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รายละเอยีดของหลักสูตร 

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 

สาขาวชิาการศกึษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา:     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย  

ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา   

ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรยีนรู้  

และคณะศึกษาศาสตร์                           

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย:  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศกึษา 

ภาษาอังกฤษ:   Doctor of Philosophy Program in Education 

 

2. กลุ่มหลักสูตร:   วิชาการ  

 

3. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ภาษาไทย:         ชื่อเต็ม  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การศกึษา)  

               :          ชื่อย่อ   ปร.ด. (การศกึษา)  

 ภาษาอังกฤษ:           ชื่อเต็ม  Doctor of Philosophy (Education) 

        :  ชื่อย่อ   Ph.D. (Education) 
 

4. วิชาเอก: วิชาเอกที่บันทึกใน TRANSCRIPT:  

      วิชาเอก  การศกึษาเพื่อการพัฒนา 

      วิชาเอก  พหุวัฒนธรรมศกึษา     

      วิชาเอก  จติวิทยาการศกึษา   

      วิชาเอก  สังคมศกึษา   

      วิชาเอก  ภาษาศกึษา  
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5.  จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

แบบ 1.1 จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร      48  หนว่ยกิต  

แบบ 2.1 จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   50  หนว่ยกิต  

6.  รูปแบบของหลักสูตร 

 6.1 รูปแบบ  

 หลักสูตร  แบบ 1.1   และ  2.1 

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี และใช้เวลาศกึษาอย่างมากไม่เกิน 6 ปีการศกึษา 

 6.2 ภาษาที่ใช้  

 ภาษาไทย  

 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษในวิชาสัมมนา การสัมมนาการศกึษาค้นคว้า การอ่าน 

เขียนบทความและวทิยานิพนธ์) 

 6.3 การรับเข้าศึกษา  

 นักศึกษาไทย  

 นักศึกษาต่างชาตทิี่สามารถศึกษาในหลักสูตรภาษาไทยได้  

6.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอี่น 

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

 รูปแบบของการร่วม 

  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 

  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน  

     6.5 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  

กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของแต่ละสถาบัน 

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

 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  
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7.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561  มีผลบังคับใช้ในภาคการศกึษาที่  1  ปีการศึกษา 2561 

 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร   ในการประชุมครั้งที่  8/2561 

     เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม  ปี 2561 

 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร   ในการประชุมครั้งที่ 7/2561  

เมื่อวันที ่21 เดือน กรกฎาคม  ปี 2561 

 
8.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษา พ.ศ.2552  ในปีการศึกษา 2563 
                                                                                      

9.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)  

 ครู/อาจารย์   

 ผูบ้ริหารการศกึษา 

 นักวิชาการศกึษา 

 ศกึษานิเทศก์ 

 นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 นักพัฒนาการศกึษาองค์กรเอกชน 

 

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 
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ชื่อ-สกุล 

(ระบุต าแหน่งวิชาการ) 

คุณวุฒิการศกึษา, สาขา, สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 
เลขประจ าตัวประชาชน 

2. รศ.ดร.จารุณ ี 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. รศ.ดร.นงเยาว ์เนาวรัตน์ Ph.D. (Development Studies),  
University of Leeds, UK, 2004 

3 8001 01937 02 1 

 M.A. (Woman’s Studies),  
York University, UK, 1993 

 

 สม.ม. (สังคมวทิยาและมานุษยวิทยา), 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์, 2531 

 

 ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์),  
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์, 2521 

 

 

11. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

 ในสถานที่ตั้ง  

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

12. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

12.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

การปรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจุบันโลกที่เคลื่อนเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 และเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium 

Development Goals–MDGs) และหลังวาระการพัฒนา (post-2015 development agenda)                   

ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้คนและชุมชนเป็นศูนย์กลางและภาคีหุ้นส่วน

เพื่อการพัฒนา สร้างสังคมที่เป็นธรรม และมีหลักธรรมาภิบาล เป็นผู้ที่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงนิเวศ

การเรียนรูแ้ละการเปลี่ยนแปลงสังคม สามารถออกแบบการศึกษาในอนาคตได้ นอกจากนี้สังคมโลก

และสังคมไทย ยุคโลกาภิวัตน์ต่างเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและแข่งขันในทุกด้าน ไม่ว่าจะ

เป็นในด้านการเมอืง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเปิดการค้าเสรี ซึ่งท าให้
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การศึกษากลายเป็นธุรกิจมากขึ้น (ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551: 1) ประเทศไทยที่เป็นภาคี

สมาชิกองค์การสหประชาติได้ตอบสนองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้หลั กปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงแก้ปัญหาความยากจน ให้การศึกษาศึกษาเป็นเสาหลักการพัฒนาคุณภาพคน เพื่อเข้าสู่

แรงงานในสหัสวรรษใหม่ รวมทั้งให้มีวิธีคิด ความรู้ ทักษะและเจตคติ เข้าใจเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ธรรมาภิบาลและให้คนและชุมชนเป็นภาษาหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคมทุกระดับ โดยเฉพาะสุขภาพ 

ความเสี่ยงภัยที่เกิดจากภาวะวิกฤติสิ่งแวดล้อมโลก และเขา้ใจกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็กและผู้สูงอายุ อันจะ

ส่งผลต่อวางแผนพัฒนาคุณภาพของพลเมืองให้มีสมรรถนะในการสร้างสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืน 

นอกจากนี้ประเทศไทยใช้การจัดการการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ตลอดจนการสร้าง

ความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างสถาบันในประเทศกับต่างประเทศเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญใน

การปฏิบัติขับเคลื่อน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–256 ได้ก าหนด

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศที่เน้นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  ระดับสูงที่มี

ความช านาญด้านเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนาที่สอดรับกับสหัสวรรษใหม่ นอกจากนี้                  

เพื่อยกระดับทุนมนุษย์ของไทยระดับกว้างที่ยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย ผลลัพธ์

ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และ ทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาด

งานซึ่งเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือก

รับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต 

การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์           

มีจินตนาการตอ่โลกใหมท่ี่ตอ้งอยู่รว่มกันบนฐานความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม และเพื่อให้

คนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตาม

มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องมีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ 

ความรู ้และความสามารถเพิ่มขึ้น มีความกระตือรือร้นต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม รวมทั้งสถาบัน

ทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น  แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ 

ประกอบด้วย 1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในระดับประเทศ ภูมิภาค และสากล อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการ

สอนทั้งใน และนอกห้องเรยีนที่สอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ 

2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีวิธีคิดและภูมิปัญญาที่หลากหลาย มีทักษะ ความรู้ และความสามารถใน

การด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยและทุกช่วงวัยให้มีการพัฒนา ทักษะทางสมอง

และทางสังคมบนพืน้ฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรมทีเ่คารพคนเองและผู้อื่น เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น

มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความเกื้อกูลไว้วางใจ และมองเห็นศักยภาพในการน า

ตนเองและสังคม และ 3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบ

บริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม 

ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต ให้ภาคเศรษฐกิจและชุมชน
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มีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษาทุกระบบและระดับ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) ในขณะเดียวกันแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ยึดหลักการที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ

ยั่งยืน ให้เกิดขึ้นในอนาคตนั้น จะต้องให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้

เข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อน กระบวนการการพัฒนาทั้งในระยะกลางและระยะยาว 

โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” ให้มกีารเตรียมความพร้อม รับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 

ซึ่งมีสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ ทักษะการเรียนรู้และการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา

คุณภาพของคนโดยการนอ้มน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท สมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรมาประยุกต์ใช้ทั้งในเชิงระบบและโครงสร้างของสังคมไทยให้มี

ภูมคิุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้น  

จากข้อมูลที่ปรากฏได้สะท้อนให้เห็นความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ทั้งใน

ส่วนที่เป็นแรงกดดันภายนอก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจาก

การปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial 

Revolution) การด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ  2573 

(Sustainable Development Goals: SDGs 2030) ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน รวมทั้งผลกระทบของ

การเป็นประชาคมอาเซียน และความต้องการก าลังคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ประกอบกับแรง

ผลักจากภายในประเทศจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งประชากรที่สง่ผลให้ ประเทศเข้าสู่สังคมสูงวัย

อย่างสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้การติดกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ทัศนคติความเชื่อ ค่านิยม 

วัฒนธรรม และพฤติกรรมของประชากรที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระแส  โลกาภิวัตน์ การเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศที่ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายและ เสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง

ระบบการศึกษาที่ยังมีปัญหาหลายประการ นับตั้งแต่ปัญหาคุณภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ปัญหา

คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ จุดอ่อนของระบบ การศึกษาและการพัฒนา

บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีและการบริหาร จัดการศึกษาของสถานศึกษา

ที่ยังไม่เหมาะสม ขาดความคล่องตัว ยังมีความเหลื่อมล้ าในด้านโอกาสและความเสมอภาคทาง

การศึกษา รวมทั้งปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และการขาดความตระหนักถึงความส าคัญของ 

การมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะของคนไทยส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อระบบ

การศกึษาที่ตอ้งปรับเปลี่ยนให้สนองและรองรับความท้าทายดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นที่ประเทศไทย

ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศกึษา เพื่อให้ระบบการศกึษาเป็นกลไกหลัก

ของการขับเคลื่อนประเทศ (ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวง ศึกษาธิการ, 2560) จะเห็น              

ได้ว่า ศาสตร์ทางการศึกษา ยังจ าเป็นต่อการสร้างสังคมเข้มแข็งและเป็นศาสตร์ที่มีความส าคัญต่อ               

การพัฒนาพลเมอืงดสีู่สังคมโลกที่พึงประสงค์  
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ดังนั้นจึงต้องปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
พัฒนานวัตกรรมการศกึษาในรูปแบบ e-educationหรือ e-learning เป็นที่นิยมมากขึ้น ในอนาคตจะมี

การผลิตนักการศกึษาที่มสีมรรถนะการวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เนื้อหาหลักสูตรบนฐาน

อิเล็กทรอนิกส์มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการผลิตผู้เรยีนใหเ้ป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานการใช้อินเทอร์เน็ตที่มีเครือข่ายครอบคลุมกว้างขวาง หรือที่เรียกว่าโรงเรียน

เสมือน (Virtual School) ซึ่งจะมีประโยชน์ในการเพิ่มโอกาสเข้าสู่การอุดมศึกษาส าหรับผู้อยู่ในพื้นที่
หา่งไกล ซึ่งในการจัดการศึกษารูปแบบนี้คือการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมสู่การพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาเพื่อคนทั่งมวล จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น สถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากร

ทางการศึกษาจ าเป็นต้องจัดการศึกษาเพื่อการผลิตนักการศึกษาที่มีคุณภาพโดยการปรับปรุง
หลักสูตรให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับวิชาชีพทางการศึกษาและสอดรับกับความต้องการของสังคม

ประชาคมโลกในอนาคต 

   12.2  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การปฏิรูปทางการศึกษา ในปี พ.ศ.2540 ท าให้ประเทศไทยได้มีการตราพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 การประกาศใช้พระราชบัญญัติ

การศกึษาแหง่ชาติ ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาต้องมีการปรับปรุง และด าเนิน
กิจกรรมปฏิรูปการศึกษาตามสาระส าคัญที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542            

อันได้แก่ การผลิตบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญในทุกระดับ การบริหารจัดการโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน (School-based Management) การ
ประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

อย่างต่อเนื่อง การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา การส่งเสริมให้มีการ

วิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และการด าเนินการเพื่อปฏิรูป
การศกึษา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 78) ดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้อง

กับสังคมไทยในอนาคต ซึ่งได้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานวิชาชีพทาง

การศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการอุดมศึกษา พ .ศ.2552 ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนด
นโยบาย การพัฒนาคุณภาพครูและมาตรฐานการศกึษาของชาติไปสู่การปฏิบัติ 

 จากผลของการปฏิรูปการศึกษาส่งผลให้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาไปสู่การ

เป็นกลไกเพื่อการบริหารจัดการในการพัฒนาคน พัฒนาสังคม เป็นพลังขับเคลื่อนและเป็นภูมิคุ้มกัน  
โดยการสร้างและพัฒนาเด็กให้มีความพรอ้มด้านสติปัญญาอารมณ์และศีลธรรม พัฒนาเยาวชนก่อน

เข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีคุณภาพ พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะสูงขึ้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้รู้ 

ปราชญ์และผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์น าความรู้มาถ่ายทอด  จัดการความรู้ในระดับชุมชนและ
เสริมสรา้งการมีสว่นร่วมของครอบครัว ชุมชน สถาบันการศึกษาให้เป็นกลไกในการพัฒนาการศึกษา 

(ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2551: 78) 
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 ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยต้องเผชิญในอนาคตที่มีการเลื่อนไหลของกระแส

วัฒนธรรมโลกที่ผสมผสานกับวัฒนธรรม ท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ทัศนคติ

ความเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู้และการบริโภคในรูปแบบต่าง ๆ อาทิการใช้สื่อ

ออนไลน์ในการจับจา่ยใช้สอยและการท า ธุรกรรมตา่ง ๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการมีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยไม่จ าเป็นต้องรู้จักตัวตนซึ่งกันและกัน การบริโภคสื่อ

หลายช่องทางในช่วงเวลาเดียวกัน ส่งผลให้คนไทยเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไร้ขีดจ ากัด เกิดการสร้าง

วัฒนธรรมร่วมสมัย แม้จะเพิ่มโอกาสส าหรับการซื้อขายสินค้าและบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

ประเทศ แต่ก็อาจก่อให้เกิดปัญหา เนื่องจากการขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม             

จนท าให้คนไทยละเลยอัตลักษณ์มีพฤติกรรมที่ เน้นบริโภคนิยมและค่านิยมที่ฟุ้งเฟ้อ ใช้ชีวิตแบบเร่ง

รีบ ไม่เคารพในสิทธิคนอื่น ขาดความเอื้อเฟื้อ เกื้อกูล ซึ่งน าไปสู่การสูญเสียคุณค่าทางวัฒนธรรม

ดั้งเดิมและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในสังคมไทย รวมทั้งผลการจัดอันดับความสามารถในการ

แข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทยกับประเทศ ต่าง ๆ ทั่วโลก โดย IMD และ WEF สะท้อนให้เห็น

ว่าสมรรถนะด้านการศึกษาของไทย ในเวทีสากลยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจและด้อยกว่าหลาย

ประเทศ ทั้งด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพการ

จัดการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี

ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ภายใต้ระบบเศรษฐกิจโลกที่มีการ

แขง่ขันภายใต้ กลไกตลาดเสรีและไร้พรมแดน โดยมีประเด็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการคือ การเปลี่ยน

ระบบคิด (Mind Set) และปรับกระบวนทัศน ์(Paradigm) ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

 

13. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

ของสถาบัน  

13.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากสถานการณ์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ศาสตร์ทาง

การศึกษา มีความจ าเป็นในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพคุณธรรม มีความรอบรู้ และรู้เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุนี้ การจัดการศึกษาจึงควรตอบสนองพันธกิจเพื่อเตรียมทรัพยากรบุคคลให้

รองรับต่อการพัฒนาประเทศ และการจัดการศึกษาดังกล่าวต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่การศึกษา           

ขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกษาจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อผลิตนักการศึกษา                  

ที่มีความรู้ความสามารถต่อการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนอง การพัฒนาพลเมืองผลิตภาพเพื่อ                  

การแข่งขันของประเทศ ในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการศึกษา

เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ก าหนดให้

ระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ

มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง โดยการก ากับและประสานให้สถาบันที่ท าหน้าที่ผลิต
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และพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งใน               

การเตรียมบุคลากรใหม่ และการพัฒนาบุคลากรประจ าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับ

กรอบแนวทางของแผนการศกึษา พ.ศ 2560-2575 ที่เน้นการปฏิรูปการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

อย่างเป็นระบบโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ การพัฒนา

คุณภาพผูบ้ริหารสถานศกึษาและแหล่งเรียนรูยุ้คใหม่ และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ดังนั้นจึงต้องปรับหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ประเทศไทย 

4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) และเพื่อรองรับ       

กับโครงสร้างประชากร บริบทการจัดการศึกษาของประเทศ และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของ 

กระแสโลกาภวิัตน์ในโลกศตวรรษที่ 21 ดังนัน้การจัดการศึกษาในสังคมยุคดิจทิัลจึงจ าเป็นต้องพัฒนา

หลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพเพื่อรองรับการแข่งขันที่ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่

ตอบสนองธุรกิจและอุตสาหกรรมคุณธรรมที่ตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม และมีเป้าหมาย

เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพจึงต้องพัฒนาบัณฑิตให้มีมาตรฐานความรู้

และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความรู้ 

ความสามารถ และความช านาญเพียงพอในการประกอบวิชาชีพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้อง

ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพเพื่อให้เกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ 

สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่ผู้รับบริการตอบสังคมศึกษา เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่มี

ลักษณะเฉพาะ ตอ้งใช้ความรู้ทักษะ และความเช่ียวชาญในการประกอบอาชีพ โดยพัฒนาก าลังคนที่

สอดคล้องกับความตอ้งการ ของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ และสร้างการมีส่วนร่วมในการจัด

การศกึษาของทุกภาคส่วนในสังคมผา่นการสร้างความรู้ความเข้าใจ การรับรู้การยอมรับและพร้อมที่

จะเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุผลตาม

เป้าหมายที่ก าหนด โดยมีกรอบทิศทางและเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติที่สนองหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น สถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางการศึกษา

จ าเป็นต้องจัดการศึกษาระดับดุษฏีบัณฑิตเพื่อการผลิตนักการศึกษาที่มีคุณภาพโดยการปรับปรุง

หลักสูตรให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับวิชาชีพทางการศึกษาและสอดรับกับความต้องการของสังคม

ประชาคมโลกในอนาคต 

 

13.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสถาบันอุดมศึกษา และเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าที่มีความ       

เป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล และมุ่งเน้นการวิจัย มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม และ

คุณภาพมีการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถพัฒนาตนเองได้

อย่างยั่งยืนโดยมีพันธกิจที่ส าคัญ ดังนี้ 
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(1)  จัดการศึกษาระดับอุดมศกึษาและวิชาชีพช้ันสูง โดยมุ่งเนน้ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

บัณฑติมคีุณภาพตามมาตรฐานสากล และรอบรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(2) ผลติผลงานวิจัยในทุกสาขาวิชา เพื่อสามารถสนับสนุนการเรยีนการสอนและการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 

(3) ให้บริการวิชาการแก่สังคม มีสว่นร่วมพัฒนาชุมชนใหเ้ข้มแข็งดว้ยปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

(4) ท านุบ ารุงศาสนา ศลิปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนอื 

(5) พัฒนาระบบบริหารและจัดการในทุกๆ ดา้น ดว้ยหลักธรรมาภบิาล พึ่งพาตนเอง 

โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ดังนั้นการผลิตบุคลากรทางการศึกษาจึงได้ตระหนักถึงบทบาทและพัน ธกิจของ

มหาวิทยาลัย ในการเป็นผู้น าทางการศึกษาเชิงสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้บุคลากร
ทางการศึกษาที่มีสมรรถนะในการบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิผล  และมีคุณลักษณะ

ตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวคือ “อตฺตาน  ทมยนฺติ ปณฺฑิตา” มีความหมาย

ว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตน เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน
ด้วยมโนธรรมและจติส านึกต่อสังคม 

คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะที่เป็นส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 

ได้มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาแบบบูรณาการให้เป็นผู้บริหารวิชาการ ครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณธรรม ความเป็นเลิศทั้งศาสตร์และศิลป์  มีความมุ่งมั่นในการ

พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา โดยใช้กระบวนการศึกษาวิจัยในการท าความรู้ที่มีอยู่ให้กระจ่าง และ

แสวงหาองค์ความรู้ใหม่เพื่อน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมโดยใช้กระบวนการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ และพึ่งพาตนเองได้ตามพันธกิจของคณะ จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญในการปรับ

หลักสูตรเพื่อผลิต นักการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา นโยบายการศึกษาชาติ 

ความต้องการของชุมชนและสังคม รวมทั้ งอัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ดังนั้น                     
คณะศกึษาศาสตร์จึงได้ด าเนินการปรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตให้ได้บัณฑิตทางการศึกษาที่เป็น

ผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพและเช่ียวชาญในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพพลเมืองดีของชาติ                 

และโลกอย่างยั่งยืน 
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14. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอื่นของสถาบัน   

14.1 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอน  ในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น      

 

หมวดวิชา 

กระบวนวิชา 

(ระบุรหสั

กระบวน

วิชา) 

เป็นกระบวนวิชา

ของหลักสูตร

โดยตรง 

(ใช/่ไม่ใช)่ 

ภาควิชา และคณะ 

ที่เปดิสอน 

กระบวนวิชานี ้

 

หมายเหต ุ

วิชาบังคับ 055771 ไม่ใช ่ สาขาวิชาประเมินผล 

และวิจัยการศกึษา  

ภาควิชาพืน้ฐานและ 

การพัฒนาการศกึษา 

- 

วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ - - - - 

วิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ - - - - 

14.2 กระบวนวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรยีน       

หมวดวิชา 

กระบวนวิชา 

(ระบุรหสักระบวน

วิชา) 

 

สาขาวิชาทีเ่รียนกระบวนวิชานี้ 

 

วิชาบังคับ - กรณนีักศกึษานอกหลักสูตรท่ีสนใจสามารถลงทะเบียน

เรียนในกระบวนวิชาที่เปิดสอนได้ ท้ังน้ีให้ขึ้นอยู่กับ

ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
วิชาเลือกใน 

สาขาวิชาเฉพาะ 

- 

วิชาเลือกนอก 

สาขาวิชาเฉพาะ 

- 

 14.3 การบรหิารจัดการ  

 การบริหารจัดการกระบวนวิชาจัดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาตามการมอบหมาย 

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีการร่วมประชุมติดตามปัญหาและข้อเสนอแนะในการ
บริหารจัดการอย่างต่อเนื่องและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อบริหารจัดการ

กระบวนวิชา ได้แก่ การจัดท ารายละเอียดตามแบบ มคอ.3 ก่อนเปิดสอน ในแต่ละภาคการศึกษา 

การวางแผน  การเรียนการสอน การประชุมร่วมสอน การก าหนดผู้สอนในแต่ละตอน ตลอดจนการ
รวบรวมปัญหาอุปสรรคและการประเมนิผลกระบวนวิชา 

1. กระบวนวิชา 055771 สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา ภาควิชาพืน้ฐานและ 

การพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้จัดการเรียนการสอน โดยมีการประสานงานกับ
ผูเ้กี่ยวข้องกับ 5 วิชาเอก เพื่อแจ้งให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษา 

2. สาขาวิชาการศกึษาเปิดกว้างให้นักศกึษานอกหลักสูตรที่สนใจลงทะเบียนเรียนได้ 

ตามความประสงค์ และตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑติศกึษา 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา  

   ศาสตร์การศกึษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มคีุณค่าสูส่ังคมอุดมปัญญา 

 

1.2 วัตถุประสงค์  เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่:  

1)  มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศกึษา 

2)  มคีวามเช่ียวชาญในการบริหารและการจัดการความรู้แบบบูรณาการ  รวมทั้ง 

สร้างเครือข่ายและประสานความรว่มมอืเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

3)  มีศักยภาพในการท าวิจัยและสามารถประยุกต์ความเข้าใจที่ลุม่ลึกในทฤษฎีและ 

ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง เพื่อสร้างความรูใ้หม่ทางดา้นการจัดการศกึษาเชิงสร้างสรรค์ 

4)  สามารถพัฒนากลยุทธ์ทางการศกึษาและมีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ในการจัด 

การศกึษา และมีความเป็นผูน้ าในการแสวงหาทางเลือกใหมใ่นการจัดการศกึษาที่เหมาะสม 

และปฏิบัติได้ 

5)  มีสมรรถนะการจัดการความรู ้และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพทางการศกึษา 

เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการ วชิาชีพ และสังคมอย่างมีเหตุผล 

 

2.   แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มีการปรับปรุงหลักสูตร 

ทุก 5 ปี 

รวบรวมตดิตามผลการประเมิน 

QA ของหลักสูตรรวมทุก 5 ปี  

ในด้านความพึงพอใจ  

และภาวะการได้งานของบัณฑติ 

 ร้อยละของบัณฑติระดับ 

ปริญญาเอกที่ได้งานท าหรือ 

     การประกอบอาชีพอิสระ 

     ภายใน 1 ปี 

 ร้อยละของบัณฑติระดับ 

 ปริญญาเอกที่ได้รับเงินเดอืน

 เริ่มตน้เป็นไปตามเกณฑ์ 

 ระดับความพึงพอใจของ

นายจ้าง ผูป้ระกอบการ และ

ผูใ้ช้บัณฑิต 
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หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศกึษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  

 ระบบการศกึษาตลอดปี 

  ระบบทวิภาค  

  ระบบการจัดการศกึษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค

การศกึษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

     ระบบหนว่ยการศกึษา (Module)  

 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

  มีภาคฤดูร้อน        

  ไม่มภีาคฤดูร้อน 

 

1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  (ในกรณีที่มใิช่ระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด) 

 .......................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  2.1.1  ภาคปกติ: แบบ 1.1  และ แบบ 2.1  

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 2.1  

ระบบทวิภาค 

 ภาคการศกึษาที่ 1  ตั้งแตเ่ดือน สงิหาคม ถึง ธันวาคม 

 ภาคการศกึษาที่ 2  ตั้งแตเ่ดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม 

             ในเวลาราชการ 

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

   หลักสูตร แบบ 1.1  

 1. ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับเข้าศกึษาต่อในแต่ละปีการศกึษา 

 2. ส าเร็จการศกึษาทางการศกึษาจากสถาบันอุดมศกึษาที่ สกอ.รับรอง และมีพื้นความรู ้

ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะท าวิทยานิพนธ์ได้ 

 3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษที่เป็นไปตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย 

 4. มีประสบการณใ์นงานที่เกี่ยวข้องกับการศกึษาไม่น้อยกว่า 3 ปี 

 5. คุณสมบัตินอกเหนอืจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินจิของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

   หลักสูตร แบบ 2.1  

1. ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับเข้าศกึษาต่อในแตล่ะปีการศึกษา 

2. ส าเร็จการศกึษาทางการศกึษาจากสถาบันอุดมศกึษาที่ สกอ.รับรอง และมีพื้นความรู้ 

ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะท าวิทยานิพนธ์ได้ 

3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษที่เป็นไปตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย  

4. คุณสมบัตินอกเหนอืจากนีใ้ห้อยู่ในดุลยพินจิของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   

       ความรูด้้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 

       ความรูด้้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตรไ์ม่เพียงพอ 

      การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึน้ 

    นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้   

    อื่นๆ  1. ประสบการณ์การท าวิจัยน้อย 

     2. นักศกึษามีประเด็นการท าวิจัยที่ยังไม่ชัดเจน 

     3. นักศกึษาทีเ่ข้าเรียนไม่ได้ส าเร็จทางการศกึษาระดับปริญญาตรี 

         และปริญญาโทอาจมีพื้นองคค์วามรูท้างทฤษฎีการศึกษายังไม่เพียงพอ  

      2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศกึษาในข้อ 2.3 

            จัดสอนเสริมเตรยีมความรู้พื้นฐานทางการศกึษาก่อนการเรียน 

  จัดการปฐมนเิทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชวีิต เทคนิคการเรยีน 

  ในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 

     มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคนท าหนา้ที่สอดส่องดูแล  

   ตักเตอืน ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 

     จัดกิจกรรมเสริมความรูเ้กี่ยวกับการท าวิจัย  
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี    
2.5.1 ภาคปกติ   แบบ 1.1 และ แบบ 2.1  

ปีการศึกษา 2561 2562 2563 2564 2565 
รวม 
5 ปี 

ภาคการศึกษาที่ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2  
จ านวนนักศกึษาที่คาดว่าจะรับ            
แบบ 1.1              

1) วชิาเอกการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 1  1  1  1  1  5 
2) วิชาเอกพหุวัฒนธรรมศกึษา 1  1  1  1  1  5 
3) วิชาเอกจติวิทยาการศกึษา 1  1  1  1  1  5 
4) วิชาเอกสังคมศกึษา 1  1  1  1  1  5 
5) วิชาเอกภาษาศกึษา 1  1  1  1  1  5 

รวม 5  5  5  5  5  25 
แบบ  2.1            

1) วชิาเอกการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 3  3  3  3  3  15 
2) วิชาเอกพหุวัฒนธรรมศกึษา 3  3  3  3  3  15 
3) วิชาเอกจติวิทยาการศกึษา 3  3  3  3  3  15 
4) วิชาเอกสังคมศกึษา 3  3  3  3  3  15 
5) วิชาเอกภาษาศกึษา 3  3  3  3  3  15 

รวม 15  15  15  15  15  75 
จ านวนนักศกึษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศกึษา            
แบบ 1.1            

1) วชิาเอกการศึกษาเพ่ือการพัฒนา      1  1  1 3 
2) วิชาเอกพหุวัฒนธรรมศกึษา      1  1  1 3 
3) วิชาเอกจติวิทยาการศกึษา      1  1  1 3 
4) วิชาเอกสังคมศกึษา      1  1  1 3 
5) วิชาเอกภาษาศกึษา      1  1  1 3 

รวม      5  5  5 15 
แบบ  2.1            

1) วชิาเอกการศึกษาเพ่ือการพัฒนา      3  3  3 9 
2) วิชาเอกพหุวัฒนธรรมศกึษา      3  3  3 9 
3) วิชาเอกจติวิทยาการศกึษา      3  3  3 9 
4) วิชาเอกสังคมศกึษา      3  3  3 9 
5) วิชาเอกภาษาศกึษา      3  3  3 9 

รวม      15  15  15 45 
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2.5.2  ภาคพิเศษ   แบบ 2.1 

ปีการศึกษา 2561 2562 2563 2564 2565 
รวม 

5 ปี 

ภาคการศึกษาที่ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2  

จ านวนนักศกึษาที่คาดว่าจะรับ            

แบบ 2.1              

1) วชิาเอกการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 3  3  3  3  3  15 
2) วิชาเอกพหุวัฒนธรรมศกึษา 3  3  3  3  3  15 
3) วิชาเอกจติวิทยาการศกึษา 3  3  3  3  3  15 
4) วิชาเอกสังคมศกึษา 5  5  5  5  5  25 
5) วิชาเอกภาษาศกึษา 5  5  5  5  5  25 

รวม 19  19  19  19  19  115 
จ านวนนักศกึษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศกึษา            

แบบ  2.1            

1) วชิาเอกการศึกษาเพ่ือการพัฒนา      3  3  3 9 

2) วิชาเอกพหุวัฒนธรรมศกึษา      3  3  3 9 

3) วิชาเอกจติวิทยาการศกึษา      3  3  3 9 

4) วิชาเอกสังคมศกึษา      5  5  5 15 

5) วิชาเอกภาษาศกึษา      5  5  5 15 

รวม      19  19  19 57 
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2.6 งบประมาณตามแผน  

 1. รายงานข้อมูลงบประมาณ 3 ปี โดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ 

 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 

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 

2. ค่าใช้จ่ายต่อหัว / ตลอดหลักสูตร  ภาคปกติ  120,000  บาท  ภาคพิเศษ 162,000 บาท 

3. ค่าธรรมเนียมการศึกษา / ตลอดหลักสูตร 
แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 (ภาคปกติ)  40,000 บาทต่อภาคการสอนปกติ (240,000 บาทต่อหลักสูตร) 
แบบ 2.1 (ภาคพิเศษ)  54,000 บาทต่อภาคการสอนปกติ (324,000 บาทต่อหลักสูตร) 

2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบช้ันเรยีน 

 แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอนิเตอร์เนต 

 อื่นๆ (ระบุ) .......................... 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย  

   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมว่่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ.2559  

และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศกึษา 

การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑติศกึษา   
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

3.1 หลักสูตร  

 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต   

หลักสูตร แบบ 1.1    จ านวนหนว่ยกิต   รวมตลอดหลักสูตร     48 หนว่ยกิต 

หลักสูตร แบบ 2.1    จ านวนหนว่ยกิต   รวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 50 หนว่ยกิต 

 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

    3.1.2.1 หลักสูตร แบบ 1.1   ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร         48 หน่วยกิต 

ก. ปริญญานิพนธ์  48 หน่วยกิต 

    091898 ดุษฎีนิพนธ์   48  หนว่ยกิต 

 

ข.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษและน าเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานพินธ์ 

ในการสัมมนาอย่างนอ้ยภาคการศกึษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศกึษา และ

นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศกึษา            

2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรอืส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรอือย่างนอ้ย

ได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างนอ้ย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง ต้องอยู่ใน

ฐานขอ้มูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรอื Web of Science โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 

1 เรื่อง และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรอืส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุมวิชาการ 

ระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง  

3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศกึษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาค

การศกึษาโดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑติศกึษาประจ าคณะ และรวบรวม 

ส่งบัณฑติวิทยาลัยทุกภาคการศกึษา  

4. นักศึกษาทุกคนต้องรว่มกิจกรรมศกึษาดูงานหรอืการประชุมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับ

สาขาวิชาโดยวิทยากรผูเ้ชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศและให้มกีารท าบันทึกรายงานประสบการณ์ 

ที่ได้รับอย่างนอ้ย 1 ครั้ง 

 

ค. กระบวนวชิาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย   - ภาษาต่างประเทศ 

2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา    - ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

   ที่ปรึกษาประจ าตัวนักศึกษา 
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ง. การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

 1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถเพื่อมีสทิธิ์

เสนอโครงรา่งวิทยานพินธ์ 

 2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อกี 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่  

การสอบแก้ตัวตอ้งสอบใหเ้สร็จสิน้ภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 

 3. นักศกึษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศกึษา

ประจ าสาขาวิชา อาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้  

 

 3.1.2.1 หลักสูตร  แบบ 2.1  ส าหรับนักศกึษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร        ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 

ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 14  หน่วยกิต 

1.  กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศกึษา            ไม่น้อยกว่า 14  หน่วยกิต 

 1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ            ไม่น้อยกว่า 14  หน่วยกิต 

  1.1.1   กระบวนวิชาบังคับ   12 หน่วยกิต 

  (ก)  วิชาแกน  6 หน่วยกิต 

 055771 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 3  หนว่ยกิต 

 091800 ปรัชญาการศกึษาเชิงวิพากษ์   2  หน่วยกิต 

 091891 สัมมนาประเด็นวิจัยทางการศกึษา 1  หนว่ยกิต 

             (ข)  วิชาเฉพาะ 6 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียน 1  หมวดวิชาจากวิชาเอกต่อไปนี้  

 1)  วิชาเอก การศึกษาเพื่อการพัฒนา            

 053713 ความคิดรวบยอดทฤษฎีเชงิสังเคราะห์ 3  หนว่ยกิต 

 053770 การวิจัยเชิงคุณภาพส าหรับการศกึษาเพื่อการพัฒนา 3  หนว่ยกิต 

 2)  วิชาเอก พหุวัฒนธรรมศึกษา  

 054810 ทฤษฎีและปฏิบัติการของพหุวัฒนธรรมศกึษา 3  หนว่ยกิต 

 054870 วิธีวิทยาการวิจัยพหุวัฒนธรรมกับการศกึษา 3  หนว่ยกิต 

 3)  วิชาเอก จติวิทยาการศึกษา  

 069715 จติวิทยาการศกึษาขั้นสูง 3  หนว่ยกิต 

 069726 สัมมนาทางจิตวิทยาการศกึษา 3  หนว่ยกิต 
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 4) วิชาเอก สังคมศึกษา            

 071712 มโนทัศนท์างสังคมศกึษา 2  หนว่ยกิต 

 071770 การวิจัยทางสังคมศึกษา 2    หน่วยกิต 

 071811  พลเมอืงศึกษาเชิงวิพากษ์ 2    หน่วยกิต 

 5) วิชาเอก ภาษาศึกษา            

 073711 ทฤษฏีและหลักการภาษาศึกษา 3  หนว่ยกิต 

 073770 การวิจัยทางภาษาศกึษา 3  หนว่ยกิต 

  1.1.2   กระบวนวิชาเลือก                                    ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 

  ให้นักศึกษาเลือกตามค าแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัว

นักศึกษา และตามแผนการศกึษา 

 

 กลุ่มวิชา การศึกษาเพื่อการพัฒนา  

 053711 หลักการการศกึษาเพื่อการพัฒนา 3  หนว่ยกิต 

 053720 การเรียนรูต้ลอดชีวติ 3  หนว่ยกิต 

 กลุ่มวิชา พหุวัฒนธรรมศึกษา  

 054821 นโยบายสาธารณะกับการศกึษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ 3    หนว่ยกิต 

 054822 การศกึษาตลอดชีวติและการศกึษาทางเลือก 3    หนว่ยกิต 

 กลุ่มวิชา จติวิทยาการศึกษา  

 069722 แรงจูงใจเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3    หนว่ยกิต 

 069723 จติวิทยาพัฒนาการ 3    หนว่ยกิต 

 กลุ่มวิชา สังคมศึกษา  

 071715 การวิเคราะหป์ระเด็นทางสังคมรว่มสมัย 2    หน่วยกิต 

 071724 อนาคตวิทยา 2    หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชา  ภาษาศึกษา  

 073720 การรูภ้าษาเพื่อการศกึษาชนพืน้เมือง 3  หนว่ยกิต 

 073721 ประเด็นภาษาและนโยบายทางการศึกษา 3  หนว่ยกิต 
 1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ  -ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร- 

 1.2.1  วิชาบังคับ   

      1.2.2  วิชาเลือก   

2.  กระบวนวชิาระดับปริญญาตรขีั้นสูง                         -ไม่ม-ี 

ข.  ปริญญานิพนธ์ 36  หน่วยกิต 

091899 ดุษฎีนิพนธ์ 36    หนว่ยกิต 
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ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย   -ภาษาต่างประเทศ- 

2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา    -ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

  ที่ปรึกษาประจ าตัวนักศึกษา- 

 

ง.  กิจกรรมทางวิชาการ   ประกอบด้วย 

1. นักศกึษาจะต้องจัดสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ และน าเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานพินธ์ 

ในการสัมมนาอย่างนอ้ยภาคการศกึษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศกึษา และ

นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศกึษา              

2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรอืส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรอือย่างนอ้ย

ได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างนอ้ย 1 เรื่อง ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, 

Scopus, IEEE, PubMed, Web of Science โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างนอ้ย 1 เรื่อง และเสนอ

ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรอืส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างนอ้ย 1 เรื่อง 

3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศกึษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาค

การศกึษาโดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าคณะ และรวบรวม 

ส่งบัณฑติวิทยาลัยทุกภาคการศกึษา  

4. นักศึกษาต้องเข้าร่วมสัมมนาตลอดระยะเวลาการศึกษาจนส าเร็จหลักสูตร 

5. นักศึกษาทุกคนต้องร่วมกิจกรรมศกึษาดูงานหรอืการประชุมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับ

สาขาวิชาโดยวิทยากรผูเ้ชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศและให้มกีารท าบันทึกรายงานประสบการณ์ 

ที่ได้รับอย่างนอ้ย 1 ครั้ง 

 

จ. การสอบวัดคุณสมบัติ 

 1. นักศกึษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถเพื่อมีสทิธิ์

เสนอโครงรา่งวิทยานพินธ์ 

 2. นักศกึษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อกี 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม ่ 

การสอบแก้ตัวตอ้งสอบใหเ้สร็จสิน้ภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 

 3. นักศกึษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑติศกึษา

ประจ าสาขาวิชา อาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้ 
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หมายเหตุ    ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา   

  รหัสกระบวนวิชาที่ใชก้ าหนดเป็นตัวเลข 6 หลัก ดังตอ่ไปนี้ 

1. เลข 3 ตัวแรก  มคีวามหมาย ดังนี้ 

  053    หมายถึง กระบวนวิชาในกลุ่มวชิาการศกึษาเพื่อการพัฒนา 

  054 หมายถึง กระบวนวิชาในกลุ่มวชิาพหุวัฒนธรรมศึกษา 

055     หมายถึง กระบวนวิชาในกลุ่มวจิัยทางการศึกษา 

  069    หมายถึง กระบวนวิชาในกลุ่มวชิาจติวิทยาการศกึษา 

  071    หมายถึง กระบวนวิชาในกลุ่มวชิาสังคมศกึษา 

  073    หมายถึง กระบวนวิชาในกลุ่มวชิาภาษาศกึษา 

  091 หมายถึง กระบวนวิชาในกลุ่มวชิาการศกึษา 

 

 2. เลข 3 ตัวหลัง  มคีวามหมาย ดังนี ้ 

  2.1 เลขตัวแรก (หลักร้อย)   แสดงระดับของกระบวนวิชา 

   7-8 หมายถึง ระดับบัณฑติศกึษา 

  2.2 เลขตัวกลาง (หลักสิบ)   แสดงหมวดหมูข่องกระบวนวิชา    

   0 หมายถึง กระบวนวิชาเกี่ยวกับวิชาแกนพืน้ฐาน  

   1 หมายถึง กระบวนวิชาเกี่ยวกับวิชาเอกบังคับ 

   2 หมายถึง กระบวนวิชาเกี่ยวกับวิชาเอกเลือก 

   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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Type  1.1:   Student with Master’s Degree  

Total credit      48  credits 

A. Thesis     48  credits 

     091898 Doctoral Thesis                 48  credits 

 

B. Academic Activities 

 1.  A student has to organize seminar and present paper in English on the topic related 

to his/her thesis for 1 time (s) in every semester for at least 3 semesters and students have to 

attend seminar every semester that the course is offered. 

 2.  Dissertation work or a part of dissertation work must be published or at least 

accepted to publish in an international journal at least  2 papers which 1 of them must 

be listed in ISI, Scopus, IEEE, PubMed or Web of Science database with the student as  

the first author or at least 1 master’s thesis work and at least 1 dissertation work or part  

of dissertation work must be presented in an international conference accepted by the field  

of study. 

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. All students shall participate in a study-visit program or attend a conference related  

to their study program from which reports are expected.  

 

C.  Non-credit Courses 

 1.  Graduate School requirement -a foreign language- 

 2.  Program requirement -consent to the advisory committee- 

 

D.  Qualifying Examination 

 1. A student must complete a qualifying examination to evaluate his/her ability before 

presenting a thesis proposal. 

 2. An unsuccessful examinee may take re-examination within the following regular  

semester. 

 3. An unsuccessful examinee will be transferred to Master’s Degree studies with the 

approval of the Graduate Program Administrative Committee. 
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Type  2.1:  For student with Master’s Degree 

Total credit        Total credit a minimum of   50  credits 

A.  Course work a minimum of 14   credits 

1. Graduate Courses a minimum of 14   credits 

 1.1 Field of Concentration Courses a minimum of 14   credits 

  1.1.1  Required Courses   12 credits 

         (A)  Core Courses   6  credits 

 055771 Research Methodology in Education  3       credits 

 091800 Philosophy of Critical Education   2    credits 

 091891 Seminar in Educational Research Issues 1     credit 

(B)   Concentration Courses  6  credits 

 Students must take required courses from one of the following 

field of study areas. 

 

 1) Development Education   

 053713 Comprehensive Critical Theoretical Conceptualization 3   credits  

 053770 Qualitative Research for Development Education 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  

 069715 Advanced Educational Psychology 3    credits 

 069726 Seminar in Educational Psychology 3    credits 

 4) Social Studies  

 071712 Social Studies Concepts 2  credits 

 071770 Research in Social Studies 2  credits 

 071811  Critique of Civic Education 2  credits 

 5) Language Education  

 073711 Theory and Principles of Language Education 3  credits 

 073770 Research in Language Education 3  credits 
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  1.1.2 Elective Courses                                 a minimum of 2 credits 

  With the consent to the advisory committee and study plan  

 1) Development Education  

 053711 Educational Principles for Development  3  credits 

 053720 Lifelong Learning 3  credits  

 2) Multicultural Education  

 054821 Public Policy and Education in South East Asia 3    credits 

 054822 Lifelong Education and Alternative Education   3    credits 

 2) Educational Psychology  

 069722 Motivation for Learning 3    credits 

 069723 Developmental Psychology  3    credits 

 4) Social Studies  

 071715 Analysis of Social Issues in the Contemporary World 2  credits 

 071724 Futurology  2  credits 

 5) Language Education  

 073720 Indigenous Literacy in Education                                          3  credits 

 073721  Issues on Language and Education Policies                                      3  credits 

 1.2 Other Courses consent to the advisory committee 

 1.2.1  Required Courses   

      1.2.2  Elective Courses   

2. Advanced Undergraduate Courses  none 

B. Thesis 36  credits 

091899 Doctoral Thesis     36   credits 

 

C. Non-credit Courses 
 1. Graduate School requirement -a foreign language- 
   2. Program requirement -consent to the advisory committee-  
 

D. Academic Activities 
 1.  A student has to organize seminar and present paper in English on the topic related 
to his/her thesis for 1 time (s) in every semester for at least 3 semesters and students have to 
attend seminar every semester that the course is offered. 
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 2.  At least 1 dissertation work or a part of dissertation work must be published or at 

least accepted to publish in an international journal listed in ISI, Scopus, IEEE, PubMed or Web 

of Science database with the student as the first author or at least 1 master’s thesis work 

and at least 1 dissertation work or part of dissertation work must be presented in an international 

conference accepted by the field of study . 

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 student has to attend seminar every semester. 

 5. All students shall participate in a study-visit program or attend a conference related  

to their study program from which reports are expected.  

 

E. Qualifying Examination 

 1. A student must complete a qualifying examination to evaluate his/her ability before 

presenting a thesis proposal. 

 2. An unsuccessful examinee may take re-examination within the following regular semester. 

 3. An unsuccessful examinee will be transferred to Master’s Degree studies with the 

approval of the graduate program administrative committee. 

 

Note:  Course in the field of concentration are graduate course in education    

 (053XXX, 054XXX, 055XXX, 069XXX, 071XXX, 073XXX, 091XXX) 
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3.1.3 กระบวนวิชา   
(1) หมวดวิชาบังคับ  

(ก) วิชาแกน           
  หนว่ยกิต 

055771 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6) 

 Research Methodology in Education  

091800  ปรัชญาการศกึษาเชิงวิพากษ์ 2(2-0-4) 

 Philosphy of Critical Education  

091891  สัมมนาประเด็นวิจัยทางการศกึษา 1(1-0-2) 

 Seminar in Educational Research Issues  

 
  (ข) วิชาเฉพาะ 

    1) วิชาเอก การศึกษาเพื่อการพัฒนา 
  หนว่ยกิต 

053713  ความคิดรวบยอดทฤษฎีเชงิสังเคราะห์ 3(3-0-6) 

 Comprehensive Critical Theoretical Conceptualization  

053770  การวิจัยเชิงคุณภาพส าหรับการศกึษาเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 

 Qualitative Research for Development Education  

 
    2) วิชาเอก พหุวัฒนธรรมศึกษา 
  หนว่ยกิต 

054810 ทฤษฎีและปฏิบัติการของพหุวัฒนธรรมศกึษา 3(3-0-6) 

 Theories and Practices in Multicultural Education   

054870 วิธีวิทยาการวจิัยพหุวัฒนธรรมกับการศกึษา 3(3-0-6) 

 Research Methodology in Multicultural Education  

 

    3) วิชาเอก จติวิทยาการศึกษา 
  หนว่ยกิต 

069715 จติวิทยาการศกึษาขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Educational Psychology  

069726 สัมมนาทางจิตวิทยาการศกึษา 3(3-0-6) 

 Seminar in Educational Psychology  

     



 

 

28 

 

4) วิชาเอก สังคมศึกษา 
  หนว่ยกิต 

071712 มโนทัศนท์างสังคมศกึษา 2(2-0-4) 

 Social Studies Concepts  

071770  การวิจัยทางสังคมศกึษา 2(2-0-4) 

 Research in Social Studies  

071811  พลเมอืงศึกษาเชิงวิพากษ์  2(2-0-4) 

 Critique of Civic Education  

 
    5) วิชาเอก ภาษาศึกษา 
  หนว่ยกิต 

073711 ทฤษฏีและหลักการภาษาศึกษา 3(3-0-6) 

 Theory and Principles of Language Education   

073770 การวิจัยทางภาษาศกึษา 3(3-0-6) 

 Research in Language Education  

 
(2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ    
    1) กลุ่มวิชา การศึกษาเพื่อการพัฒนา 
  หนว่ยกิต 

053711 หลักการการศกึษาเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 

 Educational Principles for Development  

053720 การเรียนรูต้ลอดชีวติ 3(3-0-6) 

 Lifelong Learning  

 
    2) กลุ่มวิชา พหุวัฒนธรรมศึกษา 
  หนว่ยกิต 

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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   3) กลุ่มวิชา จติวิทยาการศึกษา 
  หนว่ยกิต 

069722 แรงจูงใจเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(3-0-6) 

 Motivation for Learning  

069723 จติวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6) 

 Developmental  Psychology   

 

    4) กลุ่มวิชา สังคมศึกษา 
  หนว่ยกิต 

071715 การวิเคราะหป์ระเด็นทางสังคมรว่มสมัย 2(2-0-4) 

 Analysis of Social Studies in Contemporary World  

071724  อนาคตวิทยา 2(2-0-4) 

 Futurology  

 
   5) กลุ่มวิชา ภาษาศึกษา 
  หนว่ยกิต 

073720 การรูภ้าษาเพื่อการศกึษาชนพืน้เมือง 3(3-0-6) 

 Language Literacy for Indigenous Education  

073721  ประเด็นภาษาและนโยบายทางการศึกษา 3(3-0-6) 

 Language Issues and Education Policies    

 

3) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ   ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

(4) หมวดปริญญานิพนธ์                   

  หนว่ยกิต 

091898  ดุษฎีนิพนธ ์

Doctoral Thesis     
48 

091899  ดุษฎีนิพนธ ์

Doctoral Thesis     
36 
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3.1.4   แสดงแผนการศึกษา     

  3.1.4.1  แบบ 1.1  ภาคปกติ 

ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกติ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกติ 

 ลงทะเบียนเพื่อใช้บรกิารของ

มหาวิทยาลัย 

- 091898  ดุษฎีนิพนธ์ 12 

 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ -  จัดสัมมนา/เข้าร่วมการ

สัมมนา/น าเสนอผลงาน 

ในการสัมมนา 

 

 สอบวัดคุณสมบัติ -    

 เสนอหัวข้อโครงรา่งปริญญานิพนธ์ -    

      

 รวม -  รวม 12 

 

ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกติ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกติ 

091898 ดุษฎีนิพนธ์ 12 091898 ดุษฎีนิพนธ์ 12 

 จัดสัมมนา/เข้ารว่มการสัมมนา/ 

น าเสนอผลงานในการสัมมนา 

  จัดสัมมนา/เข้ารว่มการ

สัมมนา/น าเสนอผลงาน 

ในการสัมมนา 

 

      

 รวม 12  รวม 12 

 

ปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกติ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกติ 

091898 ดุษฎีนิพนธ์ 12  ลงทะเบียนเพื่อใช้บรกิาร 

ของมหาวิทยาลัย 

- 

     สอบปริญญานิพนธ์ - 

      

 รวม 12  รวม - 

รวมหนว่ยกติตลอดหลักสูตร  48 หน่วยกิต 
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  3.1.4.2  แบบ 2.1  ภาคปกติ และภาคพิเศษ 

ปีท่ี  1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกติ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกติ 

091800 ปรัชญาการศึกษาเชิงวพิากษ์ 2 091891 สัมมนาประเด็นวิจัยทางการศกึษา 1 

055771 วิธวีิทยาการวจิัยทางการศึกษา 3  วิชาเลอืกในวิชาเอก 2 

 วิชาบังคับในวิชาเอก 6  สอบวัดคุณสมบัติ  

    สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ  

    จัดสัมมนา/เข้ารว่มการ

สัมมนา/น าเสนอผลงาน 

ในการสัมมนา 

 

    เสนอหัวข้อโครงรา่ง 

ปริญญานิพนธ์ 

 

 รวม 11  รวม 3 

ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกติ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกติ 

091899 ดุษฎีนิพนธ์ 12 091899 ดุษฎีนิพนธ์ 12 

 จัดสัมมนา/เข้ารว่มการสัมมนา/

น าเสนอผลงานในการสัมมนา 

  จัดสัมมนา/เข้ารว่มการ

สัมมนา/น าเสนอผลงาน 

ในการสัมมนา 

 

      

      

 รวม 12  รวม 12 

ปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกติ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกติ 

091899 ดุษฎีนิพนธ์ 12  ลงทะเบียนเพื่อใช้บรกิาร 

ของมหาวิทยาลัย 

 

 จัดสัมมนา/เข้ารว่มการสัมมนา/

น าเสนอผลงานในการสัมมนา 

  ศึกษาดูงานหรือประชุมสัมมนา

ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ

สาขาวิชา 

 

    สอบปริญญานิพนธ์  

 รวม 12  รวม - 

รวมหนว่ยกติตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  50 หนว่ยกติ 

3.1.5 ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

  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 

ตร ี บศ. ตร ี 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.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. (เศรษฐศาสตร)์,  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2521 

     

3. 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 

     

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. 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 
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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 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 
  ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

และการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ), 
มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552 

     

  ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมือง), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 

     

  ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2553 

     

  ศษ.บ. (สังคมศกึษา),  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2547 

     

6. 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 

     

7. อ.ดร.ขวัญฟ้า   
ศรีประพันธ์ 

ปร.ด. (สื่อสารมวลชน),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551 

- - - 1 15(11) 

  รป.ม. (การจัดการ), 
สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์} 
2546 

     

  ศศ.ม. (ปรัชญา),  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2545 

     

  รป.ป (บรหิารรัฐกิจ), 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535 

     

8. 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 

     

9. 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 

     

10. 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 
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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 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

11. ผศ.ดร.เก่งกิจ 
กิตเิรียงลาภ 

ร .ด.  (การเมืองเปรียบเทียบ), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 

- - - 1 61(9) 

  ร .บ.  (การปกครอง),  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 

     

12. ผศ.ดร.ธงชัย 
ภูวนาถวิจติร 

ปร.ด. (สังคมศาสตร์),  
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง, 2553 

6 3 3 6 9(8) 

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

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง, 2549 

     

  บธ.บ. (การจัดการทั่วไป),  
สถาบันราชภัฏล าปาง, 2547 

     

 
13. 

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 

     

14. ผศ.ดร.คณิเทพ 

ปิตุภูมินาค 

ปร.ด. (ดนตรีศกึษา), 

มหาวิทยาลัยมหดิล, 2556 

2 - 2 1 5(5) 

  ศศ.ม. (ดนตรีวทิยา), 
มหาวิทยาลัยมหดิล, 2551 

     

  ศศ.บ. (ดนตรีสากล), 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548 

     

15. ผศ.ดร.ธนียา  
เจติยานุกรกุล 

Ph.D. (Environment 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 

     

16. 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 

     



 

 

35 

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา ,สาขา, สถาบัน, 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 

ชั่วโมง/สัปดาห์ 
จ านวนผลงาน 

วจิัยรวม 

(จ านวนเรื่องใน

ระยะ 5  ปีล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรบัปรุง

หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

17. 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 

     

  ศษ.บ. (การสอนภาษาไทย), 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

2539 

     

   วุฒิกลุ่มอื่นทีห่น่วยงานผลิตมาเพื่อใช้

เฉพาะต าแหน่ง เปรียญธรรม 9 ประโยค 

(ภาษาบาล)ี, คณะสงฆ์ไทย, 2539 

     

18. 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 

     

19. 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 

     

20. 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 

     

21. 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 
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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. 

22. อ.ดร.ปนัดดา 

บุณยสาระนัย 

ปร.ด. 

 

(ภาษาศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยมหดิล, 2554 

3 - 3 1 4(1) 

  ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์),  

มหาวิทยาลัยมหดิล, 2536 

     

  ศศ.บ. (รัฐศาสตร์),

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2529 

     

23. 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 

     

หมายเหตุ  1.  อาจารย์ล าดับท่ี   *1-3       หมายถึง  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

  2.  อาจารย์ล าดับท่ี    1-18      หมายถึง  อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

  3.  อาจารย์ล าดับท่ี    19-23    หมายถงึ  อาจารย์ประจ า  
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

ที่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สังกัด 

จ านวนผลงาน 

วจิัยรวม 

(จ านวนเรื่องใน

ระยะ 5  ปีล่าสุด) 

1. ศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง Ph.D. (Socio-Philiosophical 

Foundations of Education) 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

6 

2. รศ.ดร. ปราณี  โพธสิุข Ph.D. (Curriculum and Instruction: 

Social Studies) 

ข้าราชการบ านาญ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

5 

3. ผศ.ดร. วลัย อศิรางกูร 
ณ อยุธยา 

Ph.D. (Curriculum and Instruction: 

Social Studies) 

ข้าราชการบ านาญ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5 

4. Prof.Dr.Denis A 

Francis 

Ph.D. (Social Justice Education 

and Sexuality Education) 

University of The Free 

State, South Africa 

5 

5. ศ.ดร. อนุรักษ์  
ปัญญานุวฒัน ์

Ph.D. (Continuing Education: Project 

Evaluation in Distance 

Education) 

ข้าราชการบ านาญ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
4 

6. ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี Ph.D.  (Nonformal Education) ข้าราชการประจ าสาขาวิชา

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

4 

7. รศ.ดร. นาตยา   
ปิลันธนานนท ์

Ph.D. (Social Studies Education) ข้าราชการบ านาญ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4 

8. รศ.สมโชต ิ ออ๋งสกุล กศ.ม. (ประวัติศาสตร)์ ข้าราชการบ านาญ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
4 

9. Prof.Dr.Willy Nel Ph.D. (Education) University of The Free 
State, South Africa 

4 

10. รศ.ดร. พิมพันธ์ 
เดชะคุปต ์

Ph.D. (Curriculum and Instruction: 
Science Education) 

ข้าราชการบ านาญ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3 

11. คุณหญงิ ดร.กษมา  
วรวรรณ ณ อยุธยา 

Ph.D. (Educational Planning) ข้าราชการบ านาญ

กระทรวงศึกษาธกิาร 

3 

12. ศ.ดร. ไพฑูรย์  
สินลารัตน์ 

Ph.D. (Higher Education) ข้าราชการบ านาญ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2 

13. ศ.ดร. สุวิไล  
เปรมศรีรัตน์ 

Ph.D. (Linguistics) ข้าราชการบ านาญ

สถาบันวิจัยภาษาและ

วัฒนธรรมเอเชีย 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

2 

14. รศ.ดร. อรรณพ       

พงษ์วาท 
Ph.D. (Development Education) 

 

ข้าราชการบ านาญ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2 

15. Prof.Dr.Gregg 
Alexander 

Ph.D. (Education) University of The Free 
State, South Africa 

2 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1  ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

 ความคาดหวังในผลการเรยีนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี ้

  4.1.1  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจรยิธรรมส าหรับบุคลากรทางการศกึษา เสียสละ 

ซื่อสัตย์สุจริตมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพทางการศกึษา 

  4.1.2 มีวนิัย ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ 

และขอ้บังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

  4.1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง 

และล าดับความส าคัญ 
  4.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ 

ความเป็นมนุษย์ 

  4.1.5 สามารถบูรณาการความรู้วิชาเอก ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา และวิชาชีพครู  
  4.1.6 คิดวิเคราะห ์สังเคราะห ์ประเมินค่า รวมทั้งคิดอย่างมีวจิารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

  4.1.7 สามารถสืบค้นขอ้เท็จจริง รวบรวม ศกึษา วเิคราะห์และประเมินขอ้มูลสารสนเทศ 

และแนวคิดจากแหลง่ข้อมูลที่หลากหลาย และสรุปเพื่องานสอนและงานบริหารการศึกษา งานครู  
วินจิฉัยผูเ้รียน  วจิัยพัฒนาผูเ้รียน รวมทั้งใชใ้นการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

  4.1.8 สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาได้ 

อย่างเหมาะสม รวมทั้งมคีวามเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรยีนรูอ้ย่าง
สร้างสรรค์และมีวสิัยทัศน์ 

  4.1.9 มมีนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ รวมทั้งมีความไวในการรับความรู้สกึของผูเ้รียนด้วยความเข้าใจและ
ความรูส้ึกเชิงบวกมีวุฒภิาวะทางอารมณ์และสังคม 

  4.1.10 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชีน้ าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดง

ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของ
ตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งมีความเอาใจใส่  มีส่วนช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญญาต่อความสัมพันธ์ 

ในกลุ่ม และระหว่างกลุ่มผูเ้รียนอย่างสร้างสรรค์ 

  4.1.11 มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งมคีวามสัมพันธ์ที่ดกีับผูเ้รียนเป็นผู้น าและผูต้ามที่มคีวามรับผดิชอบต่อสว่นรวมทั้งด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  4.1.12 มีทักษะในการใช้เครื่องมอืที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้
สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม รวมทั้งมคีวามไวในการวิเคราะหแ์ละเขา้ใจข้อมูล

สารสนเทศที่ได้รับจากผูเ้รียนอย่างรวดเร็วทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิตหิรอืคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือ 
ภาษาเขียน 
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  4.1.13 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ 

ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งสามารถใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล   

แปลความหมายและเลือกใช้ขอ้มูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับวิชาที่สอนและงานครูที่รับผดิชอบโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี 

  4.1.14 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของ 

สื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม  โดยเฉพาะกับกลุ่มผูเ้รียน 

  4.1.15 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มรีูปแบบทีห่ลากหลาย ทั้งรปูแบบทีเ่ป็นทางการ 

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

  4.1.16 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูส้ าหรับผูเ้รียนที่หลากหลาย ทั้งผูเ้รียนที่มี

ความสามารถพิเศษ ผู้เรยีนที่มคีวามสามารถปานกลาง และผูเ้รียนที่มคีวามตอ้งการพิเศษอย่าง 

มีนวัตกรรม 

  4.1.17 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูใ้นวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 

        งานวิจัยระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาการศกึษา เป็นงานวิจัยเต็มเวลาตามที่ก าหนดใน

หน่วยกิตของกระบวนวิชาวิทยานิพนธ์ หัวข้อวิทยานิพนธ์ต้องเกี่ยวข้องกับการศึกษาองค์ความรู้ใหม่

ทางด้านการศึกษาที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ ทั้งนี้ต้องเป็นหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ สามารถศึกษา

ค้นคว้าเพิ่มเติมได้ ประกอบด้วย การค้นคว้า ประมวลผล วิเคราะห์ และสรุปผลการวิจัยได้อย่าง

ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมขีอบเขตงานวิจัยที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

   นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ            

ในเนื้อหาที่ท าการวิจัย สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งมีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ                

มาประยุกต์กับทักษะและการใช้เครื่องมอืที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาที่เป็นโจทย์ในงานวิจัย สามารถ

ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างและลึกซึ้งของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ            

หัวข้อวิจัย และเป็นผู้ที่มีทักษะทางปัญญา โดยมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เป็นโจทย์

วิจัยอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 5.3 ช่วงเวลา 

  แบบ 1.1  ภาคการศกึษาที่ 1 ช้ันปีที่ 2 – ภาคการศกึษาที่ 2 ช้ันปีที่ 3 

  แบบ 2.1  ภาคการศกึษาที่ 1 ช้ันปีที่ 2 – ภาคการศกึษาที่ 2 ช้ันปีที่ 3 
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 5.4 จ านวนหน่วยกิต 

  แบบ 1.1  จ านวน  48 หนว่ยกิต 

  แบบ 2.1  จ านวน  36 หนว่ยกิต 

5.5 การเตรยีมการ 

มีคณะกรรมการประจ าตัวนักศึกษาอย่างนอ้ย 1 ใน 3 คน เป็นอาจารย์นอกสาขาวิชา 

เฉพาะที่มีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่เป็นอาจารย์

ประจ า ซึ่งมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า                  

รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาการศึกษา หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการท า

วิจยัที่มใิช่สว่นหนึ่งของการศกึษาเพื่อรับปริญญา ซึ่งจะท าหนา้ที่ก าหนดให้นักศึกษาเข้าฟังบรรยายใน

กระบวนวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ให้ค าปรึกษาแนะน าการศึกษาและท าวิทยานิพนธ์ของ

นักศึกษาและติดตามผลการวิจัย ตลอดจนให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค

อย่างต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษาจนจบสิ้นการวิจัย นอกจากนี้นักศึกษาต้องเข้าร่วมสัมมนากับ

นักศึกษาและคณาจารย์อื่นๆ ในกระบวนวิชาสัมมนาเพื่อให้ได้แนวคิดที่แตกต่าง 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 

  ประเมินผลจากการรายงานความก้าวหน้าในการท าวิจัยตามแบบรายงานผลของ

บัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา การเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในกระบวนวิชาสัมมนา 

การเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการต่างๆ การตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือ          

ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ  

ในสาขาวิชานั้น และประเมินผลจากความส าเร็จของงานวิจัยในรูปวิทยานิพนธ์โดยมีการสอบ           

โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ประจ า 

และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ทั้งนี้อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกต้องเป็น                        

ผู้ที่ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์

ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่ งของ

การศกึษาเพื่อรับปริญญา หรอืเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะเรื่องในกรณีที่ไม่สังกัดสถาบันอุดมศกึษา 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศกึษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนักศกึษา 

(1) มคีุณธรรม จรยิธรรม ตามจรรยาบรรณ 

    วิชาชีพครู และท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี  

    รับผิดชอบต่อตนเอง วชิาชีพและสังคม 

ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามีจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพทางการศกึษา เคารพในสิทธิทางปัญญา

และข้อมูลส่วนบุคคล การใชเ้ทคโนโลยีในการ

พัฒนาสังคมที่ถูกต้อง 

(2) มีทักษะบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

    ทั้งภาคทฤษฎีีและภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑด์ี  

    สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการ 

    ประกอบวิชาชีพทางการศกึษาและพัฒนา 

    องค์ความรูใ้หม่ในระดับมาตรฐานสากลได้ 

สร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

มีปฏิบัติการ แบบฝกึหัด โครงงาน และกรณีศกึษา

ให้นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรูก้ับ

ปัญหาจริงทางการศกึษา 

(3) เป็นบุคคลแหง่การเรียนรู้ คิดเป็น ท าเป็น  

    และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็น 

    ระบบ ซึ่งสามารถวิเคราะหอ์อกแบบ และ 

    พัฒนานวัตกรรมการศกึษาเชงิสร้างสรรค์ 

    ได้ รวมทั้งสามารถติดต่อสื่อสารโดยใช้ 

    ภาษาอังกฤษ 

ทุกรายวิชาต้องมโีจทย์ปัญหา แบบฝกึหัด  

หรอืโครงงานให้นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ  

ฝกึแก้ปัญหา แทนการท่องจ า และต้องมกีาร

มอบหมายงานให้นักศึกษาได้สบืค้นขอ้มูล รวบรวม

ความรูท้ี่นอกเหนอืจากที่ได้น าเสนอในช้ันเรียน 

และเผยแพร่ความรูท้ี่ได้ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน 

หรอืให้กับผูส้นใจภายนอกโดยใช้ภาษาอังกฤษ 

ส่วนวิชาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการการบูรณาการองค์

ความรู ้สว่นวิชาวิทยานิพนธ์ต้องใช้การวิเคราะห์

ออกแบบ 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) ส่งเสริมใหน้ักศึกษามีความรับผดิชอบและรู้จักการท างานร่วมกับผูอ้ื่น  

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศกึษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตาม 
ก าหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการรว่มกิจกรรม 

(2)  ประเมินจากการมวีินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม 

เสริมหลักสูตร 
(3)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหนา้ที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2.2 ความรู้ 

  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  (1) มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศกึษา 

  (2) สามารถวิเคราะหป์ัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรูท้ักษะ และการใชเ้ครื่องมอื 

ที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
  (3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของ 

สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง 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 และอภปิรายทางวิชาการในช้ันเรยีน                 

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 าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน 

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 าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่ม 

แสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณท์ั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ 

ทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

  (3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบกลุ่ม  

(2) จัดกิจกรรมทางวิชาการโดยให้นักศึกษาเป็นผู้ด าเนินการ  

(3) มีการสอนที่เน้นการมปีฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรยีนกับผูเ้รียน ผูเ้รียนกับผูส้อน  

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 
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) การเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 

(2) มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์ ค านวณ หรือสารสนเทศ  

ในแต่ละรายวิชา 

(3) จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่เน้นให้ผู้เรยีนได้ฝกึทักษะการใชเ้ทคโนโลยี 

สารสนเทศ และการน าเสนอผลงานทั้งในรูปแบบการอภปิรายและสัมมนา 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากเทคนิคการเลือกใช้เครื่องมอืทางคณิตศาสตร์และสถิตทิี่เกี่ยวข้อง 

(2) ประเมินจากความสามารถและรูปแบบการใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอ 

(3) ประเมินจากผลงานที่มอบหมายใหท้ าและผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม 

2.6  ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

 2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  

(1) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มรีูปแบบหลากหลายทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ 

(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (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 หมวดวิชาบังคับแกน  

 

 

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 

055771 วิธีวิทยาการวจิัยทางการศึกษา     
        

        

091800  ปรัชญาการศึกษาเชิงวิพากษ์                     
091891  สัมมนาประเด็นวิจัยทางการศึกษา                     
091898  ดุษฎนิีพนธ์                     

091899  ดุษฎนิีพนธ์                     

 ความรับผดิชอบหลกั        ความรับผดิชอบรอง 
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  

(1)  กลุ่มวิชา  การศกึษาเพื่อการพัฒนา 

 

 

 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู้ 

ทักษะ 

ทางปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข 

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 หลักการการศึกษาเพื่อการพัฒนา                     

053713 ความคดิรวบยอดทฤษฎีเชิงสังเคราะห์                     

053720 การเรยีนรูต้ลอดชีวิต                     

053770 การวิจัยเชิงคุณภาพส าหรับการศึกษา 

เพื่อการพัฒนา 
                    

 ความรับผดิชอบหลัก        ความรับผดิชอบรอง 
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 (2)  กลุ่มวิชา  พหุวัฒนธรรมศึกษา 
 

 

 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู้ 

ทักษะ 

ทางปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข 

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 

054810 ทฤษฎแีละปฏิบัติการของพหุวัฒนธรรม

ศึกษา 
                    

054821  นโยบายสาธารณะกับการศึกษา 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
                    

054822   การศึกษาตลอดชวีิตและการศึกษา

ทางเลอืก 
                    

054870 วิธีวิทยาการวจิัยพหุวัฒนธรรม 

กับการศึกษา 
                    

 ความรับผดิชอบหลัก        ความรับผดิชอบรอง 
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(3)  กลุ่มวิชา  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 

071712  มโนทัศน์ทางสังคมศึกษา                     
071715 การวิเคราะห์ประเด็นทางสังคมร่วมสมัย                     
071724  อนาคตวิทยา                     
071770 การวิจัยทางสังคมศึกษา                     
071811 พลเมอืงศึกษาเชิงวพิากษ์                     
 ความรับผดิชอบหลัก        ความรับผดิชอบรอง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 49  
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(4)  กลุ่มวิชา  จิตวทิยาการศกึษา 

 

 

 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู้ 

ทักษะ 

ทางปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข 

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 

069715 จติวิทยาการศึกษาขั้นสูง                     

069722 แรงจูงใจเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                     

069723 จติวิทยาพัฒนาการ                     

069726 สัมมนาทางจิตวิทยาการศึกษา                     

 ความรับผดิชอบหลัก        ความรับผดิชอบรอง 
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(5)  กลุ่มวิชา  ภาษาศึกษา 

 

 

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 

073711 ทฤษฎแีละหลักการภาษาศึกษา                     

073720 การรูภ้าษาเพื่อการศึกษาชนพื้นเมือง                     

073721 ประเด็นภาษาและนโยบายทางการศึกษา                     

073770 การวิจัยทางภาษาศกึษา                     

 ความรับผดิชอบหลัก        ความรับผดิชอบรอง 
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังน้ี    

คุณธรรม จริยธรรม  

 (1.1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ 

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

(1.2) มีวนิัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ 

ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

(1.3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง 

และล าดับความส าคัญ 

(1.4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรขีอง 

ความเป็นมนุษย์ 
 

ความรู้ 

(2.1) มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

(2.2) สามารถวิเคราะหป์ัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใชเ้ครื่องมอืที่เหมาะสม 

กับการแก้ไขปัญหา 

(2.3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรูใ้นแนวกว้างของสาขาวิชา 

ที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ  

(2.4) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรูใ้นศาสตรอ์ื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

ทักษะทางปัญญา 

(3.1) คิดอย่างมวีิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

(3.2) สามารถสืบค้น รวบรวม ศกึษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไข 

ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

(3.3) สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(4.1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและ 

ภาษาอังกฤษได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

(4.2) สามารถใช้ความรูใ้นศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดง 

ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของ

ตนเองและของกลุ่ม 

(4.3) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(5.1) มีทักษะในการใชเ้ครื่องมอืที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้ 

สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

(5.2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรอืน าสถิตมิาประยุกต์ใช้ใน 

การแกป้ัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

(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 าดับขั้นและคา่ล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา              

โดยแบ่งการก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม  คอื อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น  อักษรล าดับขั้นที่

ไม่มคี่าล าดับขั้น  และอักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มกีารประเมนิผล  

  (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+ ดีพอใช้ (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 

 (2) อักษรล าดับขั้นที่ไม่มคี่าล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี้ 

  อักษรล าดับขั้น  ความหมาย 

   S เป็นที่พอใจ (satisfactory) 

   U ไม่เป็นที่พอใจ (unsatisfactory) 

   V เข้าร่วมศึกษา (visiting) 

   W ถอนกระบวนวิชา (withdrawn) 

 (3) อักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มกีารประเมินผล ให้ก าหนด ดังนี้ 

  อักษรล าดับขั้น  ความหมาย 

   I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์  (incomplete) 

   P การเรียนการสอนยังไม่สิน้สุด (in progress) 

   T วิทยานิพนธ์   (thesis in progress) 

    ยังอยู่ในระหว่างด าเนินการ  

  กระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชาการศกึษา นักศึกษาจะต้องได้ค่าล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า C 

หรอื S มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าอีก 

  กระบวนวิชาที่ก าหนดใหว้ัดและประเมินผลด้วยอักษรล าดับขั้น S หรอื U ได้แก่ กระบวนวิชา 

ศ.กศ. 898 (091898) และ ศ.กศ. 899 (091899) 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

1) การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา 

2) การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

2.1)  ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ท างานตรงสาขา 
   2.2)  การทวนสอบจากผู้ประกอบการ 

   2.3) การทวนสอบจากสถานศกึษาอื่น 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศกึษาส าเร็จการศึกษา 
     1) ประเมินจากบัณฑติที่ส าเร็จการศกึษา 

              2) ประเมินจากผูใ้ช้บัณฑิต 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

  หลักสูตร แบบ 1.1 

1. สอบผา่นการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

2. สอบผา่นภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 

3. ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 

4. สอบผา่นการสอบประเมินผลปริญญานิพนธ์และเปิดโอกาสใหผู้ส้นใจ 

เข้าร่วมฟังการน าเสนอผลการท าปริญญานิพนธ์ และ/หรอืซักถามได้ 

5. การเผยแพรป่ริญญานิพนธ์ 

ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรอืส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรือ

อย่างนอ้ยได้รับการตอบรับให้เผยแพรใ่นวารสารระดับนานาชาติ อย่างนอ้ย             

2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง ต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรอื  

Web of Science โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง และเสนอผลงาน

ดุษฎีนิพนธ์ หรอืส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง 

6. เป็นผู้มคีุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ

พิจาณาเกียรตแิละศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อใหไ้ด้รับปริญญา 

หรอืประกาศนยีบัตรบัณฑิต หรอืประกาศนยีบัตรบัณฑิตช้ันสูงของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 
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  หลักสูตร แบบ 2.1  

1. สอบผา่นการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

2. สอบผา่นภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 

3. ศกึษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 

4. มีผลการศกึษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า  3.00                                          

และค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 

5. สอบผา่นการสอบประเมินผลปริญญานิพนธ์และเปิดโอกาสใหผู้ส้นใจ 

เข้าร่วมฟังการน าเสนอผลการท าปริญญานิพนธ์ และ/หรอืซักถามได้ 

  6.  การเผยแพร่ปริญญานิพนธ์ 

ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรอืส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่  

หรอือย่างนอ้ยได้รับการตอบรับใหเ้ผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ  

อย่างนอ้ย 1 เรื่อง ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed, Web of  

Science โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างนอ้ย 1 เรื่อง และเสนอผลงาน 

ดุษฎีนิพนธ์ หรอืส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุมวิชาการ 

ระดับนานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง 

7. เป็นผู้มคีุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ

พิจาณาเกียรตแิละศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อใหไ้ด้รับปริญญา 

หรอืประกาศนียบัตรบัณฑิต หรอืประกาศนยีบัตรบัณฑิตช้ันสูงของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย ์

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

(1) มีการปฐมนเิทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

สถาบัน คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณเ์พื่อส่งเสริมการสอนและ         

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศกึษาต่อ ฝกึอบรม ดูงานทางวิชาการและ

วิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ หรอื            

การลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณเ์พื่อส่งเสริมการสอน           

และการวิจัยอย่างตอ่เนื่อง การสนับสนุนด้านการศกึษาต่อ ฝกึอบรม ดูงานทางวิชาการ

และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ 

หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหท้ันสมัย 

(3) คณะศกึษาศาสตร์ได้มกีารส่งเสริมให้อาจารย์มีการตีพมิพ์ผลงานทางวิชาการระดับชาติ 

     และระดับนานาชาติโดยมีโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  

     และตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอ้มูล  

2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  

(1) การมสี่วนรว่มในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม 

(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหมเ่ป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี

ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที่ 7 การประกนัคุณภาพหลักสูตร 

 

1.  การก ากับมาตรฐาน  

การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการ

จัดการเรยีนการสอนในหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา

เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา

แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง                

โดยอย่างนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจัย 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่ง                   

รองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา

แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง                  

โดยอย่างนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจัย 

 มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต 

และผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้า               

ทางวิชาการ มาประกอบการพิจารณา 

  

2.  บัณฑิต 

 มีการประเมินคุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในมุมมอง

ของผู้ ใช้บัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด                          

ซึ่งครอบคลุมผลการเรยีนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้       

3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ                      

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ด้าน

ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
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 การเผยแพรผ่ลงานปริญญานิพนธ์และเกณฑก์ารส าเร็จการศกึษา  

หลักสูตร แบบ 1.1   

ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรอืส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างนอ้ย

ได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างนอ้ย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง ต้องอยู่ใน

ฐานขอ้มูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรอื  Web of Science โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย  

1 เรื่อง และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรอืส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุมวิชาการ 

ระดับนานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง 

หลักสูตร แบบ 2.1   

ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรอืส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรอือย่างนอ้ย

ได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, 

Scopus, IEEE, PubMed, Web of Science โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างนอ้ย 1 เรื่อง และเสนอ

ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรอืส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างนอ้ย 1 เรื่อง 

 

3.  นักศกึษา  

 มกีระบวนการรับนักศกึษาที่เหมาะสม โดยก าหนดเกณฑก์ารคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษา

ใหส้อดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศกึษาเพื่อใหน้ักศึกษา

มีความพร้อมในการเรียนและสามารถส าเร็จการศกึษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบ

ต่างๆ เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 

 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปเพื่อให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษา      

ทุกคน โดยอาจารย์จะต้องก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาสามารถ                 

เข้าปรึกษาได้  

 มีการส ารวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศกึษา อัตราการส าเร็จการศกึษา เพื่อประเมินแนวโน้มผลการ

ด าเนินงาน 

 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความ                   

พึงพอใจของการรับและการส่งเสริมการพัฒนานักศกึษา และผลการจัดการขอ้ร้องเรียน  
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4.  อาจารย์  
 มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมีคะแนน

ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศกึษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า  
 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

วิสัยทัศนแ์ละนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 

 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์มคีวามรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่   
เปิดสอน และมีความก้าวหน้าในการผลติผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 มีการส ารวจขอ้มูลอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหนง่                

ทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจตอ่กระบวนการ
รับอาจารย์และการบริหารของอาจารย์เพื่อประเมินแนวโน้มผลการด าเนินงาน 

 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน  
 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มเีนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน

ทางวิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความตอ้งการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ  
 มีระบบและกลไกการพิจารณาอนุมัตหิัวข้อดุษฎีนพินธ์ 

 มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยค านึงถึงความรูค้วามสามารถและ

ความเช่ียวชาญในกระบวนวิชาที่สอน และมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 

 มีระบบและกลไกการแตง่ตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพื่อช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามใน

การท าดุษฎีนิพนธ์ 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 านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อ

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 และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตรอย่างน้อยปีการศึกษาละสองครั้ง โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย ร้อยละ 80 และมีการ
บันทึกการประชุมทุกครั้ง 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิหรือ มาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

x X x x x 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแตล่ะภาคการศึกษาใหค้รบทุกกระบวนวิชา 

x x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวัน
ปิดภาคการศึกษา  

x x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน  60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา  

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้    
ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
กระบวนวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปกีารศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ                           
การประเมินผลการเรยีนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ี
รายงาน ใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

 x x x x 

8. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ไดร้ับการแต่งตั้งใหม่ ไดร้ับค าแนะน า                          
ด้านการบริหารจดัการหลักสูตร 

x x x x x 

9. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี   
(ข้อน้ีหากไม่มี ไม่ต้องระบุ โดยไมต่้องตัดตัวบ่งช้ีออก) 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

 x x x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  x x x 

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละป ี 9 11 12 12 12 
ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที)่ 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 9 10 10 10 
เกณฑ์ประเมนิ:   หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผา่นเกณฑ์ประเมนิ ดังนี ้                        

ตัวบ่งชีบ้งัคับ (ตัวบ่งชีท้ี ่1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชีท้ีม่ีผลด าเนินการบรรลุ 

เป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชีร้วม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชีบ้ังคับและตัวบ่งชีร้วมในแตล่ะปี  
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หมวดที่ 8 กระบวนการการประเมนิและปรับปรุงหลักสูตร 
 

 

1.   การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

     1.1   กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

  มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศกึษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ 

      เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผูส้อน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้ 

      เหมาะสม โดยอาจารย์แตล่ะท่าน 

  มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ  

  มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 

  วิเคราะหเ์พื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอน  

      ให้เหมาะสมกับนิสติแต่ละช้ันปี โดยอาจารย์แตล่ะท่าน 

 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 ให้นักศึกษาได้ประเมนิผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์ 

     การสอน 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 และผูใ้ช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ. 5, 6, 7 เพื่อทราบ

ปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชาและน าไปสู่การด าเนนิการปรับปรุง

กระบวนวิชาและหลักสูตรต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุกๆ 5 ปี ทั้งนีเ้พื่อให้

หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความตอ้งการของผู้ใช้บัณฑติ 
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1. ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

2. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการร่างหลักสูตร 

3. ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วจิัย ของอาจารย์ประจ า 

4. ตารางเปรียบเทยีบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร   

ที่ปรับปรุงใหม่  

5. ตารางเปรียบเทยีบข้อแตกต่างระหว่างแผนก าหนดการศึกษาเดิม 

กับแผนการศึกษาใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

64 

 

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 และการออกแบบ                 

การวิจัยทางการศึกษา การจัดท าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การเขียน

รายงานการวิจัยการศึกษา การวิพากษ์งานวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้การพัฒนาหลักสูตรและ  

การจัดการเรียนรู้ การเผยแพร่ผลงานวิจัยตลอดจนจรรยาบรรณนักวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

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 

 

091800  ปรัชญาการศกึษาเชิงวิพากษ์ 2(2-0-4) 

 Philosphy of Critical Education  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่ม ี

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  

คุณค่าของความรู้ ญาณวิทยาความรู้ ญาณวิทยาสังคมของการศึกษา การคิดเชิงวิพากษ์

และศาสตร์การเรียนการสอนเชิงวิพากษ์ อุดมการณ์ ความรู้ วาทกรรม อนาคตของความรู้ 

การศกึษา จุดเปลี่ยนทางปรัชญาการศกึษา การประยุกต์ปรัชญาเพื่อการจัดการศกึษาที่ยั่งยืน 

Value and epistemology of knowledge, social epistemology of education, critical thinking 

and critical pedagogy, ideology knowledge discourses, the future of knowledge and education, 

turning point of philosophy of education, apply philosophy for sustainable education 
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091891  สัมมนาประเด็นวิจัยทางการศกึษา 1(1-0-2) 

 Seminar in Educational Research Issues  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่ม ี

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  

 การวิเคราะห์ประเด็นวิจัยคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การเลือกประเด็น

วิจัยที่จะศึกษาในเชิงลึก การวางแผนการศึกษา การศึกษาค้นคว้า การสร้างองค์ความรู้ และ          

การเผยแพรง่านวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

 Analyze educational research issues related to education in national and international 

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

formation and dissemination of research at national and international levels 

 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

(2.1) กลุ่มวิชา 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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053713 ความคิดรวบยอดทฤษฎีเชิงสังเคราะห์ 3(3-0-6) 

 Comprehensive Critical Theoretical Conceptualization  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 

 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 แนวคิดหลักและนโยบายการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตของยูเนสโก ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระดับโลก 

การสร้างทางเลือกการเรียนรู้ การสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับกลุ่มคนที่หลากหลาย การ

สร้างหุ้นสว่นการเรียนรู้ตลอดชวีิตระหว่างสถาบันการศกึษา ครอบครัวและสังคม แนวโน้มการเรียนรู้

ตลอดชวีิตในสังคมโลก 

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 
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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 

 

(2.2)  กลุ่มวิชา พหุวัฒนธรรมศึกษา 

054810 ทฤษฎีและปฏิบัติการของพหุวัฒนธรรมศกึษา 3(3-0-6) 

 Theories and Practices in Multicultural Education  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 

ศึกษาการก่อเกิดและพัฒนาการของการศึกษาพหุวัฒนธรรม กระบวนทัศน์ของแนวคิดและ

ทฤษฏีการศกึษาพหุวัฒนธรรม การศกึษาพหุวัฒนธรรมกับการดิน้รนตอ่สู้ของกลุ่มชาติพันธุ์ การย้าย

ถิ่นข้ามชาติ เพศภาวะ นโยบายการเรียนร่วม และอ านาจทับซ้อน รูปแบบการศึกษาและการจัดการ

เรียนรู้ในบริบทพหุวัฒนธรรมเพื่อรักษาสิทธิ และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  แนวคิดการประเมิน

การศกึษาพหุวัฒนธรรม และความท้าทายส าหรับจัดการศกึษาพหุวัฒนธรรมในบริบท VUCA 

The emergence and historical development of multicultural education; concepts and 

paradigms of multicultural education; multicultural education in the context of ethnic movements, 

trans-border migration, gender, inclusive education policy, and intersectionality; multicultural 

education and learning models for preservation of individual and collective rights in cultures and 

identities; multicultural education evaluation; challenges for multicultural education management 

in the age of VUCA. 

 

 

 

 

  



 

 

68 

 

054821 นโยบายสาธารณะกับการศึกษาในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
 Public Policies and Education in South East Asia  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 

ประเด็นพหุวัฒนธรรม การศึกษา นโยบายสาธารณะทางการศึกษาและโรงเรียน  การ
ประเมินสถานภาพการวิจัยด้านพหุวัฒนธรรมกับการศึกษา นโยบายสาธารณะด้านการศึกษาใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การศึกษาภาคสนามส ารวจประเด็นการศึกษา รูปแบบความต้องการของ
ผูเ้รียนที่หลากหลาย และการปฏิรูปโรงเรยีนในบริบทพหุวัฒนธรรม  

Issues concerning multiculturalism, education and public policies in education and 
schooling, revisiting the ongoing status of research in multiculturalism and education, public 
policies in education and schooling in South East Asia, conducting field visits  to explore 
educational issues, model of diverse learners’ needs  and education reform in a multicultural 
context 

 
054822 การศกึษาตลอดชีวติและการศกึษาทางเลือก 3(3-0-6) 

 Lifelong Education and Alternative Education  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 

แนวคิดการจัดการศึกษาทางเลือก  มโนทัศน์การศึกษาในกระแสเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

ข้ามพรมแดน สิทธิมนุษยชนและสิทธิด้านการศึกษา การศึกษาทางวัฒนธรรมและเพศภาวะ บทบาท

ประชาสังคมกับการจัดการศกึษาทางเลือก  
Alternative education perspectives, education concepts amid economic and culture 

trans-border phenomena, including aspects of human rights and rights of education, culture  and 

gender in education, the roles of civil society and alternative education 
 

054870 วิธีวิทยาการวิจัยพหุวัฒนธรรมกับการศกึษา 3(3-0-6) 

 Research Methodology in Multicultural Education  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 

กระบวนทัศน์การวิจัยเชิงคุณภาพ  การวิจัยเชิงคุณภาพกับพหุวัฒนธรรมศึกษา การก าหนด

ประเด็นการวิจัย การสร้างกรอบความคิด การออกแบบการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การท างาน
ภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานวิจัย รวมทั้งทบทวนความสัมพันธ์เชิงอ านาจ

ระหว่างผูว้ิจัยและผูถู้กวิจยั 

Qualitative research paradigm, qualitative research and multicultural education, selection and 
formulation of the research problem, conceptualization of research topics, qualitative research design, 

literature review, conducting fieldwork, data analysis,  research report writing, and repositioning 

power relations between researchers and researched.  
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(2.3)  กลุ่มวิชา จติวิทยาการศึกษา 

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. 

 

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 
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069723 จติวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6) 

 Developmental  Psychology  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 

 ความหมายและความส าคัญของพัฒนาการของมนุษย์ ทฤษฎีจิตวทิยาพัฒนาการ พัฒนาการ

มนุษย์ทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อเข้าใจพัฒนาการของบุคคลตั้งวัยทารกจนถึง               

วัยชรา องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการ การประยุกต์ความรู้จิตวิทยาพัฒนาการไปใช้ใน           

การช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาการของบุคคล 

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   

 

069726 สัมมนาทางจิตวิทยาการศกึษา 3(3-0-6) 

 Seminar in Educational Psychology  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 

ศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาการศึกษา วิเคราะห์งานวิจัยทางจิตวิทยาการศึกษา 

อภปิรายแนวทางแก้ไขปัญหาดา้นการเรียนการสอนในปัจจุบันตามหลักการทางจิตวิทยา และจัดให้มี

การสัมมนาการน 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)  กลุ่มวิชา สังคมศึกษา 

071712 มโนทัศนท์างสังคมศกึษา 2(2-0-4) 

 Social Studies Concepts  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 

ความหมาย ความส าคัญและประเภทของมโนทัศน์ในวิชาสังคมศึกษา ทฤษฎีและกระบวนการ

สร้าง มโนทัศน์ การสร้างมโนทัศน์ผ่านหลักสูตรและแบบเรียนสังคมศึกษาเกี่ยวกับ มโนทัศน์วัฒนธรรม 

เวลาความต่อเนื่องและประชากรศึกษา  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 

 

071715 การวิเคราะหป์ระเด็นทางสังคมรว่มสมัย 2(2-0-4) 

 Analysis of Social Studies in Contemporary World  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 

ทฤษฎี รูปแบบการน าเสนอและเกณฑ์การเลือกเนื้อหาที่เป็นประเด็นทางสังคม ยุทธวิธีการสอน

แบบย้อนคิดทบทวน สื่อ และแหล่งวิทยาการในการสอนสังคมศึกษาโดยใช้ประเด็นทางสังคมเป็นฐาน 

ประเด็นทางรัฐศาสตร์ และกฎหมาย ประเด็นทางภูมิศาสตร์ สกลทรรศน์ศึกษา และสิ่งแวดล้อม ประเด็น

ทางสังคมวิทยา จิตวิทยา ศาสนา และความเชื่อ ประเด็นทางประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยาและอื่นๆ 

ออกแบบแผนการสอน โดยใช้ประเด็นทางสังคมและการน าเสนออื่น ๆ วัดผลประเมินผล 

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 
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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 

 

071770 การวิจัยทางสังคมศกึษา 2(2-0-4) 

 Research in Social Studies   

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 

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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071811  พลเมอืงศึกษาเชิงวิพากษ์  2(2-0-4) 

 Critique of Civic Education  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่ม ี

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา  

มโนทัศน์ประชาสังคมกับการพัฒนาพลเมืองดี อิทธิพลของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง                 

ที่กระทบต่อระบบการศึกษาในสังคมโลก แนวคิดโลกศึกษา  คตินิยมสากล ประชาธิปไตยและ           

ความยุติธรรมทางสังคมในวิชาสังคมศึกษา การศึกษาความสัมพันธ์ระบบการศึกษากับการพัฒนา

พลเมืองดี การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคทางการศึกษา การสร้าง

เครือขา่ยภาคประชาสังคมในการจัดการการศกึษาเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี 

 Conceptions of civil society and the good citizenship development, impacts of society, 

economics and politics on educational system in global society, critical framework in global 

education, cosmopolitanism, democracy and social justice in social studies, study of the 

relationship between educational system and good citizenship development, educational 

management to promote human rights and education equality, creating a network of civil society 

in the educational management to enhance good citizenship 
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(2.5)  กลุ่มวิชา 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 

 

073720 การรูภ้าษาเพื่อการศกึษาชนพืน้เมือง 3(3-0-6) 

 Language Literacy for Indigenous 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  
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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. 

 

073721 ประเด็นภาษาและนโยบายทางการศึกษา 3(3-0-6) 

 Language Issues 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 
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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  

ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

(ค) ปริญญานิพนธ์  

091898  ดุษฎีนิพนธ์ 

Doctoral Thesis     
48 หนว่ยกิต 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  

 ได้รับอนุมัตหิัวข้อโครงร่างแล้ว หรอืลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอหัวข้อโครงร่าง 

             Approved proposal or concurrent with thesis proposal 
 

 

091899  ดุษฎีนิพนธ์ 

Doctoral Thesis     
36 หนว่ยกิต 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  

 ได้รับอนุมัตหิัวข้อโครงร่างแล้ว หรอืลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอหัวข้อโครงร่าง 

             Approved proposal or concurrent with thesis proposal 
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2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตร 
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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 
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . เชียงใหม่: คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 158 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 ประเทศญี่ปุ่น. 

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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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. วารสารศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 19(3), 233–266. 

2. กฤตยพร สุรินทร์ค า, นิธิดา อดิภัทรนันท์, และจารุณ ีมณกีุล. (2559). การสอนภาษาที่เน้น
เนือ้หาวัฒนธรรมร่วมอาเซียนเพื่อสง่เสริมความสามารถ ในการอา่นการเขียนภาษาอังกฤษ
และบทความวิจัยความรูท้างวัฒนธรรมของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 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

ภูมศิาสตร์ประวัติโดยใช้โครงงานภาพยนตรส์ั้นเรื่องขา้วเหนียวสันป่าตอง เพื่อเสริมสร้าง

จติส านึกท้องถิ่นของนักเรียน โรงเรยีนสันป่าตองวทิยาคม จังหวัดเชยีงใหม่ (รายงานสืบเนื่อง

การประชุมวิชาการระดับชาติ). ใน รายงานการประชุมระดับชาติสังคมความรู้และดิจทิัล              

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

 

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 คูม่ือหลักสูตรการ

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

ความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยใช้การเรียนรู้ที่ใชส้มองเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชยีงใหม่.  น าเสนอในการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทยประจ าปี 2556, 

มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชยีงใหม่. 356 หนา้. 

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

ของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใชว้ิธีการแบบเปิด. น าเสนอในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศกึษาเอกชนแหง่ประเทศไทยประจ าปี 2556, มหาวิทยาลัย

พายัพ จังหวัดเชยีงใหม.่ 265 หนา้. 
 

 

2. ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

1. ดวงหทัย กาศวิบูลย์. (2559). การใชก้ารเขียนสะท้อนคิดส าหรับการประเมินช้ันเรียนคณิตศาสตร์

ที่ใชก้ารศกึษาช้ันเรยีนและวิธีการแบบเปิด. เชยีงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 43 หนา้. 

2. ดวงหทัย กาศวิบูลย์. (2556). การศกึษาอัตลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้

วิธีการแบบเปิด: กรณีศึกษาของนักเรียนไทยใหญ่. เชียงใหม ่: คณะศกึษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 63 หนา้. 
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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

ทางการเรียน 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 าหรับนิสตินักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์          

ในสถาบันอุดมศกึษาภาคเหนอื. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 44(2),                    

57–73. 

6. เชษฐภูมิ วรรณไพศาล. (2558). ผลการใช้การ์ตูนเศรษฐศาสตร์เพื่อหนุนเสริมการด ารงชีวิตของ

นักเรียนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (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). มโนทัศนก์ารรับรู้ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชยีงใหม ่: คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 130 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 

มานษุยวิทยา 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 

คณะสังคมศาสตร ์ 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 าของผู้คน. 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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อาจารย์ ดร. ขวัญฟ้า  ศรีประพันธ์ 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับชาติ 

1.  วริศา จันทร์ข า และขวัญฟ้า ศรปีระพันธ์. 2560. การประกอบสร้างความเป็นจรงิทางสังคมว่า 

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

 46-70. 

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

ไทย กรณีศกึษา ผลงานของผู้ผลิตที่เป็นหญิงรักหญิง. วารสารการสื่อสารมวลชน                      

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

3. ขวัญฟ้า 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. ขวัญฟ้า ศรปีระพันธ์. (2560). การวเิคราะหห์น้าที่ข่าวออนไลน์ฟิลปิปินส์ในการสร้างความ
ปรองดองหลังความขัดแย้งบนเกาะมินดาเนา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์.  ใน อาจารย์ ดร.                    

จริะศักดิ์ สาระรัตน์ (บรรณาธิการ), ประมวลองค์ความรู้ดา้นการสื่อสารมวลชนในอาเซียน. 

เชยีงใหม่: หจก.วนิดาการพิมพ์. 
 

3. ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

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

136 หนา้. 

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

 148  หนา้. 

3. ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์. (2559). การสื่อสารแบบมีสว่นรว่มในเครือขา่ยเกษตรอินทรีย์กับความ
มั่นคงทางอาหารของชุมชนในต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชยีงใหม.่ เชียงใหม่: 

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 146 หนา้. 

4. ขวัญฟ้า ศรปีระพันธ์. 2558. รายงานการวิจัย เรื่อง บทบาทการสื่อสารในการจัดการความขัดแย้ง 
 จากเหตุการณ์ระเบิดในพุทธคยา ประเทศอนิเดีย. กรุงเทพ: ส านักงานคณะกรรมการวจิัย 
 แหง่ชาติ. 91 หนา้. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรต ิ 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. 

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.  
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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. 

 

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. 
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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. 

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. วารสารนติิ

สังคมศาสตร์, 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”. 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 กิตเิรียงลาภ. (2559). มานุษยวิทยาจักรวรรดิ: การสร้างหมู่บ้านชนบทไทยในยุคสงคราม

เย็น. รัฐศาสตรส์าร, 37(2), 99 – 149. 

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

ความป่วยทางจิตในระบบทุนนิยมสัญญะ และการปลดปล่อยแบบจติเภท. รัฐศาสตรส์าร, 

37(2), 76 -116. 

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

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

5. เก่งกิจ กิตเิรียงลาภ. (2558). วิธีวิทยาทางการเมอืงแบบ Deleuzian-Guattarianism: ขบวนการ

เคลื่อนไหวทางสังคมและการปฏิวัตขิอง Multitude ในงานของ Antonio Negri. วารสาร

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 27(1), 15 -47. 
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6. เก่งกิจ กิตเิรียงลาภ. (2558). จาก "มดลูกก็ปัจจัยการผลิต" ถึงก าเนิดภาคบริการในระบบทุนนิยม: 

การผลิตซ้ า งานบ้าน และผู้หญิงในทฤษฎีมาร์กซิสตอ์อโตโนเมีย. รัฐศาสตรส์าร, 36(3),                 

1 – 31. 

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

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

8. เก่งกิจ กิตเิรียงลาภ. (2557). ชีวติ : Gilles Deleuze กับฐานคิดของโพสฮิวแมนนิสม์. Vice Versa, 

1(2558), 173-187. 

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

ประวัติศาสตร์แหง่รัฐ- ชาติ-ทุน และประวัติศาสตรแ์ห่งการปลดปล่อย. วารสาร

มนุษยศาสตร์สาร, 15(1), 1 -26. 

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

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

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

ฟ้าเดียวกัน, 12(2-3), 68-85. 

12. เก่งกิจ กิตเิรียงลาภ. (2557). เราทุกคนคือศลิปิน : อวัตถุวิทยาของการศกึษาแรงงาน. วารสาร

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, 33(2), 129-158. 

13. เก่งกิจ กิตเิรียงลาภ. (2557). จาก มหการเมอืง สู ่ต้นแบบความคิดคอมมวินิสต์ ในความคิด              

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

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

ฟ้าเดียวกัน, 11(3), 36-47. 

15. 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 าแผนที่หมู่บ้านไทยในยุค

สงครามเย็น.  กรุงเทพฯ : ILLUMINATIONS EDITIONS. 

2. เก่งกิจ กิตเิรียงลาภ. (2560). Perspective: ภววทิยาแบบมุมมองนิยมและความเป็น ซับเจค.

เชยีงใหม่: Turn. 

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

เชยีงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่คณะสังคมศาสตร ์ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ. 

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

ปฏิวัต.ิ กรุงเทพฯ : Illuminations Editions. 
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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.)  โพ้นพรมแดนความรู้, 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,หนา้ 341 – 
377. กรุงเทพฯ: ศยาม. 

9. เก่งกิจ กิติเรียงลาภ. (2559). สถาบันความรู้ดา้นไทยศึกษาและมานุษยวิทยาแบบอเมริกันใน

ประเทศไทย ใน ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ (บก.) ความ(ไม่)เป็นสมัยใหม:่ ความเปลี่ยนแปลงและ
ความย้อนแย้งของไทย, หน้า 147 -166. กรุงเทพฯ: ศยาม. 

10. เก่งกิจ กิตเิรียงลาภ. (2559). จักรวรรดิอเมริกันกับก าเนิดของสาขาวิชามานุษยวิทยาในประเทศ

ไทย ใน วรารักษ์ เฉลิมพันธุศักดิ์ (บก.) ความเช่ือมโยงที่มากกว่ากายภาพ: พลังผลัก                   
(ที่ออ่นเบา) ของมรดกทางประวัติศาสตร์และแงมุ่มทางวัฒนธรรม, หนา้ 121 -149. 

กรุงเทพฯ: ศูนย์อาเซียนและการระหว่างประเทศศกึษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

11. เก่งกิจ กิติเรียงลาภ และ กาญจนานนท์  สันติสุข. (2558). การเมืองชีวติ (Biopolitics): 
ความสัมพันธ์ของการเมืองและชีวิตในงานของ Foucault, Agamben และ Deleuze. ใน ชยันต ์

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. เชยีงใหม:่ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

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. อัจฉรา สโรบล และธงชัย ภูวนาถวิจติร. (2559) การสบืทอดภูมิปัญญาและการฟื้นฟู 

ผา้ทอไทยวนลวดลายโบราณเชงิอนุรักษ์ในเขตภาคเหนือ. ส านักศลิปวัฒนธรรม.  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 65 หนา้. 
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1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับนานาชาติ 

1. คณิเทพ ปิตุภมูินาค. (2560). เนือ้หาและกระบวนการเรียนการสอนดนตรใีนระบบดนตรีชุมชน        

      ในจังหวัดเชียงใหม.่ วิจิตรศลิป์. 8, 2, หนา้ 265-302 
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เป็นฐาน. การน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการภายในประเทศ. 9 หนา้. 

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

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

พ่อครูมาณพ ยาระณะ พ่อครูอุ่นเรอืน หงส์ทอง และครูบุญยิ่ง กันธวงค์. คณะวิจิตรศิลป์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

5. คณิเทพ ปิตุภูมินาค. 2557. ดนตรีศึกษาในชุมชน: ชวนมอง. เพลงดนตรี. 19, 12, หนา้ 12-17. 
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คณะวจิติรศลิป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 
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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  

ภาคเหนอื (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 าฟ้าของชาวไทยพวนบ้านฝายมูล 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 

ไฮโดรคาร์บอนของเด็กนักเรียนมัธยมปลายบริเวณชายแดนภาคเหนือของประเทศไทย. 

 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

2. ธนียา เจตยิานุกรกุล (ผูร้่วมวิจัย). 2560. ส่งเสริมตลาดเกษตรสุขภาพดีวิถีล้านนา.  

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 

3. ธนียา เจติยานุกรกุล (ผูร้่วมวิจัย). 2560. เพิ่มความตระหนักด้านสินค้าเกษตรและอาหาร 

 ปลอดภัยของผู้บริโภค. คณะเกษตรศาสตร์ 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. 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

กับพลังแห่งความฝัน" (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 แป้นแก้ว, 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) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 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). ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร

และเจตคติตอ่วิชาชีพครูของนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาไทย คณะศกึษาศาสตร์ 

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

 

2. หนังสือ/ต ารา/งานแปล 

1. บุญรอด โชติวชิรา และคณะ (2559). ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อวิชาชีพครู. เชยีงใหม่:  

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

 

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. 

 

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 
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อาจารย์ ดร.ปนัดดา  บุณยสาระนัย 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย 

 ผลงานตีพมิพ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

1. ปนัดดา บุณยสาระนัย. (2556). การเมอืงเรื่องภาษาในสังคมไทย. สังคมศาสตร์: วารสาร                   

ทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 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. 
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3.2 อาจารย์พิเศษ 

 

ศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับชาติ 

1. ชนิตา รักษ์พลเมือง. (2544). กฎหมายการศกึษา : มิติใหมส่ าหรับการวิจัย. วารสารครุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 29(3), 73-90.  

2. ชนิตา รักษ์พลเมือง. (2535). การวิจัยแบบเทคนิคเดลฟาย (Delphi Techique). วารสารการวิจัย,             

5(62), 90-93.  

3. ชนิตา รักษ์พลเมอืง. (2530). พัฒนาการด้านการศกึษาของประเทศญี่ปุ่น. ญี่ปุ่นศกึษา, 138-183. 

 

2.  หนังสือ/ต ารา/งานแปล 

1.  ชนิตา รักษ์พลเมือง. (2557). กระบวนทัศนพ์ัฒนศกึษา. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 

2. ชนิตา รักษ์พลเมือง. (2551). การพัฒนากับการศกึษา : ความเชื่อมโยงของสองกระบวนทัศน์. ใน 

สุมาลี สังขศ์รี และวรรัตน์ อภนิันท์กูล, แนวคิดและทฤษฎีน่ารู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน, 

(น.19 - 38). กรุงเทพฯ : ศูนย์ต าราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 

 

3. ผลงานวจิัยฉบับสมบูรณ์ 

1. ชนิตา รักษ์พลเมือง. (2550). การเปรียบเทียบกฎหมายที่สง่เสริมการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศกึษา. กรุงเทพฯ : ส านักพัฒนากฎหมายการศกึษา ส านักงานเลขาธิการ

สภาการศกึษา 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณ ีโพธิสุข 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับชาติ 

1. จนิตนา สุขส าราญ, วิภารัตน ์แสงจันทร์, ปราณ ีโพธิสุข และปิยะนันท์ หิรัญชโลทร. (2559). การ

พัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม. วารสารวิชาการเครือขา่ยบัณฑติศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ, 6(10), 

137-150.  
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2. วิชา ขันตบิุญญานุรักษ์, วสันต์ ทองไทยและปราณี โพธิสุข. (2554). การเรียนรู้การด าเนินชีวติ

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาชุมชนบ้านปลักไม้ลาย0. วารสารวิจัย

ทางการศึกษา, 6(1), 102 -107.  

3. อุษณีย์ พลัง, วสันต์ ทองไทย และปราณ ีโพธิสุข. (2554). การจัดการเรียนรู้ของกลุ่ม ซ.โซ่ อาสา 

สู่เด็กชายขอบ. วารสารวิจัยทางการศึกษา, 6(1), 177-183.  

4. ณัฐพงศชั์ย ไทรพงษ์พันธุ์ และปราณ ีโพธิสุข. (2553). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ

เสริมสรา้งจริยธรรมในวิชาชีพบริหารธุรกิจส าหรับนักศกึษาบริหารธุรกิจ. วารสาร

ศกึษาศาสตรป์ริทัศน,์ 25(1), 19-30. 

5. ปราณี โพธิสุข. (2551). แนวทางการใชก้ารสนทนากลุ่มตัวอย่างเต็มศักยภาพส าหรับการวิจัยใน

สถานศกึษาและชุมชน. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 14(2), 9-23. 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับชาติ 

1. วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา. (2556). บทบาทของครูสังคมศึกษาในการพัฒนาประชาธิปไตย. 

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 39(1), 20 -25. 

 

2.  หนังสือ/ต ารา/งานแปล 

1.  วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา. (2556). สารสนเทศรว่มสมัยด้านสังคมศาสตร์ (หน่วยที่3) ชุดวิชา

สารสนเทศทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

2. วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา. (2555). สังคมศาสตรแ์ละสังคมศกึษา(หนว่ยที่ 1) ประมวลสาระชุด

วิชาสารัตถและวิทยวิธีทางสังคมศกึษา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

  

3. ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

1. วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา. (2556). การพัฒนาบุคลากรและผลติภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเปิด

เสรีอาเซียนระดับมัธยมศกึษา. กรุงเทพฯ : ส านักงานการตา่งประเทศ ส านักงาน

ปลัดกระทรวงศกึษาธิการ. 

2. วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา. (2552). การวิจัยเกณฑ์วิธีการตรวจประเมินและจัดระดับคุณภาพ

หนังสือเรยีน. กรุงเทพฯ : ส านักคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน. 

 

 



 

 

120 

 

Professor Dr. Denis A Francis 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับนานาชาติ 

1. Denis, F. (2017). I think we had one or two of those, but they weren't really”: Teacher and 

Learner Talk on Bisexuality in South African Schools. Journal of Bisexuality. 

2. Francis A, D. (2017). Homophobia and sexuality diversity in South African schools: A review 

Article. Journal of LGBT Youth, 14(3),1-21. 

3. Denis, F. (1984). Spinal instability as defined by the three-column spine concept in acute 

spinal trauma. Clinical orthopaedics and related research, 189, 65-76. 

4. Denis, F. (1983). The three column spine and its significance in the classification of acute 

thoracolumbar spinal injuries. spine, 8(8), 817-831. 

5. Denis, F., Davis, S., & Comfort, T. (1988). Sacral fractures: an important problem. 

Retrospective analysis of 236 cases. Clinical orthopaedics and related research, 

227, 67-81. 

 

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). การ

ก ากับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เหมาะสมโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ. วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยฟาร์อสีเทอร์น, 10(14), 19-34 

2. สุนันทา รักพงษ์, อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์, ชูชีพ พุทธประเสริฐ, 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.  
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ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับชาติ 

1. สุมาลี สังข์ศร.ี (2557). ภูมิปัญญาไทยกับการส่งเสริมการเรยีนรู้และการสร้างอาชีพ. วารสารครุ

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 42(4), 135-154.  

2. สมบูรณ์ ลขิิตยิ่งวรา และ สุมาลี สังขศ์ร.ี (2556). การพัฒนารูปแบบการศกึษาทางไกลส าหรับ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ. วารสารศลิปากรศกึษาศาสตรว์ิจัย, 5(2), 309 – 321. 

3. สุมาลี สังข์ศรี. (2556). การประเมนิผลการน านโยบายการส่งเสริมนสิัยรักการอ่าน สูก่ารปฏิบัติ

ระดับประถมศึกษา ทั้งในโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน. วารสาร มฉก.วิชาการ, 16(32), 

91 -106. 

4. สุมาลี สังข์ศรี. (2556). แนวทางการพัฒนาสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้. วารสาร

ศกึษาศาสตร ์มสธ, 6(2), 33-46.   

 

รองศาสตราจารย์ ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับชาติ  

1. ทรงพร พนมวัน ณ อยุธยา และนาตยา ปิลันธนานนท์. (2560). การพัฒนามาตรฐานสากลด้าน

การอา่น. วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนีฒ, 7(14), 113 -125. 

2. วราภรณ์ แก้วสีขาว และนาตยา ปิลันธนานนท์. (2560). การพัฒนาทักษะการสอนส าหรับครู

ภาษาไทยโดยใช้วธิีการสแกฟโฟล์ดิง กรณีศึกษา : โรงเรียนวัดโบราณสถิต. วารสาร อัล-

ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 7(14), 69-78. 

3. ภารดี ศรีลัด และนาตยา ปิลันธนานนท์. (2560). การพัฒนาฐานความรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา

ส่งเสริมการเรยีนรูอ้ิเล็กทรอนิกส์ในการศกึษาขั้นพื้นฐาน. วารสารครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 45(3), 139 -154.  

4. ศุภจติ รัตนมณฉีัตร และนาตยา ปิลันธนานนท์. (2558). การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรูท้ี่ใช้

การท างานเป็นฐานเพื่อการบริหารจัดการ กลุ่มวิชาชีพ รายวิชาวีดิทัศน ์หลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑติ สาขาเทคโนโลยี การศกึษาแพทยศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหดิล. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสติ, 9(1), 91-106.  
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รองศาสตราจารย์ สมโชติ อ๋องสกุล 

1.  หนังสือ/ต ารา/งานแปล 

1.  สมโชติ อ๋องสกุล. (12553). เชียงใหมเ่มื่อร้อยกว่าปีในแผนที่แผนผังร่วมสมัย. เชียงใหม่ : มูลนิธิ

โรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่. 

  

2. ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

1. สมโชติ อ๋องสกุล. (2554). โครงการวิจัยและพัฒนาเครือขา่ยในพืน้ที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้

รายวิชาประวัติศาสตรใ์นระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6สถานศกึษาในเชียงใหม่. กรุงเทพฯ : 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

2. สมโชติ อ๋องสกุล. (2548). ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมลุ่มแม่น้ าวัง. กรุงเทพฯ : ส านักงาน

คณะกรรมการวัฒนธรรมแหง่ชาติ. 

3. สมโชติ ออ๋งสกุล. (2544). โครงการประวัติศาสตร์ชุมชนในเชียงใหม ่: การสร้างประวัติศาสตร์

ท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

 

Professor Dr. Willy Nel 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับนานาชาติ 

1. Keet, A., & Nel, W. (2016). Rights, regulation and recognition: Studying student leaders’ 

experiences of participation and citizenship within a South African University. 

International Journal of Educational Sciences, 13(1), 129-144. 

2. Nel, W. (2011). "Teaching about social justice: black lecturer, white students." Acta 

Academica 43, no. 2 (201), 193-213. 

 

2.  หนังสือ/ต ารา/งานแปล 

1. Nel, W., Lazarus, S., & Daniels, B. (2010). Education support services policy and practice in 

South Africa: An example of community psychology in action?. In Education as Change, 

14(S1), S17-S31. 

2. Engelbrecht, P., Kitching, A., & Nel, W. (2009). Education, disability, and international 

development. In Disability & International Development (pp. 181-189). Springer,                

New York, NY. 
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รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เตชะคุปต์ 

1.  หนังสือ/ต ารา/งานแปล 

1. พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว์ ยินดีสุข. (2560). สอนเด็กท าโครงงาน สอนอาจารย์ท าวิจัย

ปฎิบัติการในชั้นเรียน.  

2. พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข. (2558). การจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 . กรุงเทพฯ 

: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

3. พิมพันธ์ เดชะคุปต์. (2556). ทักษะ ๕C เพื่อการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และการจัดการเรียนการ

สอนอิงมาตรฐาน. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

 

คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับชาติ 

1. กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา. (2542). การประกันคุณภาพเส้นทางที่เดินทางร่วมกันสู่คุณภาพ

การศกึษา. ประชาศกึษา, 49(7), 4. 

2. กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา. (2539). นวัตกรรมด้านกระบวนการเรียนรู้. สารพัฒนาหลักสูตร,               

15, 13 -14. 

 

2.  หนังสือ/ต ารา/งานแปล 

1. กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา. (2560). กลัวจัง กลัวจัง (สองภาษาจีน-ไทย). ส านักพิมพ์ : แฮปปี้คิดส์ 

 

ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับชาติ 

1. ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2558). บทบาทของครูในอนาคต : เตรียมผู้เรยีนใหส้อนตนเองได้ตอ่ไป.  

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, 1(1), 1-8. 

2. ไพศาล มั่นอก และไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2557). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ระดับมัธยมศกึษาขนาดเล็ก : กรณีศกึษาของนักเรียน

โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม. วารสารสุทธิปริทัศน์ ,28(88), 99-117.  
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ศาสตราจารย์ ดร.สุวิไล เปรมศรรีัตน์ 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย 

 ผลงานตีพมิพ์วารสารระดับชาติ  

1. สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และชุมพล โพธิสาร. (2558). มานิ (ซาไก) ชนพืน้เมืองในภาคใต้ของไทย.  

ด ารงวิชาการ, 14(1), 33-56  

2. สุวิไล เปรมศรีรัตน์. (2556). ภาษาศาสตรป์ระยุกต์เพื่อการพัฒนา : ฟื้นคน ฟื้นภาษา ในภาวะ

วิกฤต, วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 32(2), 5-18. 

  

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. 

 

Prof. Dr. Gregg Alexander 

1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย 

 ผลงานตีพมิพ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

1. Snowie, M., Malsolm, C., Alexander, G., Duncan, R. G., Alemi, H., Jolly, I., & Barlow, A. 

(2012,). Solving Swelling Clay Issues: Modeling Effort/Concentric Reamer Saves 

Operator Over Seven Days Rig Time vs. Plan, UK North Sea. InSPE Annual 

Technical Conference and Exhibition. Society of Petroleum Engineers. 

2.  หนังสือ/ต ารา/งานแปล 

1. Gregg, A., & Dargan, J. J. (1867). History of the Old Cheraws. Richardson and Company.   

New York, Richardson and company. 
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4. ตารางเปรียบเทยีบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง  

 4.1  แบบ 1.1  
หลักสูตร (พ.ศ.2556) หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ.2561  เหตุผลในการปรับปรุง 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต  

ก. วทิยานิพนธ์  48 หน่วยกิต ก. ปริญญานิพนธ์ 48 หน่วยกิต  
 091898 ศ.กศ.898 วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก 48 หน่วยกิต  091898  ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวทิยาลัย 
ข. กิจกรรมทางวชิาการ  ประกอบด้วย  ข. กิจกรรมทางวชิาการ  ประกอบด้วย   

 1. การจัดสัมมนาและการน าเสนอผลงานในการสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษภาคการศึกษา

ละ 1 ครั้งเป็นจ านวนไม่น้อยกวา่ 3 ภาคการศึกษาและต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอด

ระยะเวลาการศึกษา  

2. ผลงานวทิยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ ์หรืออยา่งน้อยด าเนินการใหผ้ลงานหรอืสว่น

หน่ึงของผลงานได้รับการตอบรับให้ตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ ที่มกีรรมการภายนอก

มาร่วมกล่ันกรอง (peer review) กอ่นการตีพิมพ ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวชิาน้ัน 

จ านวนอย่างน้อย 2 เรื่องโดยในจ านวนน้ีอย่างน้อย 1 เรื่อง ต้องได้รับการตีพิมพ/์ตอบรับ

ใหตี้พิมพใ์นวารสารวชิาการระดับนานาชาติ หรือมกีารจัดสิทธิบัตรอย่างน้อย 1 เรือ่ง โดย

มีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกอยา่งน้อย 1 เรือ่ง  

3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวทิยาลัยทุกภาค

การศึกษาโดยผา่นความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและ

รวบรวมส่งบัณฑิตวทิยาลัยทุกภาคการศกึษา 

 

 1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษและน าเสนอผลงานที่

เก่ียวข้องกับวิทยานิพนธ์ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

เป็นจ านวนไม่น้อยกวา่ 3 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนา

ทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา                      

2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหน่ึงของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ 

หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่าง

น้อย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง ต้องอยูใ่นฐานขอ้มูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed 

หรือ Web of Science โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง และเสนอ

ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหน่ึงของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุม

วชิาการระดับนานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวชิา อยา่งน้อย 1 เรื่อง  

3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิต

วทิยาลัย ทุกภาคการศึกษาโดยผา่นความเห็นชอบของประธานกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจ าคณะ และรวบรวมส่งบัณฑิตวทิยาลัยทุกภาคการศึกษา  

4. นักศึกษาทุกคนต้องร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานหรือการประชุมสัมมนา 

ที่เก่ียวข้องกับสาขาวชิาโดยวิทยากรผู้เชีย่วชาญทัง้ในและต่างประเทศ 

และให้มีการท าบันทกึรายงานประสบการณ์ท่ีได้รับอยา่งน้อย 1 ครั้ง 

เพ่ือให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการ 

น าเสนอผลงานมากขึ้น 

 

 

เพ่ือให้สอดคล้องกับขอ้บังคับของ 

มหาวิทยาลัยและเกณฑ์มาตรฐานของ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 

 

เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง 

และเป็นการเปิดโลกทัศน์ท่ีกวา้งไกล 

ค. กระบวนวชิาท่ีไม่นบัหน่วยกติสะสม 

1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวทิยาลัย      -ภาษาต่างประเทศ- 

2. ตามเงื่อนไขของสาขาวชิา              -ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

                                                   ที่ปรึกษาประจ าตัวนักศึกษา- 

 

  

 

เหมือนเดิม 
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หลักสูตร (พ.ศ.2556) หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ.2561  เหตุผลในการปรับปรุง 
ง. การสอบวัดคุณสมบตั ิ(Qualifying Examination)    

 1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมนิความพร้อมและความสามารถ                            

เพ่ือมสิีทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ ์

2. นักศึกษาท่ีสอบไม่ผา่น มีสิทธิสอบแกตั้วได้อีก 1 ครั้ง  โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่ 

การสอบแกตั้วต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 

3. นักศึกษาที่สอบไมผ่่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประจ าสาขาวชิาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้  

  

 

เหมือนเดิม 

 

4.2  แบบ 2.1  
หลักสูตร (พ.ศ.2556) หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ.2561  เหตุผลในการปรับปรุง 

จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 50  หนว่ยกติ   

ก. กระบวนวชิาเรยีน                                   ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต   

1.  กระบวนวชิาในระดบับัณฑติศึกษา          ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต   

 1.1  กระบวนวชิาในสาขาวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต     

       1.1.1  กระบวนวชิาบังคับ 12 หน่วยกติ     

 (ก) วชิาแกน 6  หน่วยกิต  เหมือนเดิม   

  055771 วธิีวิทยาการวจิัยทางการศึกษา 3  หน่วยกิต     

  091800 ปรัชญาการศึกษาเชงิวิพากษ ์   2  หน่วยกิต     

  091891 สัมมนาประเด็นวจิัยทางการศึกษา 1  หน่วยกิต     

 (ข) วิชาเฉพาะ 6  หน่วยกิต     

  ใหเ้ลือกเรียน 1  หมวดวชิาจากวชิาเอกต่อไปน้ี      

  1) วชิาเอก การบริหารการศึกษา     ยกเลิกวชิาเอกการบริหารการศึกษา โดยจะ 
  051713 ทฤษฎีและแนวคิดการบริหารการศึกษา   2  หน่วยกิต     ด าเนินการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  051725 ภาวะผู้น าทางการศึกษา   2  หน่วยกิต   ยกเลิก  สาขาวชิาการบริหารการศึกษ าในการผลิต 
  051770 การวจิัยทางการบริหารการศึกษา   2  หน่วยกิต     บุคลากรทางการศึกษาใหส้อดคล้องกับประกาศ

คุรุสภาวา่ด้วยเรื่องการรับรองปริญญาและ

ประกาศนยีบัตรทางการศึกษาเพ่ือการประกอบ

วชิาชีพบริหารการศึกษา พ.ศ.2557 
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  2) วชิาเอก การศกึษาเพ่ือการพัฒนา   1) วชิาเอก การศึกษาเพื่อการพัฒนา   

  053713 ความคิดรวบยอดทฤษฎีเชิงสังเคราะห ์ 3    หน่วยกิต      

  053770 การวจิัยเชิงคุณภาพส าหรับการศึกษา 

เพ่ือการพัฒนา 

3    หน่วยกิต   
เหมือนเดิม 

  

  3) วชิาเอก พหุวัฒนธรรมศึกษา   2) วชิาเอก พหุวัฒนธรรมศกึษา   

  054810 ทฤษฎีพหุวัฒนธรรมศึกษา 3    หน่วยกิต  054810 ทฤษฎีและปฏบิัติการของพหุวัฒนธรรมศึกษา   3  หน่วยกิต - ปรับชือ่กระบวนวชิาตามข้อเสนอแนะ

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

  054870 วธิีวิทยาการวจิัยพหุวฒันธรรมศึกษา 3    หน่วยกิต  054870 วธิีวิทยาการวจิัยพหุวฒันธรรมกับการศกึษา   3  หน่วยกิต - ปรับชื่อภาษาอังกฤษตามข้อเสนอแนะ

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

  4) วชิาเอก วทิยาศาสตรศ์ึกษา      

  064715 การพัฒนาหลักสูตรวทิยาศาสตร ์   2  หน่วยกิต      ยกเลิกวชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษาโดยจะ  

  064770 การวจิัยทางวิทยาศาสตรศ์ึกษา 2  หน่วยกิต  ยกเลิก  ด าเนินการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

  064810 การประยุกต์ปรัชญาวทิยาศาสตรศ์ึกษา   2 หน่วยกิต    สาขาวชิาวทิยาศาสตรศ์ึกษา ในการผลิตบุคลากร 

   

 

    กระทรวงศึกษาธิการที่มทีักษะการจัดการเรียนรู้

สะเต็มศึกษาเพื่อรองรับการจัดการศึกษา

คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ของนักเรียนไทย

เทียบกับนานาชาติ (Trends in International 

Mathematics and Science Study : TIMSS 

ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579) 

     3) วชิาเอก จิตวิทยาการศึกษา   

      069715 จิตวทิยาการศึกษาขั้นสูง 3  หน่วยกิต -เปิดใหม่ 2 กระบวนวชิา 

      069726 สัมมนาทางจิตวทิยาการศึกษา 3  หน่วยกิต - เพ่ิมวชิาเอกจิตวทิยาการศึกษา เพ่ือใหเ้ป็น 
       

 

 ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560–2579) 

ที่มเีป้าหมายใหค้นทุกช่วงวัยได้รับการศกึษา  

การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต 

รูปแบบใหม่โดยต้องมีทักษะความรู้ความสามารถ

และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ

มาตรฐานวชิาชีพ และพัฒนาคุณภาพชวีติได้ 
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 ตามศักยภาพ และเพื่อให้สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ผลิต 

พัฒนาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา

ในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูม้คีวาม 

สามารถพิเศษอยา่งต่อเน่ืองทุกระดับใหม้กีลไก

ปอ้งกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน 

ผู้ปกครองร่วมรับผิดชอบ และคัดกรองเด็กท่ีมี

ความจ าเป็นและต้องการเป็นพเิศษ 
  5) วชิาเอก สังคมศึกษา   4) วชิาเอก สังคมศึกษา   

  071712 มโนทัศนท์างสังคมศึกษา 2    หน่วยกิต   เหมือนเดิม   

  071770 การวจิัยทางสังคมศึกษา 2    หน่วยกิต      

  071811  พลเมืองศึกษาเชงิวิพากษ ์ 2    หน่วยกิต  071811  พลเมืองศึกษาเชงิวิพากษ ์ 2    หน่วยกิต ปรับชื่อภาษาอังกฤษเพือ่ให้มีความเหมาะสม 

     5) วชิาเอก ภาษาศกึษา   

      073711 ทฤษฎีและหลักการภาษาศึกษา 3  หน่วยกิต -เปิดใหม่ 2 กระบวนวชิา 
      073770 การวจิัยทางภาษาศึกษา 3  หน่วยกิต - เพ่ิมวชิาเอกภาษาศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามแผน 
         ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแหง่ชาติ (พ.ศ. 2560-

2579) ท่ีมุง่ผลิตและพัฒนาก าลังคน การวจิัย  
และนวัตกรรมทางการสอนภาษาต่างประเทศ 
เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศใหบุ้คลากรทางการศึกษามทีักษะ
ความสามารถด้านภาษา (Literacy) ใหม้สีมรรถนะ
ทางด้านการวัด และประเมนิผลตามแนวทางการ
ทดสอบระดับชาติและนานาชาติ (PISA) และ
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศ
เพ่ือนบา้นและวัฒนธรรมสากล เพื่อเตรียมเข้า 
สู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซยีน  
และเพ่ือการเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมโลก 
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       1.1.2  กระบวนวชิาเลือก                      ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกติ     

  ใหนั้กศึกษาเลือกตามค าแนะน าของคณะกรรมการที่

ปรึกษาประจ าตัวนักศึกษา และตามแผนการศึกษา 

  เหมือนเดิม   

  กลุ่มวชิา การบริหารการศกึษา      

  051715 การวางแผนทางการศึกษา 3  หน่วยกิต      

  051720 การพัฒนาองค์การทางการศึกษา  3  หน่วยกิต     - ยกเลิกวชิาเอกการบริหารการศึกษา 

  051721 การบริหารงานวชิาการในสถานศึกษา 3  หน่วยกิต   ยกเลิก  และยกเลิกกระบวนวชิา 

  051785 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบรหิาร

การศึกษา  

3  หน่วยกิต      

          

  กลุ่มวชิา การศึกษาเพื่อการพัฒนา   กลุ่มวชิา การศึกษาเพื่อการพัฒนา   

  053723 มติิโลกกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 3  หน่วยกิต   ปดิกระบวนวชิา  เน่ืองจากในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

  053725 การศึกษาเพ่ือการพัฒนาชุมชน 3  หน่วยกิต   ปดิกระบวนวชิา  ไม่มีการจัดการเรียนการสอน 

    -ไม่มี-  053711 หลักการการศึกษาเพ่ือการพฒันา 3  หน่วยกิต -เพ่ิมกระบวนวชิาจากวชิาบังคับเป็นวชิาเลือก 

    -ไม่มี-  053720 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 3  หน่วยกิต -เพ่ือกระบวนวชิา 

          

  กลุ่มวชิา พหุวัฒนธรรมศึกษา   กลุ่มวชิา พหุวัฒนธรรมศึกษา   

  054821 นโยบายสาธารณะกับการศึกษาในเอเชีย

ตะวันออกเฉยีงใต้ 

3    หน่วยกิต   เหมือนเดิม   

  054822 การศึกษาทางเลือก   3  หน่วยกิต  054822 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาทางเลือก   3  หน่วยกิต ปรับชื่อกระบวนวชิา 

          

  กลุ่มวชิา วทิยาศาสตรศ์กึษา      

  064721 สื่อการสอนวิทยาศาสตร์และการจัดห้องปฏิบัติการ 2  หน่วยกิต   ยกเลิก  - ยกเลิกวชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา 

  064725 ภูมปิัญญาทางวทิยาศาสตร์ในสังคมโลก   2  หน่วยกิต     และยกเลิกกระบวนวชิา 

          

  กลุ่มวชิา สังคมศึกษา   กลุ่มวชิา สังคมศึกษา   

  071715 การวเิคราะห์ประเด็นทางสังคมร่วมสมัย 2    หน่วยกิต   เหมือนเดิม   

  071724 
อนาคตศึกษากับสังคมศึกษา 

  2  หน่วยกิต  071724 
อนาคตวทิยา 

  2  หน่วยกิต ปรับชื่อกระบวนวชิา 
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     กลุ่มวชิา จิตวิทยาการศึกษา   

    -ไม่มี-  069722 แรงจูงใจเพ่ือพฒันาการเรียนรู ้ 3  หน่วยกิต -เปิดใหม่ 2 กระบวนวชิา 

      069723 จิตวทิยาพัฒนาการ 3  หน่วยกิต -เพ่ิมกลุ่มวชิาจิตวทิยาการศึกษา 

          

     กลุ่มวชิา ภาษาศกึษา   

    -ไม่มี-  073720 การรู้ภาษาเพื่อการศึกษาชนพื้นเมือง 3  หน่วยกิต -เปิดใหม่ 2 กระบวนวชิา 

      073721 ประเด็นภาษาและนโยบายทางการศึกษา 3  หน่วยกิต -เพ่ิมกลุ่มวชิาภาษาศึกษา 

 1.2  กระบวนวชิานอกสาขาวิชาเฉพาะ       

 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารประจ าหลักสูตร      

       1.2.1  วชิาบังคับ   เหมือนเดิม   

       1.2.2  วิชาเลือก      

2. กระบวนวชิาระดับปริญญาตรีข้ันสงู                                    -ไม่มี-   

ข. วิทยานิพนธ์  36 หน่วยกิต ข. ปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต  

     091899  วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก 

 

 36 หน่วยกิต     091899  ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวทิยาลัย 

ค.  กระบวนวชิาท่ีไม่นบัหน่วยกติสะสม    

 1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวทิยาลัย       -ภาษาต่างประเทศ- 

2. ตามเงื่อนไขของสาขาวชิา  -ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรกึษาประจ าตัวนักศึกษา- 

   

ง.  การสอบวัดคุณสมบัต ิ    

 1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมนิความพร้อมและความสามารถ

เพ่ือมสิีทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ ์

2. นักศึกษาท่ีสอบไม่ผา่น มีสิทธิสอบแกตั้วได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบ

ใหม่ การสอบแกตั้วต้องสอบใหเ้สร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจาก           

การสอบครั้งแรก 

3. นักศึกษาท่ีสอบไม่ผา่นการสอบวัดคณุสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท

ได้ 

 

 เหมือนเดิม  

 
 131  



 

 

131 

 

หลักสูตร (พ.ศ.2556) หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ.2561  เหตุผลในการปรับปรุง 

จ. กิจกรรมทางวชิาการ  ประกอบด้วย จ. กิจกรรมทางวชิาการ  ประกอบด้วย  

 1. นักศึกษาต้องเสนอแผนการศึกษากระบวนวชิาที่สอดคล้องกับงานวจิัย โดยผา่น

ความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิา ภายในภาคการศึกษาที่ 1 ของภาค

การศึกษา 

2. ผลงานวทิยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ ์หรืออยา่งน้อยด าเนินการใหผ้ลงาน

หรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการตอบรบัให้ตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดับ

นานาชาติ  หรือมีการจดสิทธิบัตรจ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยมีชื่อนักศึกษา 

เป็นชื่อแรกอยา่งน้อย 1 เรื่อง  

3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวทิยาลัยทุกภาค

การศึกษาโดยผา่นความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ

และรวบรวมส่งบัณฑิตวทิยาลัยทุกภาคการศึกษา 

4. นักศึกษาต้องเข้าร่วมสัมมนาตลอดระยะเวลาการศึกษาจนส าเร็จหลักสูตร 

 

 1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษและน าเสนอผลงานที่เก่ียวข้อง    

กับวทิยานิพนธ์ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวน           

ไม่น้อยกวา่ 3 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครัง้                

ตลอดระยะเวลาการศึกษา       

2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหน่ึงของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรือ

อย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 

เรื่อง ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed, Web of Science โดยมี

นักศึกษาเป็นชื่อแรกอยา่งน้อย 1 เรื่อง และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหน่ึง

ของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับ 

ในสาขาวชิา อยา่งน้อย 1 เรื่อง 

3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวทิยาลัยทุกภาค

การศึกษาโดยผา่นความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ

และรวบรวมส่งบัณฑิตวทิยาลัยทุกภาคการศึกษา 

4. นักศึกษาต้องเข้าร่วมสัมมนาตลอดระยะเวลาการศึกษาจนส าเร็จหลักสูตร 

5. นักศึกษาทุกคนต้องร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานหรือการประชุมสัมมนาท่ีเกี่ยวข้อง

กับสาขาวชิาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทัง้ในและต่างประเทศและใหม้กีารท าบันทกึ

รายงานประสบการณ์ท่ีได้รับอยา่งน้อย 1 ครั้ง 

 

เพ่ือให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ 

ในการน าเสนอผลงานมากขึ้น 

 

 

เพ่ือให้สอดคล้องกับขอ้บังคับของ 

มหาวิทยาลัยและเกณฑ์มาตรฐานของ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 

 
 

เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง 

และเป็นการเปิดโลกทัศน์ท่ีกวา้งไกล 
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5. ตารางเปรียบเทยีบข้อแตกต่างระหว่างแผนก าหนดการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม่  
   5.1  แบบ 1.1  ภาคปกติ 

แผนการศึกษาปรับปรงุ (พ.ศ. 2556) แผนการศึกษาใหม่ (พ.ศ. 2561) 
ชั้นปีที่  1 ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 
 ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการมหาวิทยาลยั -  ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการมหาวิทยาลยั - 

 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ -  สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ - 

 เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ ์ -  สอบวัดคุณสมบัต ิ - 

 จัดสัมมนาและน าเสนอผลงานหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา -  เสนอหัวข้อโครงร่างปรญิญานิพนธ ์ - 

 รวม 0  รวม - 

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
091898  วิทยานิพนธ์ปรญิญาเอก 12 091898  ดุษฎีนพินธ ์ 12 

 จัดสัมมนาและน าเสนอผลงานหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา   จัดสัมมนา/เข้าร่วมการสัมมนา/น าเสนอผลงานในการสัมมนา - 

 รวม 12  รวม 12 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 
091898 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 12 091898  ดุษฎีนพินธ ์ 12 

 เข้ารว่มกิจกรรมสัมมนาและน าเสนอผลงาน   จัดสัมมนา/เข้าร่วมการสัมมนา/น าเสนอผลงานในการสัมมนา - 

 รวม 12  รวม 12 

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
091898 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 12 091898  ดุษฎีนพินธ ์ 12 

 เข้ารว่มกิจกรรมสัมมนาและน าเสนอผลงาน   เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน/จัดสัมมนา/เข้าร่วมการสัมมนา/

น าเสนอผลงานในการสัมมนา 

- 

 รวม 12  รวม 12 

แผนการศึกษาปรับปรงุ (พ.ศ. 2556) แผนการศึกษาใหม่ (พ.ศ. 2561) 
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ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 

091898 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 12 091898  ดุษฎีนพินธ ์ 12 

      

 รวม 12  รวม 12 

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 

 ลงทะเบียนเพื่อใช้บรกิารของมหาวิทยาลัย -  ลงทะเบียนเพื่อใช้บรกิารของมหาวิทยาลัย - 

 สอบวิทยานิพนธ์ -  สอบปริญญานิพนธ์ - 

 รวม -  รวม - 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  48 หน่วยกิต 
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 5.2  แบบ 2.1  ภาคปกติและภาคพิเศษ 

แผนการศึกษาปรับปรงุ (พ.ศ. 2556) แผนการศึกษาใหม่ (พ.ศ. 2561) 

ชั้นปีที่  1 ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 

091800 ปรัชญาการศึกษาเชิงวพิากษ์ 2 091800  ปรัชญาการศึกษาเชิงวพิากษ์ 2 

055771 วิธีวิทยาการวจิัยทางการศึกษา 3 055771  วิธีวิทยาการวจิัยทางการศึกษา 3 

 วิชาบังคับในวิชาเอก 6  วิชาบังคับในวิชาเอก 6 

      

 รวม 11  รวม 11 

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 

091891 สัมมนาประเด็นวิจัยทางการศึกษา 1 091891  สัมมนาประเด็นวิจัยทางการศึกษา 1 

 วิชาเลอืกในวิชาเอก 2  วิชาเลอืกในวิชาเอก 2 

 สอบวัดคุณสมบัติ   สอบวัดคุณสมบัติ  

 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ   สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ  

 เสนอหัวข้อโครงรา่งวิทยานิพนธ์   จัดสัมมนา/เข้าร่วมการสัมมนา/น าเสนอผลงานในการสัมมนา - 

    เสนอหัวข้อโครงรา่งปริญญานิพนธ์  

 รวม 3  รวม 3 
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แผนการศึกษาปรับปรงุ (พ.ศ. 2556) แผนการศึกษาใหม่ (พ.ศ. 2561) 

ชั้นปีที่  2 ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 

091899 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 12 091898  ดุษฎีนพินธ ์ 12 

    จัดสัมมนา/เข้าร่วมการสัมมนา/น าเสนอผลงานในการสัมมนา - 

 รวม 12  รวม 12 

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 

091899 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 12 091898  ดุษฎีนพินธ ์ 12 

    จัดสัมมนา/เข้าร่วมการสัมมนา/น าเสนอผลงานในการสัมมนา - 

 รวม 12  รวม 12 

ชั้นปีที่  3 ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 

091899 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 12 091898  ดุษฎีนพินธ ์ 12 

    จัดสัมมนา/เข้าร่วมการสัมมนา/น าเสนอผลงานในการสัมมนา - 

 รวม 12  รวม 12 

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 

 ลงทะเบียนเพื่อใช้บรกิารของมหาวิทยาลัย -  ลงทะเบียนเพื่อใช้บรกิารของมหาวิทยาลัย - 

 สอบวิทยานิพนธ์ -  ศึกษาดูงานหรือประชุมสัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา  

    สอบปริญญานิพนธ์ - 

 รวม -  รวม - 

รวมหนว่ยกติตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  50 หนว่ยกติ 
 

136 

 



136 
 

6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 

 



 

 

137 

 



 

 

138 

 



 

 

139 

 



 

 

140 

 



 

 

141 

 



 

 

142 

 



 

 

143 

 



 

 

144 

 



 

 

145 

 



 

 

146 

 



 

 

147 

 



 

 

148 

 



 

 

149 

 



 

 

150 

 



 

 

151 

 



 

 

152 

 



 

 

153 

 



 

 

154 

 



 

 

155 

 



 

 

156 

 

 



 

 

157 

 

7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจาณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการ
เสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 
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8. ประกาศบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษาการย้าย
สาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑติศึกษา 

 
 
 

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 าหนดให้การเปลี่ยน
แผนการศึกษา  การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษา และการเทียบโอนหน่วยกิต เป็นไปตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย นั้น  เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแผนการศึกษา  การย้ายสาขาวิชา  การรับโอนนักศึกษาและ     
การเทียบโอนหน่วยกิตเป็นไปในแนวเดียวกัน  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยใน
คราวประชุมครั้งที่ 3/2551  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551  จึงเห็นสมควรก าหนดแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสม
ทางวิชาการและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดังต่อไปนี้ 

 1.  ให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ฉบับที่  11/2547 เร่ือง แนวปฏิบัติการ 
เปลี่ยนแผนการศึกษา  การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิต ของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา  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/หรือแบบที่ต้องการเปลี่ยนใหม่ตามที่ระบุในข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2543  พ.ศ. 2547 ข้อ 5 
และ พ.ศ. 2550  ข้อ 6  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  รวมทั้งมีคณุสมบัติอื่นๆ ตามที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรของแผน และ/หรือแบบที่ต้องการเปลี่ยนใหม่นั้น 

1.2 ขั้นตอนการด าเนินการ  ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษาโดยความเห็นชอบของ 
อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโทหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ
นักศึกษาปริญญาเอก ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา  และ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะเพื่อพิจารณา แล้วจึงน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 
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1.3 การเปลี่ยนแผนการศึกษาจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยและได้มีการช าระ 
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแผนการศึกษา หากเป็นการเปลี่ยนแผนจากหลักสูตรปกติเป็น   
หลักสูตรภาคพิเศษ หรือหลักสูตรภาคพิเศษเป็นหลักสูตรปกติ จะมีการเปลี่ยนรหัสประจ าตัว
นักศึกษาให้ใหม่ 

1.4 กระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้แล้วให้โอนมาได้เท่าที่นักศึกษาต้องการ  และน ามาค านวณ 
ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย 

1.5 การเปลี่ยนแผนการศึกษาจากหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรภาคพิเศษเป็นหลักสูตรนานาชาติ หรือ 
หลักสูตรนานาชาติเป็นหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรภาคพิเศษ  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา  ซึ่งคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะได้พิจารณาเห็นชอบและบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  การเปลี่ยน
แผนการศึกษาลักษณะนี้จะกระท าได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 

2. การย้ายสาขาวิชา 
   การย้ายสาขาวิชา หมายถึง การย้ายสาขาวิชาในหลักสูตรระดับเดียวกันภายในคณะเดิมหรือระหว่าง 

คณะโดยที่ 
  3.1  นักศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายสาขาวิชา  จะต้อง 

1)   มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชาใหม่ก าหนดไว้ 
2) มีหน่วยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชา

เดิมไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  และได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกระบวนวิชาใน
หลักสูตรสาขาวิชาเดิมไม่น้อยกว่า  2.75 

3) มีหน่วยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชา
ใหม่ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกระบวนวิชาในหลักสูตร
สาขาวิชาใหม่ไม่น้อยกว่า  3.00   

      ส าหรับการย้ายสาขาวิชาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรที่มีเฉพาะ 
วิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาทั้งสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่ 

3.2  ขั้นตอนด าเนินการให้นักศึกษายื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโทหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา
ปริญญาเอก ผ่านประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิต ศึกษาประจ าสาขาวิชาเดิม 
และประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะเดิม  แล้ ว เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาใหม่ และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะใหม่เพื่อพิจารณา 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
ทั้งหมดหรือบางส่วนไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมในแผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ได้
ตามความประสงค์ของนักศึกษา ทั้งนี้กระบวนวิชาที่ได้รับการพิจารณาให้เทียบโอน
จะต้องมีผลการศึกษาได้อักษรล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า B หรืออักษรล าดับขั้น  S 

2) กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมซึ่งมิได้เป็นกระบวนวิชา
เดียวกับกระบวนวิชาใดในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ แต่อาจมีเนื้อหาสาระเก่ียวข้องกับบาง
กระบวนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่  ให้พิจารณาเทียบโอนได้  โดยคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาใหม่จะเป็นผู้พิจารณากระบวนวิชา                  
ที่สมควรจะเทียบโอนมาเป็นหน่วยกิตกระบวนวิชาตามหลักสูตรสาขาวิชาใหม่                   
และกระบวนวิชาที่ได้รับการพิจารณาเทียบโอนจะต้องมีผลการศึกษาได้อักษรล าดับขั้น
ไม่ต่ ากว่า B หรืออักษรล าดับขั้น S 

4.   การโอนนักศึกษา 
 การโอนนักศึกษา หมายถึง การโอนนักศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนหลักสูตรต่างระดับในสาขาวิชาเดียวกัน

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ/หรือการรับโอนนักศึกษาในหลักสูตรระดับเดียวกันของ
สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

 4.1  การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน หรือ 
  สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

1) คุณสมบัติของนักศึกษา ต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและเรียนกระบวนวิชา
ต่างๆ ตามที่สาขาวิชาก าหนดได้ผลดีเป็นพิเศษ โดยมีหน่วยกิตสะสมอย่างน้อย 12 หน่วยกิต
และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย 3.75 ขึ้นไปหรือมีผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

2) ขั้นตอนการด าเนินการ ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอโอนโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโท ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจ าสาขาวิชาที่จะให้โอนและรับโอน และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่จะให้
โอนและรับโอนเพื่อพิจารณา แล้วจึงน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 

3) การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอกจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจาก
บัณฑิตวิทยาลัยและได้มีการช าระค่าธรรมเนียมการโอน รวมทั้งได้รับการเปลี่ยนรหัส
ประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่แล้ว 

4) การโอนกระบวนวิชาและการโอนหน่วยกิต นักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิตของกระบวนวิชา
ที่ได้ลงทะเบียนเรียนมาในหลักสูตรปริญญาโทไปเป็นหน่วยกิตสะสมของหลักสูตร                    
ปริญญาเอกได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและ                  
บัณฑิตวิทยาลัย 
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4.2 การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาเดียวกันหรือ สาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กันนักศึกษาปริญญาเอก อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาปริญญาโทได้หาก 
1) นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกแล้ว แต่ไม่สามารถสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน หรือ 
2) นักศึกษาสอบไม่ผ่านการสอบวดัคุณสมบัติหรือสอบไม่ผา่นการสอบประมวลความรู้ตาม

เงื่อนไขของหลักสูตรนั้น หรือ 
3) นักศึกษาอาจจะไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด   
 การโอนนักศึกษากรณีนี้ หากเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่รับจากผู้ส าเร็จการศึกษา                    
ขั้นปริญญาตรี อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเพื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได้ แต่ถ้าเป็น
นักศึกษาปริญญาเอกที่รับจากผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท  นักศึกษาอาจแสดงความจ านงขอโอน
เพื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรที่ศึกษาอยู่อีกปริญญาหนึ่งได้ ทั้งนี้การส าเ ร็จ
การศึกษาต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะเพื่อ
เสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติการโอนดังกล่าว 

4.3 การรับโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
  นักศึกษาปริญญาเอกอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูง  
ในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจ าสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 

  4.4 การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดบัประกาศนยีบัตรบัณฑติในสาขาวชิาทีส่ัมพนัธ์กัน 
   นักศึกษาปริญญาโทอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต

ในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจ าสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 

 4.5  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
  1)   คุณสมบัติของผู้ที่จะขอโอน ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตร

ระดับเดียวกันของสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันของสถาบันใดสถาบันหนึ่งที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา และมีค่าล าดับขั้นสะสม
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 

  2)   การเทียบโอนหน่วยกิตจะเทียบโอนได้ตามการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ าคณะที่รับโอน แต่จะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ านวนน่วยกิตกระบวนวิชาเรียน 
(coursework) ในโครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชาที่รับโอน เฉพาะกระบวนวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาและได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับจากวันลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 
กระบวนวิชาที่อาจได้รับการพิจารณาจะต้องได้อักษรล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า Bหรือเทียบเท่า หรือ
อักษรล าดับขั้น S ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาที่รับโอน
และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่รับโอนได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว     
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  3)   ในกรณีที่ค่าล าดับขั้นของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่นแตกต่างจากของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จะต้องได้รับการพิจารณาปรับให้เข้าสู่ระบบล าดบัขั้น  ตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา
ที่รับโอนและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่รับโอนแล้ว 

 4)   ในกรณีที่เป็นการโอนระหว่างหลักสูตรที่มีเฉพาะวิทยานิพนธ์ การเทียบโอนหน่วยกิตจะ
เทียบโอนได้ตามการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่รับโอน                
แต่จะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิต วิทยานิพนธ์ทั้งหมด และต้องใช้เวลาศึกษา    
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่น้อยกว่าคร่ึงหนึ่งของระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาของ
หลักสูตรที่รับโอน 

5)   การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่นจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย และได้มี
การช าระค่าธรรมเนียมการโอน รวมทั้งได้รับการออกรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่แล้ว 

5.  การโอนกระบวนวชิาและการเทียบโอนหน่วยกิตส าหรับนักศึกษาใหม่ที่ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษา 
ในหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษามาแล้ว  มีเงื่อนไขดังนี ้
 5.1  ในกรณีที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อกลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ สามารถเทียบโอนกระบวนวิชาและ
หน่วยกิตที่ได้ศึกษาแล้วมาใช้ใหม่ได้ ทั้งนี้จะต้องศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่ลงทะเบียน
กระบวนวิชา ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว   

5.2 ในกรณีที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบัน  
อุดมศึกษาอื่น นักศึกษาจะเทียบโอนกระบวนวิชาและหน่วยกิตได้ตามการพิจารณาของคณะที่
รับโอน แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตกระบวนวิชาในโครงสร้างหลักสูตรของ
สาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกเข้า และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับจากวันลงทะเบียนกระบวน
วิชา ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว 

6.   การเทียบโอนหน่วยกิตทีน่ักศึกษาไปศึกษากระบวนวชิาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
6.1  นักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียนใน

สถาบันอุดมศึกษาอื่นขณะที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจขอโอน
หน่วยกิตมาเป็นหน่วยกิตสะสมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ หากกระบวนวิชาที่นักศึกษาได้
ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่นเป็นกระบวนวิชาที่สัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับกระบวนวิชาที่ก าหนด
ไว้ในแผนการศึกษาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและบัณฑิตวิทยาลัย
ได้พิจารณาเห็นชอบ 
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6.2  ค่าล าดับขั้นของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่น  ซึ่งจะน ามาค านวณค่าล าดับ             
ขั้นสะสมเฉลี่ยจะต้องได้รับการพิจารณาปรับให้เข้าสู ่ระบบค่าล าดับขั้นตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะแล้ว 

7.   การนับระยะเวลาการศึกษาในทุกกรณีให้เริ่มนับจากวันเข้าชั้นเรียนของภาคการศึกษาที่ขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาครั้งแรก กรณีการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้นับจากวันเข้าชั้นเรียนของภาค
การศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาคร้ังแรกในสถาบันเดิม    

8.   การปรับรหัสประจ าตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทุกกรณี ให้ใช้รหัส 2 ตัวแรกตาม                     
ปีการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนตามข้อ 7 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นตน้ไป 
 
  ประกาศ  ณ  วันที ่ 12  พฤษภาคม  2551 
 
 
      (ลงนาม)     สุรศักดิ์  วัฒเนสก ์
       (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์) 
        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 


