ราชวัตร. (2555). หลักปฏิบัติและการด าเนินชีวิตของพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาล: กรณีศกึษา

ข้อมูลในวัตตขันธกะ. วารสารปัญญา. ปีที่ 19 ฉบับที่ 86 (มกราคม-มีนาคม 2555):16-28. 

เชยีงใหม่: มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงลักษณ์  เขียนงาม 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับนานาชาติ  

1. ชลธิชา ทิพย์ดวงตา, ศักดา สวาทะนันทน์, นงลักษณ์ เขียนงาม และ พรสวรรค์ เพ่งพิศ. (2561).  

ผลการใช้เพลงภาษาฝรั่งเศสเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนประโยคความเดียวของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 5 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพจังหวัดเชียงใหม่. Veridian E-Journal, 

Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ และศลิปะ, 11(1),  

273-289. 

 

 ผลงานตีพมิพ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

1. Intasingh, S., Swathanan, S., Kienngam, N., Niwesworakarn, N. and Petkaew, J. (2018).  

 The Development of Teaching Profession Curriculum in Accordance with the Institute’s  

 Vision. Proceedings of The 4th National and International Conference on Curriculum and  

 Instruction (NICCI) 2018, AVANI Khon Kaen Hotel and Convention Center, Khon Kaen,  

 Thailand, pp. 699-707. 

2. สมเกียรต ิอนิทสิงห์, สุนทรี คนเที่ยง, นิธิดา อดิภัทรนันท์, พงษ์ศักดิ์ แปูนแก้ว, นทัต อัศภาภรณ์,  

 ศักดา สวาทะนันทน์ และ นงลักษณ์ เขียนงาม. (2560). การวิพากษ์กระบวนวิชาในหลักสูตร 

 ศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้  

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามกรอบ 3 คุณ. ศกึษาศาสตร์ปริทัศน์, 32(1), 36-46. 

 

 ผลงานตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  

1. สมเกียรต ิอนิทสิงห์, สุนทรี คนเที่ยง, ศักดา สวาทะนันทน์ และ นงลักษณ์ เขียนงาม. (2560). 

การประเมนิหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยี

การเรียนรู ้(แขนงวชิาหลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ รายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 วิทยาลัยนครราชสีมา, หนา้ 

225-234. 

2. สมเกียรต ิอนิทสิงห์, พงษ์ศักดิ์ ไชยทิพย์, นิธิดา อดิภัทรนันท์, นทัต อัศภาภรณ์, ศักดา สวาทะ

นันทน์ และ นงลักษณ์ เขียนงาม. (2560). การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้ แขนงวิชาเทคโนโลยีทางการศกึษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรม

บัณฑติศกึษาแหง่ชาติ ครัง้ที่ 1 บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้, หนา้ 1636–1644. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญรอด  โชติวชิรา 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับชาติ 

1. สมเกียรต ิอนิทสิงห์, ปทมุวดี ศริิสวัสดิ์, บุญรอด โชติวชริา, สิระ สมนาม, ดวงหทัย รัฐกาญจน

รัชตพงศ ์และพิชญภณ ศรีนวล (2561). ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ่คุณภาพหลักสูตร

และเจตคติตอ่วิชาชีพครูของนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาไทย คณะศกึษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ วารสารศกึษาศาสตร์ปริทัศน์, 33(1). 33-40. 

 

2. หนังสือ/ต ารา/งานแปล 

1. บุญรอด โชติวชิรา และคณะ (2559). ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อวิชาชีพครู. เชยีงใหม่:  

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระวี  จันทร์ส่อง 

1. ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

1. ระวี จันทร์ส่อง. (2558). บาลีขัน้ต้น 1(Begining Pali 1). เชยีงใหม่: คณะมนุษย์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่  230  หนา้ 

2. ระวี จันทร์ส่อง. (2557). โครงการผลิตต ารา เรื่อง ธาตุมัญชรี: ว่าด้วยเรื่องธาตุในภาษาสันสกฤต. 

เชยีงใหม่: คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 280  หนา้ 
 

 

อาจารย์ ดร.รังสิมา  วิวัฒน์วงศ์วนา 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย 

 ผลงานตีพมิพ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

1. Goodwin, S., & Wiwatwongwana, R. (2013, July). Rethinking ‘gender inequalityʹ and 

‘familyʹ in Thailand: exploring the case of lone motherhood. Paper Presented at the 

Fifth International Community, Work and Family Conference, The University of 

Sydney,  Australia.  658-978. 
 

 ผลงานตีพมิพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  

1. กิตติวนิท์  เดชชวนากร และ รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา. (มีนาคม 2560). เพศวิถีกับการสร้างอัตลักษณ์

ในพื้นที่โรงเรียน. น าเสนอในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและ

นานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น. 456 หน้า. 
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อาจารย์ ดร.ปนัดดา  บุณยสาระนัย 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย 

 ผลงานตีพมิพ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

1. ปนัดดา บุณยสาระนัย. (2556). การเมอืงเรื่องภาษาในสังคมไทย. สังคมศาสตร์: วารสาร                   

ทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 25(2), 109–135. 

2. ปนัดดา บุณยสาระนัย. (2558). ไทยพลัดถิ่นภาคเหนอื: ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์และพรมแดน 

รัฐชาติ. เชียงใหม:่ ศูนย์ศกึษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผูว้ิจัยร่วม) 172 หน้า 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัวริน  วังครีี 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับชาติ 

1. บัวริน วังคีรี. (2556). ภาพแทนล้านนาในสายตาคนนอก (สยาม/ไทย) และการโต้กลับมายาภาพ

ของนักเขียนพื้นถิ่น. มนุษยศาสตร์สาร, 14(1), 1-37. 

 

 ผลงานตีพมิพ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

1. บัวริน วังคีรี. (2556). ภาพแทนล้านนาในสายตาคนนอก (สยาม/ไทย) และการโต้กลับมายาภาพ

ของนักเขียนพื้นถิ่น. มนุษยศาสตร์สาร, 14(1), 1-37. 
 

อาจารย์นันทกา ฟูสีกุล 

1. ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

นันทกา ฟูสีกุล. (2560). ผลการให้ค าปรึกษาออนไลน์ต่อการลดภาวะความเครียดในนักศึกษา 

ปริญญาตร ีคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชยีงใหม่: คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 89 หนา้. 
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3.2 อาจารย์พิเศษ 

ศาสตราจารย์ ดร.สิรวิรรณ ศรีพหล 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับชาติ 

1. วิทยา นนท์นภา, อรพิณ ศริิสัมพันธ์ และสิริวรรณ ศรพีหล. (2560). รูปแบบการพัฒนา

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศกึษาระดับประถมศึกษา. วารสารบัณฑิตศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, 11(1), 118–131. 

2. สิรวิรรณ ศรพีหล. (2560). การพัฒนาชุดฝกึอบรมทางไกลส าหรับครูสังคมศกึษา เรื่องการ

พัฒนาการเรียนรู้มโนมติในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม. 

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ, 10(1), 72-85.  

3. สิรวิรรณ ศรีพหล. (2560). การพัฒนาชุดฝกึอบรมทางไกลเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้เพื่อ

ส่งเสริมส านึกความรักชาติใหเ้กิดแก่นักเรียนโดยใช้เนื้อหาและแหล่งวิทยาการทาง

ประวัติศาสตร์ส าหรับครูสังคมศกึษา. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, 30(1), 37-51.  

4. จรยิา ทองหอม, มารุต พัฒผล, ปณิตา วรรณพิรุณ, และสิรวิรรณ ศรพีหล. (2560). การพัฒนา

หลักสูตรออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม, Veridian E-Journal, Silpakorn 

University, 10(2), 138-156.  

5. สิรวิรรณ ศรีพหล. (2559).  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรู้ความเป็นพลเมอืงดขีองนักเรียน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับครูสังคมศกึษา. วารสารวิจัยและพัฒนา

หลักสูตร, 6(2), 24-48. 

 

ศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับนานาชาติ 

1. Laonet, P., Vongkamjan, S., & Panyanuwat, A. (2013). Strategies for Capacity Building in 

Implementing the Village Fund. Mediterranean Journal of Social Sciences, 4(4), 131. 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับชาติ 

1. ถนัด บุญชัย, อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์, ชูชีพ พุทธประเสริฐและ ประพันธ์ ธรรมไชย. (2559).                    

การก ากับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เหมาะสมโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ. วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยฟาร์อสีเทอร์น, 10(14), 19-34 
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2. สุนันทา รักพงษ์, อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์, ชูชีพ พทุธประเสริฐ, ฤตินันท์ สมุทร์ทัย. (2559). 

รูปแบบการประเมนิเพื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนของครูวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริม

ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ของนักเรียนในสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน. 

วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์, 11(33), 115-130.  

3. จตุรงค์ เหมรา, และอนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์. (2559). รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการท าวิจัย 

ของคณาจารย์สถาบันการพลศึกษาภาคเหนอื. วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา, 8(1), 

31-47.  
 

รองศาสตราจารย์ พนิดา สินสุวรรณ 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับชาติ  

1. ชฎาภรณ์ นันตา และพนิดา สินสุวรรณ. (2560). การบริหารหลักสูตรสถานศกึษาเพื่อส่งเสริม

ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลของนักเรียนใน ระดับมัธยมศกึษาโรงเรียนเทศบาลสันปุายาง

หนอ่ม อ าเภอเมอืงล าพูน จังหวัดล าพูน. วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑติ, 17(2), 

465-473. 

2. ปรัชญาภรณ ์ใจปินตา, และ พณดิา สินสุวรรณ. (2560). การบริหารหลักสูตรสถานศกึษาเพื่อ

ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการของเด็กปฐมวัย สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาล าพูน เขต 2.  วารสารบริหารการศกึษาบัวบัณฑติ, 17 (2), 587-595.  

 

รองศาสตราจารย์ ดร.บุบผา อนันต์สุชาติกุล 

1.  บทความวิชาการ/บทความวิจัย 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับชาติ  

1. พัชรนิ ดารงกิตตกิุล และบุบผา อนันต์สุชาติกุล. (2560).  การบริหารการวิจัยเชงิพุทธของ

สถาบันอุดมศกึษา เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น. วารสารบัณฑติศึกษาปริทรรศน์, 13(1), 

67-80.  

2. พรรณี มามาตร,์ สุชาติ ลีต้ระกูล, บุบผา อนันต์สุชาติกุล และเลหล้า ตรเีอกานุกูล. (2559). 

กระบวนการสร้างการคงอยู่ของอัตลักษณ์ส าหรับเยาวชนชาติพันธุ์ ดาราอั้งในสังคมพหุ

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย. วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ (Journal of Social 

Academic), 9(1), 114–131. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผ่องฉวี  ไวยาวัจมัย 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับชาติ 

1. ผอ่งฉวี ไวยาวัจมัย. (2560). การวิเคราะหค์วามผิดพลาดในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตรข์อง                                        

นักเรียนชาติพันธุ์ ระดับประถมศึกษา จังหวัดแม่ฮอ่งสอน. วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร. 

บัณฑติวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครนิทร์วิโรฒ, 8 (1).  

2. ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

1. ผอ่งฉวี ไวยาวัจมัย. (2560). การประเมินการเรียนรู้คณิตศาสตรข์องนักเรียนชาติพันธุ์ ระดับ

ประถมศึกษา จังหวัดแมฮ่่องสอน (รายงานผลการวิจัย). เชยีงใหม่ : ศูนย์พหวุัฒนธรรมและ

นโยบายการศกึษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 
 

ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 

1.   บทความวิชาการ/บทความวิจัย 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับชาติ 

1. ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2558). บทบาทของครูในอนาคต : เตรียมผู้เรยีนใหส้อนตนเองได้ตอ่ไป.  

วารสารมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, 1(1), 1-8. 

2. ไพศาล มั่นอก และไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2557). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ระดับมัธยมศกึษาขนาดเล็ก : กรณีศกึษาของนักเรียน

โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม. วารสารสุทธิปริทัศน์ ,28(88), 99-117.  

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ พงษ์วาท 

1.   บทความวิชาการ/บทความวิจัย 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับนานาชาติ 

1. Wannapaisan, C., Prachayapruit, A., & Pongwat, A. (2017). A Context of the Education 

Management Based on Multicultural Education for Ethnic Students in Higher Education 

Institutions of Northern Thailand. Scholar: Human Sciences, 8(2). 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับชาติ 

1. เชษฐภูมิ วรรณไพศาล, อภภิา ปรัชญพฤทธิ์ และอรรณพ พงษ์วาท.  (2559). การพัฒนารูปแบบ

การจัดการศกึษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมศกึษา ส าหรับนิสิตนักศกึษากลุ่มชาติพันธุ์ใน

สถาบันอุดมศกึษาภาคเหนอื. วารสารครุศาสตร์ ,44(2) : เมษายน-มิถุนายน 2559, 57-73. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา  สุจจานันท์ 

1.  บทความวิชาการ/บทความวิจัย 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับชาติ 

1. สริะ สมนาม และ จินตนา สุจจานันท์. (2560). มโนทัศนห์ลักสูตรและแบบเรียนภาษาไทยระดับ

การศกึษาขั้นพื้นฐานของเด็กข้ามชาติไทใหญ่ในจังหวัดเชยีงใหม่. วารสารมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์, 2(1), 44 – 56. 

 

2.  หนังสือ/ต ารา/งานแปล 

1. จินตนา สุจจานันท์. (2556). การศึกษาและการพัฒนาชุมชนในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: 

ส านักพิมพ์ โอเดียนสโตร.์ 
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4. ตารางเปรียบเทยีบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง  

 4.1  แบบ 1  (แผน ก แบบ ก1) 
หลักสูตร พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561  เหตุผลในการปรับปรุง 

 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร         ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร         ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  

ก วทิยานิพนธ์  36 หน่วยกิต ก. ปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต  

 091797 ศ.กศ.797 วทิยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต  091797  วทิยานิพนธ์ปริญญาโท 36 หน่วยกิต เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศของ 

บัณฑิตวทิยาลัย 

ข. กิจกรรมทางวชิาการ  ประกอบด้วย  ข. กิจกรรมทางวชิาการ  ประกอบด้วย   

 (1) นักศึกษาทุกคนต้องร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศหรือต่างประเทศ 

หรือการประชุมสัมมนาท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวชิาโดยให้มีการท าบันทกึรายงาน

ประสบการณ์ท่ีได้รับอยา่งน้อย 1 ครัง้ 

(2) ผลงานวทิยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ ์หรืออยา่งน้อยด าเนินการใหผ้ลงาน  

หรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรบัให้ตีพิมพใ์นวารสาร ส่ิงพมิพ์ทางวชิาการ 

หรือส่ืออิเล็กทรอนกิส์ท่ีมีการยอมรับว่าเป็นแหล่งคน้ควา้ทางวชิาการอย่าง 

กว้างขวาง หรอืเสนอตอ่ที่ประชุมวิชาการที่มรีายงานการประชุม (proceedings)  

โดยผลงานที่เผยแพร่น้ันต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) และมีชื่อนักศึกษา 

เป็นชื่อแรกจ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง  

(3) นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวทิยาลัย  

โดยผา่นความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ และ 

รวบรวมส่งบัณฑิตวทิยาลัยทุกภาคการศกึษา 

(4) นักศึกษาจะต้องรายงานผลการท าวทิยานิพนธ์ และความก้าวหน้าผ่าน 

อาจารยท์ี่ปรึกษาหลัก ไม่น้อยกวา่ 3 ครัง้ต่อภาคการศึกษา 

  

เหมือนเดิม 

 

(2) ผลงานวทิยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ หรอือย่างน้อย 

ได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 โดยมีนักศึกษา

เป็นชื่อแรกอยา่งน้อย 1 เรื่อง และเสนอผลงานวทิยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของผลงาน

วทิยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติท่ีเป็นที่ยอมรับในสาขาวชิา อยา่งน้อย 1 เรื่อง 

หรือ มีการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 

 

เหมือนเดิม 

 

 

เหมือนเดิม 

 

 

 

 

เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศของ 

บัณฑิตวทิยาลัย 

 

ค. กระบวนวชิาท่ีไม่นบัหน่วยกติสะสม 

1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวทิยาลัย           ภาษาต่างประเทศ 

2. ตามเงื่อนไขของสาขาวชิา    ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ค. กระบวนวชิาท่ีไม่นบัหน่วยกติสะสม 

1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวทิยาลัย              ภาษาต่างประเทศ 

2. ตามเงื่อนไขของสาขาวชิา      ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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4.2  แบบ 2  (แผน ก แบบ ก2)   แบบวิชาการ 
หลักสูตร พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 เหตุผลในการปรับปรุง 

จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   36 หน่วยกิต   

ก. กระบวนวชิาเรยีน                                   ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกติ   

 1.  กระบวนวชิาในระดบับัณฑติศึกษา          ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกติ เหมือนเดิม  

  1.1  กระบวนวชิาในสาขาวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกติ   

   1.1.1 กระบวนวชิาบังคับ 19 หน่วยกติ                   1.1.1   กระบวนวชิาบังคับ 13 หน่วยกิต -ปรับลดหน่วยกิตจาก 19 นก.เหลือ 13 นก. 

       เพ่ือให้นักศึกษาได้เลือกเรียนรายวชิา 

ตามโจทยก์ารวจิัยที่ตอบสนองการจัด

การศึกษาและการเรียนรู้ในมติิความ

หลากหลายมากขึ้น 

   (ก) วชิาแกน 7 หน่วยกิต   

 055771 ศ.ว. 771 วธิีวิทยาการวจิัยทางการศึกษา 3 หน่วยกิต เหมือนเดิม  

 091700 ศ.กศ. 700 ทฤษฎีเชิงวิพากษท์างการศึกษา 2 หน่วยกิต  091700  ปรัชญาและทฤษฎีเชิงวิพากษท์างการศึกษา 2 หน่วยกิต -ปรับชื่อวิชาเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์ 

        มาตรฐานวชิาชีพ 

 091791 ศ.กศ. 791  สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางการศึกษา 2 หน่วยกิต     -ปรับเน้ือหาสาระเพื่อให้สอดคล้องกับ 

        เกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพ 

   (ข) วิชาเฉพาะ 12 หน่วยกติ         (ข)  วชิาเฉพาะ  -ปรับลดหน่วยกิตจาก 12 นก.เหลือ 6 นก. 

        วชิาบังคับวิชาเอก 
เลือกเรียน 1 หมวดวชิาจากวชิาเอกต่อไปน้ี 

6 หน่วยกติ เพ่ือให้นักศึกษาได้เลือกเรียนรายวชิาตาม
โจทยก์ารวจิัยที่ตอบสนองการจัด
การศึกษาและการเรียนรู้ในมติิความ
หลากหลายมากขึ้น 

 วชิาเอก การบริหารการศึกษา     ยกเลิกวชิาเอกการบริหารการศึกษา 
โดยจะด าเนินการเปิดหลักสูตร 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

 051713 ศ.บศ. 713 ทฤษฎีและแนวคิดการบริหารการศึกษา 2 หน่วยกิต     สาขาวชิาการบริหารการศึกษาในการผลิต 

 051714 ศ.บศ. 714 หลักการนิเทศการศึกษา 2 หน่วยกิต   ยกเลิก  บุคลากรทางการศึกษาใหส้อดคล้องกับ 

 051715 ศ.บศ. 715  การวางแผนทางการศึกษา 3 หน่วยกิต     ประกาศครุุสภาวา่ด้วยเรื่องการรับรอง 

 051716 ศ.บศ. 716 การจัดการสถานศึกษา 3 หน่วยกิต     ปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา 
 051770 ศ.บศ. 770  การวจิัยทางการบริหารการศึกษา 2 หน่วยกิต     เพ่ือการประกอบวิชาชพีบริหารการศึกษา 

พ.ศ.2557 

 

148 

http://mis.cmu.ac.th/cmumis/procCurriculum/courseinfo.aspx?acdy=2012&acdt=2&courseid=051702
http://mis.cmu.ac.th/cmumis/procCurriculum/courseinfo.aspx?acdy=2012&acdt=2&courseid=051704
http://mis.cmu.ac.th/cmumis/procCurriculum/courseinfo.aspx?acdy=2012&acdt=2&courseid=051712
http://mis.cmu.ac.th/cmumis/procCurriculum/courseinfo.aspx?acdy=2012&acdt=2&courseid=051791


 

149 

 

หลักสูตร พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 เหตุผลในการปรับปรุง 

 วชิาเอก การศึกษาเพื่อการพัฒนา   วชิาเอก การศึกษาเพื่อการพัฒนา   

 053711 ศ.ศพ. 711 หลักการการศึกษาเพ่ือการพฒันา 3  หน่วยกิต   ปรับกระบวนวชิาเลือก  -เพ่ือให้นักศึกษาได้เลือกเรียนในมติิท่ี

หลากหลาย    

 053712 ศ.ศพ. 712 การศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยนื 3  หน่วยกิต   เหมือนเดิม   

 053713 ศ.ศพ. 713 ความคิดรวบยอดทฤษฎีเชิงสังเคราะห ์ 3  หน่วยกิต   เหมือนเดิม   

 053770 ศ.ศพ. 770 การวจิัยเชิงคุณภาพส าหรับการศึกษา 

เพ่ือการพัฒนา 

3  หน่วยกิต   ปรับกระบวนวชิาเลือก  -เพ่ือให้นักศึกษาได้เลือกเรียนในมติิท่ี

หลากหลาย    

         

 วชิาเอก การศึกษาปฐมวัย   ยกเลิกวชิาเอกการศึกษาปฐมวัยโดยจะ 
    ด าเนินการเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตร 
    มหาบัณฑิตสาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย 
 062711 ศ.ปว. 711 ทฤษฎแีละการพัฒนาหลักสูตรในการศึกษาปฐมวัย 3  หน่วยกิต  ในการผลิตบุคลากรทางการศึกษาของ 
 062712 ศ.ปว. 712 ศาสตร์การสอนบูรณาการและประสบการณ์ 3  หน่วยกิต ยกเลิก กระทรวงศึกษาธกิารและกระทรวงมหาดไทย 
  การเรียนรู้ตามสภาพจริงส าหรับเด็กปฐมวัย   ใหส้อดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 062713 ศ.ปว. 713 การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 3  หน่วยกิต  พุทธศักราช 2560 ตามเจตนารมณ์ใน 
 062770 ศ.ปว. 770 การวจิัยเชิงคุณภาพในการศึกษาปฐมวัย 3  หน่วยกิต  มาตรา 54 ของรัฐธรรมนูญแห่งราช 

อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
      
 วชิาเอก วทิยาศาสตร์ศกึษา   ยกเลิกวชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษาโดยจะ

ด าเนินการเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ศึกษา 

 064711 ศ.วศ. 711 ปรัชญาวทิยาศาสตร ์   2 หน่วยกิต    ในการผลิตบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ 
 064712 ศ.วศ. 712 การพัฒนาวธิีสืบเสาะหาความรู้และทักษะ 2 หน่วยกิต  ที่มทีักษะการจัดการเรียนรู้สเต็มศึกษาเพื่อ 
  กระบวนการวทิยาศาสตร ์   รองรับการจัดการศึกษาคณิตศาสตร ์

 064713 ศ.วศ. 713 การส่ือสารทางวิทยาศาสตร ์ 2 หน่วยกิต  และวทิยาศาสตร์ของนักเรียนไทยเทยีบ 

 064714 ศ.วศ. 714 การประเมินผลการเรียนการสอน
วทิยาศาสตร์ 

2 หน่วยกิต ยกเลิก กับนานาชาติ (Trends in International 
Mathematics and Science Study : TIMSS) 

 064715 ศ.วศ. 715 การพัฒนาหลักสูตรวทิยาศาสตร ์ 2 หน่วยกิต  ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  
 064770 ศ.วศ. 770  การวจิัยทางวิทยาศาสตรศ์ึกษา   2 หน่วยกิต  2560-2579 
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หลักสูตร พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561   เหตุผลในการปรับปรุง 

 วชิาเอก สังคมศกึษา   วชิาเอก สังคมศกึษา   

 071711 ศ.สศ.711 ทฤษฎกีับการปฏบิัติการสอนสังคมศกึษา 2 หน่วยกิต  071711  ทฤษฏีและการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 2 หน่วยกิต -ปรับชื่อวิชาเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

        มาตรฐานวชิาชีพคร ู

 071712 ศ.สศ.712 มโนทัศนท์างสังคมศึกษา 2 หน่วยกิต   เหมือนเดิม   

 071713 ศ.สศ.713 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา 2 หน่วยกิต  071713  หลักสูตรสังคมศึกษาเพ่ือปวงชน 2 หน่วยกิต -เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

วชิาชีพครูและมีความทันสมัย 

 071714 ศ.สศ.714 สังคมศึกษากบัการพัฒนาส่ิงแวดล้อม 2 หน่วยกิต     ปรับเป็นวชิาเลือก เพ่ือให้ผูเ้รียนได้รับ 

 071715 ศ.สศ.715 การวเิคราะห์ประเด็นทางสังคมร่วมสมัย 2 หน่วยกิต   ปรับกระบวนวชิาเลือก  -ความรู้ท่ีหลากหลาย 

 071770 ศ.สศ. 770 การวจิัยทางสังคมศึกษา 2 หน่วยกิต      

    วิชาเอก พหุวัฒนธรรมศกึษา  เพ่ิมวชิาเอกพหุวัฒนธรรมศึกษา เพื่อ 

ใหค้นทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพเิศษและ

พื้นที่พเิศษได้รับการศึกษาและเรียนรู ้

อย่างมีคุณภาพ 

     054810  ทฤษฎีและปฏบิัติการของพหุวัฒนธรรมศึกษา 3 หน่วยกิต -ปรับกระบวนวชิาบังคับเพ่ือใช้ร่วมกันใน 

    

 

 

-ไม่มี- 

 054870  วธิีวิทยาการวจิัยพหุวฒันธรรมกับการศกึษา 3 หน่วยกิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อลดความ

ซ้ าซอ้นของรายวชิาและให้นักศึกษาท่ีเรียน

วชิาเอกพหุวัฒนธรรมศึกษาสามารถ

เชื่อมโยงการเรียนรู้ในระดับบัณฑิตศึกษา

และใช้เทยีบโอนกระบวนวชิาได้ 

       

    วชิาเอก จิตวทิยาการศกึษา  เพ่ิมวชิาเอกจิตวทิยาการศึกษา เพื่อให้คน

ทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและ

ปอูงกันจากภัยคุกคามในชีวติรูปแบบใหม่ 

     069710 จิตวทิยาการศึกษาขั้นสูง 3 หน่วยกิต -เปิดใหม่ 2 กระบวนวชิาเพ่ือให้สอดคล้อง 

     069712  สุขภาพจิตและการปรับตัว 3 หน่วยกิต กับมาตรฐานวชิาชีพครูจิตวทิยาการศึกษา 
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หลักสูตร พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 เหตุผลในการปรับปรุง 

    วชิาเอก ภาษาศึกษา  เพ่ือวชิาเอกภาษาศึกษา เพื่อให้ผลิตและ

พัฒนาก าลังคน การวจิัยและนวัตกรรม

ทางการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อสร้าง 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

     073711  ทฤษฏีและหลักการภาษาศึกษา 3 หน่วยกิต -เปิดใหม่ 2 กระบวนวชิาเพ่ือให้สอดคล้อง 

     073712  หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาศึกษา 3 หน่วยกิต กับมาตรฐานวชิาชีพครูภาษาศึกษา 

         

   1.1.2  กระบวนวชิาเลือก               ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต    1.1.2  กระบวนวชิาเลือก        ไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต -ปรับเพ่ิมหน่วยกิตจาก 5 นก. เป็น 11 นก. 

   ใหเ้ลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวดวชิาที่สัมพันธ์กับ 

วชิาเอก หรือเลือกจากหมวดวชิาอื่นๆ ภายในสาขาวชิาน้ี 

หรือกระบวนวชิาที่คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรเห็นชอบ 

    ผู้ไมป่ระสงคข์อใบประกอบวิชาชพีให้เลือกเรียน

กระบวนวชิาในหมวดวชิาที่สัมพันธ์กับวิชาเอก หรือ

เลือกจากหมวดวชิาอื่นๆ ภายในสาขาวชิาน้ี หรือ

กระบวนวชิาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ 

 เพ่ือให้นักศึกษาได้เลือกเรียนรายวชิาตาม

โจทยก์ารวจิัยที่ตอบสนองการจัดการศึกษา

และการเรียนรู้ในมติิความหลากหลาย 

มากขึ้น 

 กลุ่มวชิา การบริหารการศกึษา      

 051720 ศ.บศ. 720   การพัฒนาองค์การทางการศึกษา 3 หน่วยกิต      

 051721 ศ.บศ. 721  การบริหารงานวชิาการในสถานศึกษา 3 หน่วยกิต      

 051724 ศ.บศ. 724  พฤติกรรมผูบ้ริหารการศึกษา 2 หน่วยกิต   ยกเลิก  ยกเลิกวชิาเอกการบริหารการศึกษา 

 051725 ศ.บศ. 725  ภาวะผู้น าทางการศึกษา 2 หน่วยกิต      

 051726 ศ.บศ. 726  การบริหารการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม 2 หน่วยกิต      

 051785 ศ.บศ. 785   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 3 หน่วยกิต      

         

 กลุ่มวชิา การศึกษาเพื่อการพัฒนา   กลุ่มวชิา การศึกษาเพื่อการพัฒนา   

 053720 ศ.ศพ. 720 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 3  หน่วยกิต   เหมือนเดิม   

 053723 ศ.ศพ. 723 มติิโลกกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 3  หน่วยกิต     -เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการเรียน 

 053724 ศ.ศพ. 724 การเรียนรู้ผูใ้หญ่และการศึกษาเพื่อการพัฒนา 3  หน่วยกิต   ปดิกระบวนวชิา  การสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

 053725 ศ.ศพ. 725 การศึกษาเพ่ือการพัฒนาชุมชน 3  หน่วยกิต     สาขาวชิาการศึกษา 

 053726 ศ.ศพ. 726 หัวข้อเลือกสรรการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 3  หน่วยกิต   เหมอืนเดิม   
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 053727 ศ.ศพ. 727 ประเด็นพเิศษทางการศึกษาเพือ่การพฒันา 1 1  หน่วยกิต     -เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการเรียน 

 053728 ศ.ศพ. 728 ประเด็นพเิศษทางการศึกษาเพือ่การพฒันา 2 1  หน่วยกิต     การสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

 053729 ศ.ศพ. 729 การสอนจุลภาควชิาการศึกษาตลอดชีวิต 3  หน่วยกิต     สาขาวชิาการศึกษา 

 053787 ศ.ศพ. 787 การเตรียมการปฏิบัติงานวชิาชีพครูการศึกษา

ตลอดชีวิต 

1  หน่วยกิต   ยกเลิก   

 053788 ศ.ศพ. 788 การปฏบิัติงานวชิาชีพครูการศึกษาตลอดชีวติ 1 3  หน่วยกิต      

 053789 ศ.ศพ. 789 การปฏบิัติงานวชิาชีพครูการศึกษาตลอดชีวติ 2 3  หน่วยกิต      

 -ไม่มี-  053711 หลักการการศึกษาเพ่ือการพฒันา 3 หน่วยกิต -ยา้ยจากวชิาบังคับเป็นวชิาเลือก 

   -ไม่มี-  053770 การวจิัยเชิงคุณภาพส าหรับการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 3 หน่วยกิต  

         

 กลุ่มวชิา การศึกษาปฐมวัย    

 062720 ศ.ปว. 720 วถิไีทยกับการศึกษาปฐมวัย 3  หน่วยกิต   

 062721 ศ.ปว. 721 ความหลากหลายของผู้เรียนและการเรียน

รวมในการศึกษาปฐมวัย  

3  หน่วยกิต   

 062722 ศ.ปว. 722 การศึกษาปฐมวัยเปรียบเทยีบในประชาคมอาเซยีน 3  หน่วยกิต   

 062723 ศ.ปว. 723 ประเด็นวพิากษใ์นการศึกษาปฐมวัย 2  หน่วยกิต ยกเลิก ยกเลิกวชิาเอกการศึกษาปฐมวัย 

 062724 ศ.ปว. 724 ประเด็นทางสังคมวทิยาในการศึกษาปฐมวัย 2  หน่วยกิต   

 062729 ศ.ปว. 729 การสอนจุลภาควชิาการศึกษาปฐมวัย 2  หน่วยกิต   

 062787 ศ.ปว. 787 การเตรียมการปฏิบัติงานวชิาชีพครูปฐมวัย 1  หน่วยกิต   

 062788 ศ.ปว. 788 การปฏบิัติงานวชิาชีพครูปฐมวัย 1 3  หน่วยกิต   

 062789 ศ.ปว. 789 การปฏบิัติงานวชิาชีพครูปฐมวัย 2 3  หน่วยกิต   

      

 กลุ่มวชิา วทิยาศาสตรศ์กึษา    

 064720 ศ.วศ. 720 ศึกษาเปรียบเทยีบโปรแกรมการสอน

วทิยาศาสตร์ในโรงเรียน 

2  หน่วยกิต   

 064721 ศ.วศ. 721 ส่ือการสอนวทิยาศาสตร์และการจัด

ห้องปฏบิัติการ 

2  หน่วยกิต ยกเลิก ยกเลิกวชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา 
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 064723 ศ.วศ. 723 การเป็นผู้น าและการนิเทศงานวทิยาศาสตรศ์ึกษา 

ในโรงเรียน 

  2  หน่วยกิต   

 064725 ศ.วศ. 725 ภูมปิัญญาทางวทิยาศาสตร์ในสังคมโลก 2  หน่วยกิต   

 064726 ศ.วศ. 726 ประเด็นพเิศษทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 1  หน่วยกิต   

 064727 ศ.วศ. 727 การประชุมปฏิบัติการวทิยาศาสตร ์ 2  หน่วยกิต ยกเลิก ยกเลิกวชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา 

 064729 ศ.วศ. 729 การสอนจุลภาควชิาวทิยาศาสตร ์ 2  หน่วยกิต   

 064787 ศ.วศ. 787 การเตรียมการปฏบิัติงานวชิาชีพครูวทิยาศาสตร์ 1  หน่วยกิต   

 064788 ศ.วศ. 788 การปฏบิัติงานวชิาชีพครูวทิยาศาสตร์ 1 3  หน่วยกิต   

 064789 ศ.วศ. 789 การปฏบิัติงานวชิาชีพครูวทิยาศาสตร์ 2 3  หน่วยกิต   

      

 กลุ่มวชิา สังคมศึกษา  กลุ่มวชิา สังคมศึกษา  

 071720 ศ.สศ. 720 สารสนเทศเพ่ือการสอนสังคมศึกษา 2  หน่วยกิต  071730  การบูรณาการเทคโนโลยสีารสนเทศและ

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
2 หน่วยกิต -ปรับชื่อวิชา ปรับรหัส และเนือ้หาวชิา 

เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานวชิาชีพคร ู

 071723 ศ.สศ. 723 การพัฒนาจริยธรรมและจิตส านึกต่อสังคม 2  หน่วยกิต     เหมือนเดิม   

 071724 ศ.สศ. 724 การศึกษาอนาคตกับสังคมศึกษา 2  หน่วยกิต  071724 อนาคตวทิยา 2 หน่วยกิต -ปรับชื่อวชิาและเน้ือหาวชิาเพ่ือให้สอดคล้อง

กับการจัดการเรยีนรู้สังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21 

 071729 ศ.สศ. 729 การสอนจุลภาควชิาสังคมศึกษา 2  หน่วยกิต  071739  องค์ความรูจ้ิตวทิยาเพื่อการจัดการชั้นเรยีน 
เชงิสร้างสรรค ์

3 หน่วยกิต -ปรับชื่อวิชา ปรับรหัส และเนือ้หาวชิา 

เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานวชิาชีพคร ู

 071787 ศ.สศ. 787 การเตรียมการปฏิบัติงานวชิาชีพคร ู

สังคมศึกษา  

1  หน่วยกิต  071787  การปฏิบัติงานวชิาชีพครรูะหวา่งเรียน 2 หน่วยกิต -ปรับชื่อวชิา ปรับรหัส ปรับจ านวนหน่วยกิต 

และเนือ้หาวชิาเพื่อให้เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานวชิาชีพครู 

-บังคับเรียนเพ่ิมส าหรับผูข้อใบประกอบ

วชิาชีพคร ู

 071788 ศ.สศ. 788 การปฏิบัติงานวชิาชีพครูสังคมศึกษา 1 3  หน่วยกิต  071788  การปฏบิัติงานวชิาชีพครูในสถานศึกษา 1 3 หน่วยกิต -ปรับชื่อวิชา ปรับรหัส และเนือ้หาวชิา 

เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานวชิาชีพคร ู

-บังคับเรียนเพ่ิมส าหรับผูข้อใบประกอบ

วชิาชีพคร ู
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 071789 ศ.สศ. 789 การปฏิบัติงานวชิาชีพครูสังคมศึกษา 2 3  หน่วยกิต  071789  การปฏบิัติงานวชิาชีพครูในสถานศึกษา 2 3 หน่วยกิต -ปรับชื่อวิชา ปรับรหัส และเนือ้หาวชิา 

เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานวชิาชีพคร ู

-บังคับเรียนเพ่ิมส าหรับผูข้อใบประกอบ

วชิาชีพคร ู

     071722  การจัดการทอ้งถิ่นศึกษาในโรงเรียนและชุมชน 2  หน่วยกิต -เพ่ิมกระบวนวชิาเพื่อให้เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานวชิาชีพครู 

     071736  การจัดการความรู้วัฒนธรรมและภาษา 

เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2 หน่วยกิต -เพ่ิมกระบวนวชิาเลือกและท าการ

ปรับปรุงจากกระบวนวชิา 071721 เป็น

071736 เพราะบังคับเรียนเพ่ิมส าหรับ 

ผู้ขอใบประกอบวิชาชพีคร ู

   -ไม่มี-  071737  ความเป็นครูมอือาชีพเพ่ือการวัดและประเมนิผล

อิงมาตรฐานการเรียนรู ้

 

3 หน่วยกิต -เพ่ิมกระบวนวชิาเลือกและท าการ

ปรับปรุงจากกระบวนวชิา 071725 เป็น

071737 เพราะบังคับเรียนเพ่ิมส าหรับ 

ผู้ขอใบประกอบวิชาชพีคร ู

     071738  จรรยาบรรณวชิาชีพครูเพือ่การประกันคุณภาพ

การศึกษาเชงิพื้นที ่
2 หน่วยกิต -เพ่ิมกระบวนวชิาเลือกและท าการ

ปรับปรุงจากกระบวนวชิา 071726 เป็น

071738 เพราะบังคับเรียนเพ่ิมส าหรับ 

ผู้ขอใบประกอบวิชาชพีคร ู

     071714  สังคมศึกษากับการพัฒนาส่ิงแวดล้อม 2 หน่วยกิต  -เพ่ิมกระบวนวชิา 

     071715  การวเิคราะห์ประเด็นทางสังคมร่วมสมัย 2 หน่วยกิต -ย้ายจากวชิาบังคับเป็นวชิาเลือก 

     071770  การวจิัยทางสังคมศึกษา 2 หน่วยกิต  

         

    กลุ่มวชิา พหุวัฒนธรรมศึกษา   

     054721  ศาสตร์การสอนเชิงวิพากษ ์ 3 หน่วยกิต -เปิดใหม่ 2 กระบวนวชิาเพื่อให้สอดคล้อง 

     054723  การวจิัยเชิงปฏบิัติการแบบมส่ีวนร่วม 3 หน่วยกิต กับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

  
 

  054821  นโยบายสาธารณะกับการศึกษาในเอเชีย

ตะวันออกเฉยีงใต้ 

3 หน่วยกิต  
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     054822  การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาทางเลือก 3 หน่วยกิต -ปรับกระบวนวชิาเลือกเพ่ือใช้ร่วมกันใน 

  

 

   

 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อลดความ

ซ้ าซอ้นของรายวชิาและให้นักศึกษาท่ีเรียน

วชิาเอกพหุวัฒนธรรมศึกษาสามารถ

เชื่อมโยงการเรียนรู้ในระดับบัณฑิตศึกษา

และใช้เทยีบโอนกระบวนวชิาได้ 

         

    กลุ่มวชิา จิตวิทยาการศึกษา   

     069722  แรงจูงใจเพ่ือพฒันาการเรียนรู ้ 3 หน่วยกิต  

     069723  จิตวทิยาพัฒนาการมนุษย์ 3 หน่วยกิต -เปิดใหม่ 5 กระบวนวชิาเพ่ือให้สอดคล้อง 

     069724  เทคนิคการใหค้ าปรึกษาและการฝึกปฏิบัติ 

ในเด็กวัยรุ่นและครอบครัว 

3 หน่วยกิต กับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

     069725  จิตวทิยาพัฒนาการ 3 หน่วยกิต  

     069726  สัมมนาทางจิตวทิยาการศึกษา 3 หน่วยกิต  

         

   กลุ่มวชิา ภาษาศกึษา  

     073720  การรู้ภาษาเพื่อการศึกษาชนพื้นเมือง 3 หน่วยกิต  

     073721  ประเด็นภาษาและนโยบายทางการศึกษา 3 หน่วยกิต -เปิดใหม่ 4 กระบวนวชิาเพื่อให้เป็นไปตาม 

     073722  นวัตกรรมภาษาศึกษาเพ่ือการรู้ส่ือดิจิทัล 3 หน่วยกิต กรอบมาตรฐานวชิาชีพครู 

     073770  การวจิัยทางภาษาศึกษา 3 หน่วยกิต  

         

  1.2  กระบวนวชิานอกสาขาวิชาเฉพาะ     

        1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ                     ไม่มี   

        1.2.2 กระบวนวชิาเลือก     

                   ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

 เหมือนเดิม  

 2.  กระบวนวชิาระดับปริญญาตรีข้ันสูง             ไม่มี   
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ข.   วทิยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ข. ปริญญานพินธ์ 12 หน่วยกิต  

 091799 ศ.กศ. 799 วทิยานิพนธ์ 12 หน่วยกติ  091799  วทิยานิพนธ์ปริญญาโท 12 หน่วยกติ -เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศของ 

บัณฑิตวทิยาลัย 

         

ค. กระบวนวชิาท่ีไม่นบัหน่วยกติสะสม     

 1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวทิยาลัย            ภาษาต่างประเทศ    

 2. ตามเงื่อนไขของสาขาวชิา       

           ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรฯ       

   

     

ง. กิจกรรมทางวชิาการ   ประกอบด้วย  ง. กิจกรรมทางวชิาการ   ประกอบด้วย   

 (1)  นักศึกษาทุกคนต้องร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศหรือ

ต่างประเทศหรอืการประชุมสัมมนาท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวชิาโดย 

วทิยากรผู้เชี่ยวชาญทัง้ในและต่างประเทศและให้มีการท าบันทกึ 

รายงานประสบการณ์ท่ีได้รับอยา่งน้อย 1 ครั้ง 

   

เหมือนเดิม 

  

 (2) ผลงานวทิยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ ์หรืออยา่งน้อย

ด าเนินการใหผ้ลงาน หรือสว่นหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้

ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพมิพ์ทางวชิาการ หรอืเสนอตอ่ที่ประชุม

วชิาการที่มรีายงานการประชุม (proceedings) โดยผลงานที่เผยแพร่

น้ันต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) ที่สามารถคน้หาหรอื

ตรวจสอบได้ในรูปแบบของส่ือส่ิงพมิพ์ หรือส่ืออิเล็กทรอนกิส์หรอืมี

การจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรโดยมีชือ่นักศึกษาเป็นชื่อแรกจ านวน 

อย่างน้อย 1 เรื่อง  

  (2) ผลงานวทิยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของผลงานวทิยานิพนธ์

ได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ใน

วารสารระดับชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier1 อย่างน้อย 1 เรื่อง  

หรือเผยแพร่ เป็นบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสาร

เผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ  

ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวชิาน้ัน 

 เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศของ 

บัณฑิตวทิยาลัย 
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4.2  แผน ก แบบ ก2   (แบบ 2  วิชาชีพ) 
หลักสูตร พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 เหตุผลในการปรับปรุง 

   จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   45 หน่วยกติ  

   ก. กระบวนวชิาเรยีน                                   ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกติ  

     1.  กระบวนวชิาในระดบับัณฑติศึกษา          ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกติ  

       1.1  กระบวนวชิาในสาขาวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกติ  

                           1.1.1   กระบวนวชิาบังคับ 13 หน่วยกิต -ปรับลดหน่วยกิตจาก 19 นก.เหลือ 13 นก. 

       เพ่ือให้นักศึกษาได้เลือกเรียนรายวชิา 

ตามโจทยก์ารวจิัยที่ตอบสนองการจัด

การศึกษาและการเรียนรู้ในมติิความ

หลากหลายมากขึ้น 

        

      (ก)  วชิาแกน 7 หน่วยกิต  

     055771  วธิีวิทยาการวจิัยทางการศึกษา 3 หน่วยกิต  

  -ไม่มี-   091700  ปรัชญาและทฤษฎเีชงิวิพากษท์างการศึกษา 2 หน่วยกิต -ปรับชื่อวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ 

        มาตรฐานวชิาชีพ 

     091791  สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางการศึกษา 2 หน่วยกิต -ปรับเน้ือหาสาระเพื่อให้สอดคล้องกับ 

        เกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพ 

        (ข)  วชิาเฉพาะ 26 หน่วยกติ  

              ข.1) วชิาบังคับวิชาเอกเฉพาะ 

เลือกเรียน 1 หมวดวชิาจากวชิาเอกต่อไปน้ี 

6 หน่วยกติ เพ่ือให้นักศึกษาได้เลือกเรียนรายวชิาตาม

โจทยก์ารวจิัยที่ตอบสนองการจัดการศึกษา

และการเรียนรู้ในมติิความหลากหลาย 

มากขึ้น 

    วชิาเอก สังคมศกึษา   

     071711  ทฤษฏีและการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 2 หน่วยกิต -ปรับชื่อวิชาเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

        มาตรฐานวชิาชีพคร ู

     071712  มโนทัศนท์างสังคมศึกษา 2 หน่วยกิต  

 

157 

 



 

158 

 

หลักสูตร พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 เหตุผลในการปรับปรุง 

     071713  หลักสูตรสังคมศึกษาเพ่ือปวงชน 2 หน่วยกิต -เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

วชิาชีพครูและมีความทันสมัย 

    วชิาเอก ภาษาศึกษา  เพ่ือวชิาเอกภาษาศึกษา เพื่อให้ผลิตและ

พัฒนาก าลังคน การวจิัยและนวัตกรรม

ทางการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อสร้าง 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

     073711  ทฤษฏีและหลักการภาษาศึกษา 3 หน่วยกิต -เปิดใหม่ 2 กระบวนวชิาเพ่ือให้สอดคล้อง 

     073712  หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาศึกษา 3 หน่วยกิต กับมาตรฐานวชิาชีพครูภาษาศึกษา 

         

                       ข.2)  วชิาบังคับวิชาชีพ  20 หน่วยกิต  

     071730  การออกแบบนวัตกรรมและประเมนิผลการเรียนรู ้ 3 หน่วยกิต -ปรับชื่อวิชา ปรับรหัส และเนือ้หาวชิา 

เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานวชิาชีพคร ู

  -ไม่มี-   071736  การจัดการความรู้ในสังคมดิจิทัล 2 หน่วยกิต -เพ่ิมกระบวนวชิาเลือกและท าการ

ปรับปรุงจากกระบวนวชิา 071721 เป็น

071736 เพราะบังคับเรียนเพิ่มส าหรับ 

ผู้ขอใบประกอบวิชาชพีคร ู

     071737  ความเป็นครูมอือาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพคร ู 2 หน่วยกิต -เพ่ิมกระบวนวชิาเลือกและท าการ

ปรับปรุงจากกระบวนวชิา 071725 เป็น

071737 เพราะบังคับเรียนเพ่ิมส าหรับ 

ผู้ขอใบประกอบวิชาชพีคร ู

     071738  การประกันคุณภาพการศึกษาเชงิพื้นที ่ 2 หน่วยกิต -เพ่ิมกระบวนวชิาเลือกและท าการ

ปรับปรุงจากกระบวนวชิา 071726 เป็น

071738 เพราะบังคับเรียนเพ่ิมส าหรับ 

ผู้ขอใบประกอบวิชาชพีคร ู

     071739  การจัดการชั้นเรียนเชงิสร้างสรรค ์ 3 หน่วยกิต -ปรับชื่อวิชา ปรับรหัส และเนือ้หาวชิา 

เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานวชิาชีพคร ู
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หลักสูตร พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561   เหตุผลในการปรับปรุง 

     071787  การปฏิบัติงานวชิาชีพครรูะหวา่งเรียน 2 หน่วยกิต -ปรับชื่อวชิา ปรับรหัส ปรับจ านวนหน่วยกิต 

และเนือ้หาวชิาเพื่อให้เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานวชิาชีพครู 

-บังคับเรียนเพ่ิมส าหรับผูข้อใบประกอบ

วชิาชีพคร ู

     071788  การปฏบิัติงานวชิาชีพครูในสถานศึกษา 1 3 หน่วยกิต -ปรับชื่อวิชา ปรับรหัส และเนือ้หาวชิา 

เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานวชิาชีพคร ู

-บังคับเรียนเพ่ิมส าหรับผูข้อใบประกอบ

วชิาชีพคร ู

     071789  การปฏบิัติงานวชิาชีพครูในสถานศึกษา 2 3 หน่วยกิต -ปรับชื่อวิชา ปรับรหัส และเนือ้หาวชิา 

เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานวชิาชีพคร ู

-บังคับเรียนเพ่ิมส าหรับผูข้อใบประกอบ

วชิาชีพคร ู

           1.1.2  กระบวนวชิาเลือก -ไม่มี-  

  -ไม่มี-   1.2  กระบวนวชิานอกสาขาวิชาเฉพาะ   

           1.2.1 กระบวนวชิาบังคับ                     -ไม่มี-  

           1.2.2 กระบวนวชิาเลือก     

           ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

  

     2.  กระบวนวชิาระดับปริญญาตรีข้ันสูง             -ไม่มี-  

        

   ข. ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกติ  

     091799  วทิยานิพนธ์ปริญญาโท 12 หน่วยกติ -เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศของ 

บัณฑิตวทิยาลัย 

         

   ค. กระบวนวชิาท่ีไม่นบัหน่วยกติสะสม  

             1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวทิยาลัย            ภาษาต่างประเทศ  

             2. ตามเงื่อนไขของสาขาวชิา   

                            ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ       
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หลักสูตร พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561   เหตุผลในการปรับปรุง 

   ง. กิจกรรมทางวชิาการ   ประกอบด้วย   

    (1)  นักศึกษาทุกคนต้องร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศ

หรือต่างประเทศหรือการประชุมสัมมนาที่เก่ียวข้องกับสาขาวชิา

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทัง้ในและต่างประเทศและให้มีการท า

บันทกึรายงานประสบการณ์ท่ีได้รับอยา่งน้อย 1 ครั้ง 

  

  -ไม่มี-  (2) ผลงานวทิยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของผลงานวทิยานิพนธ์

ได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ใน

วารสารระดับชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier1 อย่างน้อย 1 เรื่อง  

หรือเผยแพร่ เป็นบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสาร

เผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ  

ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวชิาน้ัน 
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4.4 แบบ 3  (แผน ข)                                          ยกเลิก  
หลักสูตร พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 เหตุผลในการปรับปรุง 

จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกติ   

ก. กระบวนวชิาเรยีน                                   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ   

 1.  กระบวนวชิาในระดบับัณฑติศึกษา          ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ   

  1.1  กระบวนวชิาในสาขาวชิาเฉพา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ   

   1.1.1 กระบวนวชิาบังคับ 19 หน่วยกติ   

   (ก) วชิาแกน 7 หน่วยกิต   

 055771 ศ.ว. 771 วธิีวิทยาการวจิัยทางการศึกษา 3 หน่วยกิต   

 091700 ศ.กศ. 700 ทฤษฎีเชิงวิพากษท์างการศึกษา 2 หน่วยกิต   

 091791 ศ.กศ. 791  สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางการศึกษา 2 หน่วยกิต   

   (ข) วชิาเฉพาะ 12 หน่วยกติ   

 วชิาเอก การบริหารการศึกษา    

 051713 ศ.บศ. 713 ทฤษฎแีละแนวคิดการบรหิารการศึกษา 2 หน่วยกิต   

 051714 ศ.บศ. 714 หลักการนิเทศการศึกษา 2 หน่วยกิต   

 051715 ศ.บศ. 715  การวางแผนทางการศึกษา 3 หน่วยกิต ยกเลิก  

 051716 ศ.บศ. 716 การจัดการสถานศึกษา 3 หน่วยกิต   

 051770 ศ.บศ. 770  การวจิัยทางการบริหารการศึกษา 2 หน่วยกิต   

 วชิาเอก การศึกษาเพื่อการพัฒนา    

 053711 ศ.ศพ. 711 หลักการการศึกษาเพ่ือการพฒันา 3  หน่วยกิต   

 053712 ศ.ศพ. 712 การศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยนื 3  หน่วยกิต   

 053713 ศ.ศพ. 713 ความคิดรวบยอดทฤษฎีเชิงสังเคราะห ์ 3  หน่วยกิต   

 053770 ศ.ศพ. 770 การวจิัยเชิงคุณภาพส าหรับการศึกษาเพื่อการพัฒนา 3  หน่วยกิต   

 วชิาเอก การศึกษาปฐมวัย    

 062711 ศ.ปว. 711 ทฤษฎีและการพัฒนาหลักสูตรในการศึกษาปฐมวัย 3  หน่วยกิต   

 062712 ศ.ปว. 712 ศาสตร์การสอนบูรณาการและประสบการณ์ 3  หน่วยกิต   

  การเรียนรู้ตามสภาพจริงส าหรับเด็กปฐมวัย    

 062713 ศ.ปว. 713 การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 3  หน่วยกิต   

 161 

http://mis.cmu.ac.th/cmumis/procCurriculum/courseinfo.aspx?acdy=2012&acdt=2&courseid=051702
http://mis.cmu.ac.th/cmumis/procCurriculum/courseinfo.aspx?acdy=2012&acdt=2&courseid=051704
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 062770 ศ.ปว. 770 การวจิัยเชิงคุณภาพในการศึกษาปฐมวัย 3  หน่วยกิต   

 วชิาเอก วทิยาศาสตร์ศกึษา    

 064711 ศ.วศ. 711 ปรัชญาวทิยาศาสตร ์   2 หน่วยกิต     

 064712 ศ.วศ. 712 การพัฒนาวธิีสืบเสาะหาความรู้และทักษะ 2 หน่วยกิต   

  กระบวนการวทิยาศาสตร ์    

 064713 ศ.วศ. 713 การส่ือสารทางวิทยาศาสตร ์ 2 หน่วยกิต   

 064714 ศ.วศ. 714 การประเมินผลการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 2 หน่วยกิต   

 064715 ศ.วศ. 715 การพัฒนาหลักสูตรวทิยาศาสตร ์ 2 หน่วยกิต   

 064770 ศ.วศ. 770  การวจิัยทางวิทยาศาสตรศ์ึกษา   2 หน่วยกิต   

 วชิาเอก สังคมศกึษา    

 071711 ศ.สศ. 711 ทฤษฎกีับการปฏบิัติการสอนสังคมศกึษา 2 หน่วยกิต   

 071712 ศ.สศ. 712 มโนทัศนท์างสังคมศึกษา 2 หน่วยกิต   

 071713 ศ.สศ. 713 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา 2 หน่วยกิต   

 071714 ศ.สศ.714 สังคมศึกษากับการพัฒนาส่ิงแวดล้อม 2 หน่วยกิต ยกเลิก  

 071715 ศ.สศ.715 การวเิคราะห์ประเด็นทางสังคมร่วมสมัย 2 หน่วยกิต   

 071770 ศ.สศ. 770 การวจิัยทางสังคมศึกษา 2 หน่วยกิต   

      

   1.1.2  กระบวนวชิาเลือก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต   

 กลุ่มวชิา การบริหารการศกึษา    

 051720 ศ.บศ. 720   การพัฒนาองค์การทางการศึกษา 3 หน่วยกิต   

 051721 ศ.บศ. 721  การบริหารงานวชิาการในสถานศึกษา 3 หน่วยกิต   

 051724 ศ.บศ. 724  พฤติกรรมผูบ้ริหารการศึกษา 2 หน่วยกิต   

 051725 ศ.บศ. 725  ภาวะผู้น าทางการศึกษา 2 หน่วยกิต   

 051726 ศ.บศ. 726  การบริหารการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม 2 หน่วยกิต   

 051785 ศ.บศ. 785   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 3 หน่วยกิต   

 กลุ่มวชิา การศึกษาเพื่อการพัฒนา    

 053720 ศ.ศพ. 720 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 3  หน่วยกิต   

 053723 ศ.ศพ. 723 มติิโลกกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 3  หน่วยกิต   
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 053724 ศ.ศพ. 724 การเรียนรู้ผูใ้หญ่และการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 3  หน่วยกิต   

 053725 ศ.ศพ. 725 การศึกษาเพ่ือการพัฒนาชุมชน 3  หน่วยกิต   

 053726 ศ.ศพ. 726 หัวข้อเลือกสรรการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 3  หน่วยกิต   

 053727 ศ.ศพ. 727 ประเด็นพเิศษทางการศึกษาเพือ่การพฒันา 1 1  หน่วยกิต   

 053728 ศ.ศพ. 728 ประเด็นพเิศษทางการศึกษาเพือ่การพฒันา 2 1  หน่วยกิต   

 กลุ่มวชิา การศึกษาปฐมวัย    

 062720 ศ.ปว. 720 วถิไีทยกับการศึกษาปฐมวัย 3  หน่วยกิต   

 062721 ศ.ปว. 721 ความหลากหลายของผู้เรียนและการเรียนรวม

ในการศึกษาปฐมวัย  

3  หน่วยกิต   

 062722 ศ.ปว. 722 การศึกษาปฐมวัยเปรียบเทยีบในประชาคมอาเซยีน 3  หน่วยกิต   

 062723 ศ.ปว. 723 การฝึกงานในการศึกษาปฐมวัย 2  หน่วยกิต   

 062724 ศ.ปว. 724 ประเด็นวพิากษใ์นการศึกษาปฐมวัย 2  หน่วยกิต   

 062725 ศ.ปว. 725 ประเด็นทางสังคมวทิยาในการศึกษาปฐมวัย 2  หน่วยกิต   

 กลุ่มวชิา วทิยาศาสตรศ์กึษา  ยกเลิก  

 064720 ศ.วศ. 720 ศึกษาเปรียบเทยีบโปรแกรมการสอน

วทิยาศาสตร์ในโรงเรียน  

2  หน่วยกิต   

 064721 ศ.วศ. 721 ส่ือการสอนวทิยาศาสตร์และการจัดห้องปฏบิัติการ 2  หน่วยกิต   

 064723 ศ.วศ. 723 การเป็นผู้น าและการนิเทศงานวทิยาศาสตรศ์ึกษา 

ในโรงเรียน 

  2  หน่วยกิต   

 064725 ศ.วศ. 725 ภูมปิัญญาทางวทิยาศาสตร์ในสังคมโลก 2  หน่วยกิต   

 064726 ศ.วศ. 726 ประเด็นพเิศษทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 1  หน่วยกิต   

 064727 ศ.วศ. 727 การประชุมปฏิบัติการวทิยาศาสตร ์ 2  หน่วยกิต   

 กลุ่มวชิา สังคมศึกษา    

 071720 ศ.สศ. 720 สารสนเทศเพื่อการสอนสังคมศึกษา 2  หน่วยกิต   

 071721 ศ.สศ. 721 กจิกรรมการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 2  หน่วยกิต   

 071722 ศ.สศ. 722 การจัดการทอ้งถิ่นศึกษาในโรงเรียนและชุมชน 2  หน่วยกิต   

 071723 ศ.สศ. 723 การพฒันาจริยธรรมและจิตส านึกต่อสังคม 

 

2  หน่วยกิต   
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 071724 ศ.สศ. 724 การศึกษาอนาคตกับสังคมศึกษา 2  หน่วยกิต   

 071725 ศ.สศ. 725 บูรณาการเทคโนโลยรีะบบเครือข่ายในการสอน

สังคมศึกษา 

2  หน่วยกิต   

 071726 ศ.สศ. 726 ปัญหาพิเศษทางสังคมศึกษา 2  หน่วยกิต   

  1.2  กระบวนวชิานอกสาขาวิชาเฉพาะ     

        1.2.1 กระบวนวชิาบังคับ                     ไม่มี   

        1.2.2 กระบวนวชิาเลือก   ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรฯ 

   

 2.  กระบวนวชิาระดับปริญญาตรีข้ันสูง             ไม่มี   

ข.   วทิยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต   

 091798 ศ.กศ. 798 การค้นควา้แบบอิสระ 6 หน่วยกิต   

ค. กระบวนวชิาท่ีไม่นบัหน่วยกติสะสม    

 1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวทิยาลัย            ภาษาต่างประเทศ  ยกเลิก  

 2. ตามเงื่อนไขของสาขาวชิา     ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรฯ       

   

ง. การสอบประมวลความรู้      

 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอสอบประมวลความรู้ (comprehensive 

examination) ต่อบัณฑิตวทิยาลัยโดยผา่นความเห็นชอบของอาจารย ์

ที่ปรึกษาท่ัวไปหรืออาจารยท์ี่ปรึกษาการค้นควา้แบบอิสระหลัก 

     

จ. กิจกรรมทางวชิาการ   ประกอบด้วย      

 นักศึกษาทุกคนต้องร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศหรือ 

ต่างประเทศหรอืการประชุมสัมมนาท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวชิาโดย 

ใหม้กีารท าบันทกึรายงานประสบการณ์ที่ได้รับอยา่งน้อย 1 ครั้ง 

     

       

 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                   ไม่นอ้ยกว่า 36 หน่วยกิต     
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5. ตารางเปรียบเทยีบข้อแตกต่างระหว่างแผนก าหนดการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม่  

   5.1  แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 

แผนการศึกษาเดิม (พ.ศ.2556) แผนการศึกษาปรับปรงุใหม่ (พ.ศ.2561) 

ชั้นปีที่  1 ชั้นปีที่  1 

สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 

 ลงทะเบียนเพื่อใชบ้ริการมหาวิทยาลัย -  ลงทะเบียนเพื่อใชบ้ริการมหาวิทยาลัย - 

 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ -  สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ - 

 เสนอโครงร่างวทิยานพินธ์ -  เสนอหัวขอ้โครงร่างปริญญานพินธ์ - 

    จัดสัมมนา/เข้าร่วมการสัมมนา/น าเสนอผลงานในการสัมมนา  

 รวม 0  รวม 0 

      

ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

091797 ศ.กศ. 797 ศ.กศ. 797 วิทยานพินธ์ 12 091797 วทิยานพินธ์ปริญญาโท 12 

 จัดสัมมนาและน าเสนอผลงานหรือ -  จัดสัมมนา/เข้าร่วมการสัมมนา/น าเสนอผลงานในการสัมมนา  

 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา     

      

 รวม 12  รวม 12 
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แผนการศึกษาเดิม (พ.ศ.2556) แผนการศึกษาปรับปรงุใหม่ (พ.ศ.2561) 

ชั้นปีที่  2 ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 

091797 ศ.กศ. 797 ศ.กศ. 797 วิทยานพินธ์ 12 091797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 

 จัดสัมมนาและน าเสนอผลงานหรือ 

เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา 

-  จัดสัมมนา/เข้าร่วมการสัมมนา/น าเสนอผลงานในการสัมมนา  

 สอบประมวลความรู้ -    

 รวม 12  รวม 12 

      

ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

091797 ศ.กศ. 797 ศ.กศ. 797 วิทยานพินธ์ 12 091797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 

 จัดสัมมนาและน าเสนอผลงานหรือ 

เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา 

-  จัดสัมมนาและน าเสนอผลงานหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา  

 สอบวทิยานพินธ์ -  สอบปริญญานพินธ์  

 รวม 12  รวม 12 
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 5.2  แบบ 2  (แผน ก แบบ ก2)  แบบวิชาการ 

แผนการศึกษาเดิม (พ.ศ.2556) แผนการศึกษาปรับปรงุใหม่ (พ.ศ.2561) 

ชั้นปีที่  1 ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 

091700 ศ.กศ. 700 ทฤษฎีเชงิวพิากษท์างการศึกษา 2 091700 ปรัชญาและทฤษฎีเชงิวพิากษท์างการศึกษา 2 

055771 ศ.ว. 771 วธีิวิทยาการวจิัยทางการศกึษา 3 055771 วธีิวทิยาการวจิัยทางการศกึษา 3 

 วิชาบังคับในวิชาเอก 3  กระบวนวิชาบังคับ 3 

    สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ  

      

  8   8 

ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

091791 ศ.กศ. 791 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางการศึกษา 2 091791 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางการศึกษา 2 

 วชิาบังคับในวชิาเอก 3  กระบวนวิชาบังคับ 3 

 วชิาเลอืกในวิชาเอก 3  กระบวนวิชาเลือก 3 

 เสนอหัวขอ้โครงร่างฯ    เสนอหัวขอ้โครงร่างปริญญานพินธ์  

      

 รวม 8  รวม 8 
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แผนการศึกษาเดิม (พ.ศ.2556) แผนการศึกษาปรับปรงุใหม่ (พ.ศ.2561) 

ชั้นปีที่  2 ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 

 วชิาบังคับในวชิาเอก  6  กระบวนวิชาบังคับ 6 

 วชิาเลอืกในวิชาเอก 2  กระบวนวิชาเลือก 2 

      

      

 รวม 8  รวม 8 

ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

091799 ศ.กศ. 799 วทิยานพินธ์ 12 091799 วทิยานพินธ์ปริญญาโท 12 

    จัดสัมมนา/เข้าร่วมการสัมมนา/น าเสนอผลงานในการสัมมนา  

    สอบปริญญานพินธ์  

      

 รวม 12  รวม 12 
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 5.3  แผน ก แบบ ก2   (แบบ 2  วิชาชีพ) 

แผนการศึกษาเดิม (พ.ศ.2556) แผนการศึกษาปรับปรงุใหม่ (พ.ศ.2561) 

 ชั้นปีที่  1 

  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 

   091700 ปรัชญาและทฤษฎีเชงิวพิากษท์างการศกึษา 2 

   055771 วธีิวิทยาการวจิัยทางการศกึษา 3 

    วชิาบังคับวิชาเฉพาะ 2 

    วชิาบังคับวิชาชพี 8 

    สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ - 

    รวม 15 

  ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

 -ไม่มี-  091791 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางการศึกษา 2 

   071787 การปฏบัิตงิานวชิาชีพครูระหว่างเรียน 2 

    วชิาบังคับวิชาเฉพาะ 2 

    วชิาบังคับวิชาชพี 6 

    เสนอหัวขอ้โครงร่างปริญญานพินธ์ - 

    รวม 12 
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แผนการศึกษาเดิม (พ.ศ.2556) แผนการศึกษาปรับปรงุใหม่ (พ.ศ.2561) 

 ชั้นปีที่  2 

  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 

   071788 การปฏบัิตงิานวชิาชีพครูในสถานศึกษา 1 3 

   091799 วทิยานพินธ์ปริญญาโท 6 

    รวม 9 

      

-ไม่มี-  ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

   071789 การปฏบัิตงิานวชิาชีพครูในสถานศึกษา 2 3 

   091799 วทิยานพินธ์ปริญญาโท 6 

    เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน/เข้าร่วมการสัมมนา/ 

น าเสนอผลงานในการสัมมนา 

 

    สอบปริญญานพินธ์  

    รวม 9 
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 5.4  แบบ 3  (แผน ข)        ยกเลิก 

แผนการศึกษาเดิม (พ.ศ.2556) แผนการศึกษาปรับปรงุใหม่ (พ.ศ.2561) 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต  

091700 ศ.กศ. 700 ทฤษฎีเชงิวพิากษท์างการศึกษา 2  

055771 ศ.ว. 771 วธีิวิทยาการวจิัยทางการศกึษา 3  

 วชิาบังคับในวชิาเอก 3 ยกเลิก 

    

  8  

ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต  

091791 ศ.กศ. 791 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางการศึกษา 2  

 วชิาบังคับในวชิาเอก 3 ยกเลิก 

 วชิาเลอืกในวิชาเอก 3  

 เสนอหัวขอ้โครงร่างฯ    

 รวม 8  
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แผนการศึกษาเดิม (พ.ศ.2556) แผนการศึกษาปรับปรงุใหม่ (พ.ศ.2561) 

ชั้นปีที่  2  

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต  

 วชิาบังคับในวชิาเอก  6  

 วชิาเลอืกในวิชาเอก 3 ยกเลิก 

 สอบประมวลความรู้   

 รวม 9  

ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต  

091798 ศ.กศ. 798 การค้นคว้าแบบอสิระ 6 ยกเลิก 

    

 รวม 6  

ภาคการศึกษาฤดูร้อน  หน่วยกิต  

 วชิาเลอืกในวิชาเอก 4 ยกเลิก 

    

 รวม 4  
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6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 
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7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจาณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอ
ชื่อให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 
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8. ประกาศบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษาการย้ายสาขาวิชา 
การรับโอนนักศึกษาและการเทยีบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

 
 
 

ประกาศบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ฉบับที่ 0009/2551 

เรื่อง  แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา 
การรับโอนนักศึกษาและการเทยีบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

------------------------------------------------- 
 

 อาศัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2543  ข้อ 13   
และข้อ 14  พ.ศ.2547  ข้อ 13 และข้อ 14 และ  พ.ศ.  2550  ข้อ  14  และข้อ  15  ก าหนดให้การเปลี่ยนแผนการ
ศึกษา  การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษา และการเทียบโอนหน่วยกิต เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย นั้น  
เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแผนการศึกษา  การย้ายสาขาวิชา  การรับโอนนักศึกษาและ      การเทียบโอน
หน่วยกิตเป็นไปในแนวเดียวกัน  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ 
3/2551  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551  จึงเห็นสมควรก าหนดแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมทางวิชาการและเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยดังต่อไปนี้ 

 1.  ให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ฉบับที่  11/2547 เร่ือง แนวปฏิบัติการ 
เปลี่ยนแผนการศึกษา  การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิต ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  
ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2547 และให้ใช้ประกาศนี้แทน 

 2.    การเปลี่ยนแผนการศึกษา 
 การเปลี่ยนแผนการศึกษา หมายถึง การเปลี่ยนแผน และ/หรือแบบการศึกษาในหลักสูตรระดับ 

เดียวกันของสาขาวิชาเดิม ระหว่างแผน ก ทุกแบบ และแผน ข ในหลักสูตรระดับปริญญาโท  หรือระหว่างแบบ 1   
และแบบ 2  ในหลักสูตรระดับปริญญาเอก  โดยที่ 

1.1 นักศึกษาผู้ทีป่ระสงค์จะขอเปลีย่นแผนการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าศึกษาใน 
หลักสูตรของแผน และ/หรือแบบที่ต้องการเปลี่ยนใหม่ตามที่ระบุในข้อบังคับมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา  พ.ศ.  2543  พ.ศ. 2547 ข้อ 5 และ พ.ศ. 2550  ข้อ 6  
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  รวมทั้งมีคุณสมบัติอืน่ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของแผน และ/หรือ
แบบที่ต้องการเปลี่ยนใหม่นัน้ 

1.2 ขั้นตอนการด าเนินการ  ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษาโดยความเห็นชอบของ 
อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโทหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา
ปริญญาเอก ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา  และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะเพื่อพิจารณา แล้วจึงน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 
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1.3 การเปลี่ยนแผนการศึกษาจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยและได้มีการช าระ 
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแผนการศึกษา หากเป็นการเปลี่ยนแผนจากหลักสูตรปกติเป็น   หลักสูตร
ภาคพิเศษ หรือหลักสูตรภาคพิเศษเป็นหลักสูตรปกติ จะมีการเปลี่ยนรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่ 

1.4 กระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้แล้วให้โอนมาได้เท่าที่นักศึกษาต้องการ  และน ามาค านวณ 
ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย 

1.5 การเปลี่ยนแผนการศึกษาจากหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรภาคพิเศษเป็นหลักสูตรนานาชาติ หรือ 
หลักสูตรนานาชาติเป็นหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรภาคพิเศษ  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา  ซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ าคณะได้พิจารณาเห็นชอบและบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  การเปลี่ยนแผนการศึกษาลักษณะ
นี้จะกระท าได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 

2. การย้ายสาขาวิชา 
   การย้ายสาขาวิชา หมายถึง การย้ายสาขาวิชาในหลักสูตรระดับเดียวกันภายในคณะเดิมหรือระหว่าง 

คณะโดยที่ 
  3.1  นักศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายสาขาวิชา  จะต้อง 

1)   มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชาใหม่ก าหนดไว้ 
2) มีหน่วยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาเดิม

ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  และได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกระบวนวิชาในหลักสูตร
สาขาวิชาเดิมไม่น้อยกว่า  2.75 

3) มีหน่วยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกระบวนวิชาในหลักสูตร
สาขาวิชาใหม่ไม่น้อยกว่า  3.00   

      ส าหรับการย้ายสาขาวิชาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรที่มีเฉพาะ วิทยานิพนธ์ 
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ า
สาขาวิชาทั้งสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่ 

3.2  ขั้นตอนด าเนินการให้นักศึกษายื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโทหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา
ปริญญาเอก ผ่านประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิต ศึกษาประจ าสาขาวิชาเดิม 
และประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะเดิม แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาใหม่ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะใหม่
เพื่อพิจารณา แล้วจึงน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ   

 3.3 การย้ายสาขาวิชาจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย และได้มีการช าระ  
ค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชา รวมทั้งได้รับการเปลี่ยนรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่ 

3.4 การย้ายสาขาวิชากรณีอื่นๆ ให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ  ไป 
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3.5 การโอนกระบวนวิชาและการเทียบโอนหน่วยกิต  มีเงื่อนไขดังนี้ 
1) กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาเดิม ซึ่งเป็นกระบวนวิชาเดียวกับ

กระบวนวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ให้โอนหน่วยกิต กระบวนวิชาดังกล่าว
ทั้งหมดหรือบางส่วนไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมในแผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ได้ตาม
ความประสงค์ของนักศึกษา ทั้งนี้กระบวนวิชาที่ได้รับการพิจารณาให้เทียบโอนจะต้องมีผล
การศึกษาได้อักษรล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า B หรืออักษรล าดับขั้น  S 

2) กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมซึ่งมิได้เป็นกระบวนวิชา
เดียวกับกระบวนวิชาใดในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ แต่อาจมีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับบาง
กระบวนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่  ให้พิจารณาเทียบโอนได้  โดยคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาใหม่จะเป็นผู้พิจารณากระบวนวิชา                 
ที่สมควรจะเทียบโอนมาเป็นหน่วยกิตกระบวนวิชาตามหลักสูตรสาขาวิชาใหม่                   
และกระบวนวิชาที่ได้รับการพิจารณาเทียบโอนจะต้องมีผลการศึกษาได้อักษรล าดับขั้นไม่
ต่ ากว่า B หรืออักษรล าดับขั้น S 

4.   การโอนนักศึกษา 
 การโอนนักศึกษา หมายถึง การโอนนักศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนหลักสูตรต่างระดับในสาขาวิชาเดียวกัน

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ/หรือการรับโอนนักศึกษาในหลักสูตรระดับเดียวกันของ
สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

 4.1  การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน หรือ 
  สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

1) คุณสมบัติของนักศึกษา ต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและเรียนกระบวนวิชาต่างๆ 
ตามที่สาขาวิชาก าหนดได้ผลดีเป็นพิเศษ โดยมีหน่วยกิตสะสมอย่างน้อย 12 หน่วยกิตและมีค่า
ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย 3.75 ขึ้นไปหรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ 

2) ขั้นตอนการด าเนินการ ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอโอนโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
ทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโท ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ า
สาขาวิชาที่จะให้โอนและรับโอน และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่จะให้โอนและ
รับโอนเพื่อพิจารณา แล้วจึงน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 

3) การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอกจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจาก
บัณฑิตวิทยาลัยและได้มีการช าระค่าธรรมเนียมการโอน รวมทั้งได้รับการเปลี่ยนรหัสประจ าตัว
นักศึกษาให้ใหม่แล้ว 

4) การโอนกระบวนวิชาและการโอนหน่วยกิต นักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิตของกระบวนวิชาที่
ได้ลงทะเบียน เรียนมาในหลักสูตรปริญญาโทไปเป็นหน่วยกิตสะสมของหลักสูตร                    
ปริญญาเอกได้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและ                  
บัณฑิตวิทยาลัย 
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4.2 การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาเดียวกันหรือ สาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันนักศึกษาปริญญาเอก อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาปริญญาโทได้หาก 
1) นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกแล้ว แต่ไม่สามารถสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน หรือ 
2) นักศึกษาสอบไม่ผ่านการสอบวดัคุณสมบัติหรือสอบไม่ผา่นการสอบประมวลความรู้ตามเงื่อนไข

ของหลักสูตรนั้น หรือ 
3) นักศึกษาอาจจะไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด   
 การโอนนักศึกษากรณีนี้ หากเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่รับจากผู้ส าเร็จการศึกษา                    
ขั้นปริญญาตรี อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเพื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได้ แต่ถ้าเป็น
นักศึกษาปริญญาเอกที่รับจากผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท  นักศึกษาอาจแสดงความจ านงขอโอนเพื่อ
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรที่ศึกษาอยู่อีกปริญญาหนึ่งได้ ทั้งนี้การส าเร็จการศึกษา
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะเพื่อเสนอให้บัณฑิต
วิทยาลัยอนุมัติการโอนดังกล่าว 

4.3 การรับโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
  นักศึกษาปริญญาเอกอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูง  ใน
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ า
สาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 

  4.4 การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดบัประกาศนยีบัตรบัณฑติในสาขาวชิาทีส่ัมพนัธ์กัน 
   นักศึกษาปริญญาโทอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตใน

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจ าสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 

 4.5  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
  1)   คุณสมบัติของผู้ที่จะขอโอน ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรระดับ

เดียวกันของสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันของสถาบันใดสถาบันหนึ่งที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย                            
ไม่ต่ ากว่า 3.00 

  2)   การเทียบโอนหน่วยกิตจะเทียบโอนได้ตามการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า
คณะที่รับโอน แต่จะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ านวนน่วยกิตกระบวนวิชาเรียน (coursework) ใน
โครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชาที่รับโอน เฉพาะกระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาและได้
ศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับจากวันลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา กระบวนวิชาที่อาจได้รับการ
พิจารณาจะต้องได้อักษรล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า B หรือเทียบเท่า หรืออักษรล าดับขั้น S                       
ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาที่รับโอนและคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่รับโอนได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว     
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  3)   ในกรณีที่ค่าล าดับขั้นของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่นแตกต่างจากของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จะต้องได้รับการพิจารณาปรับให้เข้าสู่ระบบล าดับขั้น  ตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาที่
รับโอนและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่รับโอนแล้ว 

 4)   ในกรณีที่เป็นการโอนระหว่างหลักสูตรที่มีเฉพาะวิทยานิพนธ์ การเทียบโอนหน่วยกิตจะเทียบ
โอนได้ตามการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่รับโอนแต่จะต้องไม่เกิน
ครึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิต วิทยานิพนธ์ทั้งหมด และต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัย  
เชียงใหม่ไม่น้อยกว่าคร่ึงหนึ่งของระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาของหลักสูตรที่รับโอน 

5)   การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่นจะสมบรูณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑติวิทยาลัย และได้มีการ
ช าระค่าธรรมเนียมการโอน รวมทั้งได้รับการออกรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่แล้ว 

5.  การโอนกระบวนวชิาและการเทียบโอนหน่วยกิตส าหรับนักศึกษาใหม่ที่ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษา 
ในหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษามาแล้ว  มีเงื่อนไขดังนี ้
 5.1  ในกรณีที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อกลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ สามารถเทียบโอนกระบวนวิชาและหน่วย
กิตที่ได้ศึกษาแล้วมาใช้ใหม่ได้ ทั้งนี้จะต้องศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่ลงทะเบียนกระบวน
วิชา ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว   

5.2 ในกรณีที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบัน 
อุดมศึกษาอื่น นักศึกษาจะเทียบโอนกระบวนวิชาและหน่วยกิตได้ตามการพิจารณาของคณะที่รับ
โอน แต่ต้องไม่เกินคร่ึงหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตกระบวนวิชาในโครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชาที่
ได้รับการคัดเลือกเข้า และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับจากวันลงทะเบียนกระบวนวิชา ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ าคณะได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว 

6.   การเทียบโอนหน่วยกิตทีน่ักศึกษาไปศึกษากระบวนวชิาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
6.1  นักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียนใน

สถาบันอุดมศึกษาอื่นขณะที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อาจขอโอน
หน่วยกิตมาเป็นหน่วยกิตสะสมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ หากกระบวนวิชาที่นักศึกษาได้
ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่นเป็นกระบวนวิชาที่สัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับกระบวนวิชาที่ก าหนดไว้
ในแผนการศึกษาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและบัณฑิตวิทยาลัยได้
พิจารณาเห็นชอบ 

6.2  ค่าล าดับขั ้นของกระบวนวิชาที ่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่น  ซึ ่งจะน ามาค านวณค่าล าดับ            
ขั ้นสะสมเฉลี ่ยจะต้องได้ร ับการพิจารณาปรับให้เข ้าสู ่ระบบค่าล าด ับขั ้นตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ า
สาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะแล้ว 
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7.   การนับระยะเวลาการศึกษาในทุกกรณีให้เริ่มนับจากวันเข้าชั้นเรียนของภาคการศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาคร้ังแรก กรณีการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้นับจากวันเข้าชั้นเรียนของภาคการศึกษาที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาคร้ังแรกในสถาบันเดิม    

8.   การปรับรหัสประจ าตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทุกกรณี ให้ใช้รหัส 2 ตัวแรกตาม                     
ปีการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนตามข้อ 7 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นตน้ไป 
 
  ประกาศ  ณ  วันที ่ 12  พฤษภาคม  2551 
 
 
      (ลงนาม)     สุรศักดิ์  วัฒเนสก ์
       (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์) 
        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 

 


