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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
บัณฑิตวิทยาลัย

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Science for Sustainable Local Development
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน)
ชื่อย่อ (ไทย) : ปร.ด. (ศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Science for Sustainable Local Development)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : Ph.D. (Science for Sustainable Local Development)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี
แบบ 1.1 และ แบบ 2.1
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5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน พ.ศ. 2561
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุม ครั้งที่ 15/2560 วันที่ 26 ธันวาคม 2560
ในการประชุม ครั้งที่ 13/2561 วันที่ 14 ธันวาคม 2561
สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 9 มกราคม 2562
เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่ คุ ณ ภาพ และมาตรฐานตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2563
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ผูบ้ ริหาร นักวิชาการ และผูป้ ฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
8.2 ผูป้ ระกอบการ หรือผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ
8.3 นักวิจัยท้องถิ่น
8.4 ผูบ้ ริหารและคณาจารย์ในสถาบันการศึกษา
8.5 ผูบ้ ริหาร และผูป้ ฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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9. ชื่อ – ชื่อสกุล คุณวุฒกิ ารศึกษา สถาบันการศึกษา และปี พ.ศ. ทีส่ าเร็จการศึกษาของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ปี พ.ศ.
ที่
ชื่อ-ชื่อสกุล
คุณวุฒกิ ารศึกษา
สถาบันการศึกษา
ที่สาเร็จ
การศึกษา
1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ Ph.D. (Geography)
Pennsylvania State
2524
ดร.มนัส สุวรรณ
University, U.S.A.
M.S. (Geography)
Pennsylvania State
2521
University, U.S.A.
กศ.บ. (ภูมศิ าสตร์)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
2514
(บางแสน)
2 รองศาสตราจารย์
ปร.ด. (พัฒนบูรณาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2556
ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ ศาสตร์)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2542
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2539
เกษตร)
3 รองศาสตราจารย์
Ph.D. (Pig Production) University of Aberdeen,
2540
ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล
Scotland, UK
วท.ม. (สัตวศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2531
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2528
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 หรือราว 40 ปีที่ผ่านมาโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเริ่มมีการปรับเปลี่ยนอย่างเป็นรูปธรรม เป้าหมายสาคัญประการหนึ่ง
คือการขยายผลผลิตทางการเกษตรให้มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันรัฐ ก็เริ่มให้ความสาคัญกับ การ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนาเข้าและเพื่อการส่งออกมากขึ้น การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจดังกล่าวทาให้เกิดผลกระทบตามมาหลายประการ ที่สาคัญคือ (1) การปรับเปลี่ยน
โครงสร้างแรงงาน กล่าวคือ มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น
(2) เกิดความร่อยหรอและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่นามาใช้ในกระบวนการผลิต (3) ปัญหา
มลภาวะทางสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายและรุนแรงมากขึ้น (4) ปัญหาพิบัติภัยธรรมชาติที่พบว่าเกิด
ถี่ขึ้นและสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น และ (5) ปัญหาด้านสังคมและวัฒนธรรม
ซึ่ ง พบได้ ชั ด เจนว่ า เกิ ด ความเหลื่ อ มล้ าในการกระจายรายได้ม ากขึ้ น และมี ค วามถดถอยทาง
วัฒนธรรมที่เข้มข้นมากขึ้น ผลกระทบดังที่กล่าวข้างต้นปรากฏอย่างชัดเจนในสังคมไทยโดยรวม
ในปัจจุบัน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ผลพวงจากการปรับ เปลี่ย นโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศที่ใ ห้ความสาคัญกับ
ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น ได้ส่งผลกระทบทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อมกับสภาพ
สังคมและวัฒนธรรมของคนในชาติมากขึ้น มีการเคลื่อนย้ายของแรงงานจากท้องถิ่น สู่เมืองใหญ่
ซึ่งส่งผลให้ในชุมชนท้องถิ่นขาดกาลังคนที่จะพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ครัวเรือนของสังคมไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้องถิ่นชนบทมีขนาดเล็กลง ความสัมพันธ์ทางครอบครัวและสังคมมีความ
เสื่อมถอยเนื่องจากคนส่วนใหญ่มุ่งหวังหางานทาและหารายได้เพื่อความอยู่รอด ขาดกาลังคนดูแล
สังคมผู้สูงวัยซึ่งอาจท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย จากสังคมไทยดั้งเดิมซึ่ง เป็นสัง คมที่
ช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น เป็ น สั ง คมที่ ยึ ด น้ าใจว่ า มี ค วามส าคั ญ มากกว่ า น้ าเงิ น สั ง คมไทยปั จ จุ บั น
กลายเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน และแย่งชิง เป็นสังคมที่ยึดถือวัตถุและเงินตรามากกว่า
คุณธรรม และเป็นสังคมที่คนส่วนใหญ่ต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนเพื่อการอยู่รอด สภาพการณ์เช่น
ที่กล่าวนี้ หากไม่มีมาตรการหรือแนวทางแก้ไขที่ถูกต้องและเหมาะสมกับภูมิกายภาพและภูมิสังคม
ของท้องถิ่น สังคมไทยอาจถึงกาลล่มสลายซึ่งหมายถึงสังคมที่ขาดความสุขที่แท้จริงและยั่ งยืน
ก็เป็นได้
มาตรการที่แน่ใจได้ว่าสามารถน้อมนาไปปฏิบัติและสามารถที่จะสร้างความเป็นสุขให้กับ
สังคมได้อย่างยั่งยืนคือ แนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล บรมนาถบพิตร
ในหลวงรัชกาลที่ 9 กว่าสี่พันโครงการซึ่งพระองค์ได้ทรงศึกษา ค้นคว้า และทดลองจนได้เป็นองค์
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ความรู้ที่ยอมรับว่าคือ “ศาสตร์พระราชา” โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริทั้งหมดดังกล่าว
มิได้มุ่งเน้นหรือให้ความสาคัญกับประเด็นใดประเด็นหนึ่งเป็นการเฉพาะในการพัฒนาเพื่อให้สังคม
มีค วามสุ ขอย่างยั่ งยืน แต่ใ ห้ ค วามส าคัญ แบบองค์รวมในทุกมิติ ที่เ กี่ย วข้องไม่ว่าจะเป็น มิติด้าน
กายภาพ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และอื่น ๆ ทั้งนี้ หลักการสาคัญของโครงการตามแนวพระราชดาริ
คือการให้ความสาคัญกับบริบทเชิงพื้นที่เป็นสาคัญ

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากบริบทของการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น ควรจะมีหน่วยงานหรือ
องค์กรทั้งของภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทในการ
สร้างคนให้มีความรู้ ความเข้าใจในสรรพศาสตร์ และนาไปสู่การปฏิบัติ มีส่วนสาคัญอย่างยิ่ง ต่อ
การพั ฒนาทางด้านเศรษฐกิ จ สั งคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ
ทั่ ว ประเทศซึ่ ง เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ภ ารกิ จ อย่ า งหนึ่ ง คื อ การอนุ รั ก ษ์ แ ละสื บ สานโครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดาริ ควรจะได้มีบทบาทสาคัญในการน้อมนาแนวพระราชดาริของในหลวง
รัชกาลที่ 9 มาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดว้ ยการเสริมสร้างศักยภาพคนในการร่วมกันพัฒนาประเทศ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน มีปรัชญา
ในการพั ฒ นาตามที่ ใ นหลวงรั ช กาลที่ 9 ได้ พ ระราชทานแนวทางการพั ฒ นาไว้ ห ลายประการ
ด้วยการใช้หลักการคิดที่เหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ได้น้อมนาและ
ประยุกต์ใช้หลั กปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง” สู่การพัฒนาที่ยั่ งยืน โดยยึดคนเป็นศูนย์ กลาง
ของการพัฒนา และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีพัฒนาการมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมประจามณฑล
พายัพ โดยเปิดสอนตามหลักสูตรครูมูลกสิกรรมที่ เน้นหนักให้ผู้เรียนปฏิบัติงานกสิกรรมและสร้าง
ผลผลิตทางการเกษตรได้ด้วยตนเอง นับจากนั้นเป็นต้นมารูปแบบของสถาบัน ได้ถูกพัฒนาจนเป็น
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏในที่สุ ด ตลอดระยะเวลาที่ ผ่ า นมามี ก ารสั่ งสมองค์ค วามรู้ ใ นการสร้ า งครู
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ และด้านการบริหารจัดการ ที่พร้อมจะบูรณาการให้เป็นองค์ความรู้และหลอมรวมกับ
แนวพระราชด าริ ข องในหลวงรั ช กาลที่ 9 และยั ง คงความเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อยึดแนวทางการพัฒนาตามศาสตร์พระราชาสืบต่อไป
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หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิต สาขาวิ ช าศาสตร์ เ พื่ อ การพั ฒ นาท้อ งถิ่น ที่ยั่ ง ยืน จะใช้
หลักการตามที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานแนวทางการพัฒนาไว้ ทั้งนี้ การพัฒนาหลักสูตร
ดังกล่าวยังสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือความเป็น “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น” รวมถึงการตอบสนองวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วยการบูรณาการหลักของ
ความมีเหตุผล พอประมาณ และมีภูมิคุ้มกันเป็นเกราะป้องกันตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์สูงสุด
ของการใช้ ค วามรู้ ใ นศาสตร์ พ ระราชาในการพั ฒนาชุ มชนท้ องถิ่ น และขยายความคิ ดตามแนว
พระราชดาริต่าง ๆ ไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยและสังคมไทยอย่างยั่งยืน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หลักสูตรนี้ต้องประสานสัมพันธ์ในการจัดหาผู้สอนจากทุกคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กับลักษณะวิชา ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของผู้สอน
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวข้องด้าน
เนื้อหาวิชา การจัดตารางเรียนและตารางสอบ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิในระดับบัณฑิตศึกษา
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ศาสตร์หรือ องค์ความรู้ที่สามารถนาพาให้สังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมในท้องถิ่น
ชนบทเป็นสังคมที่ยั่งยืน (sustainable society) ได้ ต้องเป็นศาสตร์ที่เน้นความสัมพันธ์อย่างสมดุล
ระหว่างสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ศาสตร์ที่เหมาะสมมากที่สุดสาหรับบริบทดังกล่าวคือ
“ศาสตร์พระราชา” ซึ่งสมควรที่คนไทยต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และน้อมนาสู่การปฏิบัติ
1.2 ความสาคัญ
คนส่วนใหญ่ในสังคมโลกไม่เว้นแม้แต่ในสังคมไทยต่างชื่นชมยินดีกับเทคโนโลยีที่ล้าสมัย
และสิ่งอานวยความสะดวกส าหรับ ชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นมาในยุคที่เรีย กว่า
“โลกาภิวัตน์” น้อยคนนักที่จะคิดถึงผลกระทบในทางลบที่เกิดขึน้ จากการพัฒนาในลักษณะเดียวกัน
คงไม่ต้องพูดลงลึกในรายละเอียดถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏให้เห็นแล้วอย่างชัดเจน
แต่ผลกระทบที่น่ากล่าวถึงมากกว่าคือผลด้านสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความทุกข์ของประชาชน
ที่ต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีและสิ่งอานวยความสะดวกดังกล่าว สังคมที่
ให้ความสาคัญกับวัตถุและเงินตราเป็นสังคมที่อาจได้รับความสุขชั่วระยะเวลาหนึ่งซึ่งไม่ยั่งยืน ความสุข
ที่ยั่งยืนต้องตั้งอยู่บนฐานของความสมดุลซึ่งหมายถึงความพอเหมาะพอดีขององค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
หลั ก การ แนวคิด และแนวทางการปฏิบัติที่จะท าให้สั งคมมีความสุขอย่างยั่ งยืนได้ คือ
หลักการ แนวคิด และแนวทางการปฏิบัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตรที่เรียกโดยรวมว่า “ศาสตร์พระราชา” หัวใจสาคัญของ “ศาสตร์พระราชา” คือ
การบูรณาการสรรพศาสตร์ทั้งที่เป็นศาสตร์สากลและศาสตร์ชาวบ้านเพื่อจะได้ แก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์และพื้นที่ วิเคราะห์และแก้ปัญหาแบบองค์รวม เน้นความสมดุล
ระหว่างภูมิกายภาพและภูมิสังคม อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมไทยยังไม่
เข้าใจอย่างซาบซึ้งใน “ศาสตร์พระราชา” หรือเข้าใจซาบซึ้งแต่ไม่น้อมนาสู่การปฏิบัติ คนส่วนใหญ่ใน
สังคมไทยยังคงเป็ นผู้ที่มีความสุขแบบชั่วครู่ชั่วยามและสังคมไทยยังคงมีลักษณะของความเป็น
“สังคมที่ไม่ยั่งยืน”
การพัฒนาหลักสูตร “ศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ” มีเป้าประสงค์ที่จะให้เป็น
แนวทางหนึ่ ง ในการสร้ า งเสริ ม สั ง คมไทยให้ เ ป็ น สั ง คมที่ ยั่ ง ยื น (sustainable society) โดยผ่ า น
กระบวนการผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีความรู้ และความเข้าใจอย่าง
ลึกซึง้ ใน “ศาสตร์พระราชา” สามารถนาความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่น รวมตลอดจน
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นาไปปฏิบัติเองได้อย่างเหมาะสมจนเป็นแหล่งความรู้และเป็นต้นแบบของการสร้างความสุขอย่าง
ยั่งยืนให้กับสังคม
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
1.3.1 เป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
และสังคมไทย และในสาระของ “ศาสตร์พระราชา” ที่จะน้อมนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้สังคมมีความสุข
อย่างยั่งยืนในบริบทการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
1.3.2 เป็นผู้ที่มีทักษะและความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ “ศาสตร์พระราชา”
ให้กับผูอ้ ื่นที่จะน้อมนาไปปฏิบัติจริงอย่างกว้างขวางเพื่อสร้างสรรค์สังคมในท้องถิ่นไทยให้เป็นสังคม
ที่ยั่งยืน
1.3.3 สามารถเป็นต้นแบบ เป็นแหล่งความรู้ และเป็นตัวจัก รสาคัญในการอนุรัก ษ์ และ
สืบสานองค์ความรู้ “ศาสตร์พระราชา” ให้เป็นที่รู้จักและคงอยู่คู่กับสังคมไทยสืบไป
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน มีแผนพัฒนา
หลั ก สู ต รที่ ป ระกอบด้ ว ยแผนการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร กลยุ ท ธ์ และตั ว บ่ ง ชี้ ก ารพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง
โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวงรอบการศึกษา (2 ปี) โดยใช้การประชุมสรุปผลงาน และวางแผน
การดาเนินงานของหลักสูตรในทุกปี และดาเนินกิจกรรมตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
แผนการพัฒนา/
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
เปลี่ยนแปลง
1. ดาเนินการพัฒนา/ปรับปรุง 1. พัฒนาหลักสูตรและ
1. มคอ.2
หลักสูตรให้เป็นไปตาม
วิพากษ์หลักสูตรโดยมี
2. มคอ.3 และ มคอ.4
เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.
ผูท้ รงคุณวุฒิเข้าร่วม
3. รายงานผลการประเมิน
และตามกรอบมาตรฐาน
พิจารณา
หลักสูตร (มคอ.7)
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร
แห่งชาติทุก 3 ปี
และสาระเนือ้ หาของทุก
รายวิชาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของการ
นาไปใช้ประโยชน์ของ
ผูเ้ รียนและการพัฒนาใน
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

ท้องถิ่นที่ตนเองอาศัยอยู่
รวมถึงสถานการณ์ของ
ประเทศโดยรวม
2. พัฒนา/ปรับปรุง หลักสูตร 3. ส่งเสริมให้นักศึกษา
4. นักศึกษาในรายวิชา
ให้มคี วามสอดคล้องกับ
บูรณาการองค์ความรู้ผ่าน สัมมนาและวิทยานิพนธ์
แผนพัฒนาฯ ของประเทศ
กระบวนการสัมมนาและ
อย่างน้อยร้อยละ 75
และผู้สาเร็จการศึกษาต้อง
การจัดทาวิทยานิพนธ์
สามารถบูรณาการองค์
มีความสามารถประยุกต์ใช้
แห่งศาสตร์เพื่อการพัฒนา ความรูท้ ี่เกี่ยวข้องกับ
ความรูส้ ู่การปฏิบัติงานจริง
ท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่าง
ศาสตร์เพือ่ การพัฒนา
ในท้องถิ่น
ยิ่งศาสตร์พระราชาให้เป็น ท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ที่รจู้ ักตามบทบาทและ
ศาสตร์พระราชา
หน้าที่ของตน และ
5. ชุมชนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
สามารถนาไปปฏิบัติจริงได้ ร้อยละ 75 ได้รับการ
อย่างกว้างขวาง
ถ่ายทอดองค์ความรู้แห่ง
ศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ศาสตร์พระราชา สามารถ
น้อมนาไปสู่การปฏิบัติได้
จริง
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัด การศึก ษาเป็นแบบทวิภ าค โดย 1 ปีก ารศึก ษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึ ก ษา
ใน 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
หากมีความจาเป็นสามารถมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ระยะเวลา 9 สัปดาห์
ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน มีนาคม - พฤษภาคม
หรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า และมี ผ ลการสอบ
ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสาหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญา
เอกที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กาหนด
2.2.2 คุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละกระบวนการคั ด เลื อ กผู้ เ ข้ า ศึก ษา
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ไม่มี
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
ไม่มี
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 แบบ 1.1
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2561
2562
2563
2564
5
5
5
ชั้นปีที่ 1
5
ชั้นปีที่ 2
5
5
5
ชั้นปีที่ 3
5
5
รวม
5
10
15
15
คาดว่าจะจบการศึกษา
5
5

2565
5
5
5
15
5

2.5.2 แบบ 2.1
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม
คาดว่าจะจบการศึกษา

2561
15
15
-

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2562
2563
2564
15
15
15
15
15
15
15
15
30
45
45
15
15

2565
15
15
15
45
15

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 แบบ 1.1 และแบบ 2.1
2.6.1.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

ปีการศึกษา
2561
2562
2563
2564
2565
2,000,000 4,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
2,000,000 4,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
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2.6.1.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายจ่าย

ปีงบประมาณ
2561

2562

2563

2564

2565

ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จา่ ยบุคลากร
500,000
500,000 500,000 500,000 500,000
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
(ไม่รวม 3)
200,000
400,000 600,000 600,000 600,000
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับหาวิทยาลัย
200,000
400,000 600,000 600,000 600,000
รวม (ก)
900,000 1,300,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
750,000
500,000 500,000 500,000 500,000
รวม (ข)
750,000
500,000 500,000 500,000 500,000
รวม (ก) + (ข)
1,650,000 1,800,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000
จานวนนักศึกษา *
20
40
60
60
60
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
82,500
45,000
36,667
36,667
36,667
* หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา ตลอดหลักสูตร 164,167 บาท
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
โดยแบ่งโครงสร้างออกเป็น 2 แบบ คือ
แบบ 1.1
1) วิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
2) รายวิชาเสริม
ไม่นับหน่วยกิต
แบบ 2.1
1) หมวดวิชาพืน้ ฐาน
6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาบังคับ
3 หน่วยกิต
2.2) กลุ่มวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
3) วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
4) รายวิชาเสริม
ไม่นับหน่วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
รหัสวิชา
หลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชาในหลักสูตร
รายวิชาในหลักสูตร จะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ KP เว้นช่องว่างแล้วตามด้วยตัวเลข
อารบิก 4 ตัว นาหน้าชื่อวิชาทุกรายวิชา มีความหมายดังนี้
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 1 – 4 ตัว เป็นหมวดวิชาและหมูว่ ิชา
ตัวเลขลาดับที่ 1 หมายถึง รายวิชาในระดับปริญญาเอก แทนด้วยเลข 6
ตัวเลขลาดับที่ 2 บ่งบอกถึงลักษณะเนือ้ หาวิชา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) กลุ่มวิชาพืน้ ฐาน
แทนด้วยตัวเลข 1
2) กลุ่มวิชาการวิจัยและการประยุกต์
แทนด้วยตัวเลข 2
3) กลุ่มวิชาการสร้างสรรค์นวัตกรรม
แทนด้วยตัวเลข 3
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4)

กลุ่มวิชาการบูรณาการด้านเศรษฐกิจ
สังคม และนโยบาย
5) ..............
6) ..............
7) ..............
8) กลุ่มวิชาสัมมนา
9) กลุ่มวิทยานิพนธ์
10) กลุ่มวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
ตัวเลขลาดับที่ 3 – 4 บ่งบอกถึงลาดับ
รายวิชา (แบบ 1.1)
1) วิทยานิพนธ์
KP 6901
วิทยานิพนธ์ 1.1

แทนด้วยตัวเลข 4
แทนด้วยตัวเลข 5
แทนด้วยตัวเลข 6
แทนด้วยตัวเลข 7
แทนด้วยตัวเลข 8
แทนด้วยตัวเลข 9
แทนด้วยตัวเลข 0

ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
48(2160)

2) หมวดรายวิชาเสริม
หลักสูตรฯ กาหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมดังต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต
เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนทักษะการทาวิจัยมากยิ่งขึ้น และเพื่ อให้การทา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสาเร็จลุล่วงภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
KP 6201
วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
KP 6801
สัมมนา 1 การหาประเด็นและพัฒนาหัวข้อเพื่อวิทยานิพนธ์
3(3-0-6)
KP 6802
สัมมนา 2 นาเสนอและวิพากษ์โครงร่างวิทยานิพนธ์
3(3-0-6)
KP 6803
สัมมนา 3 การเขียนรายงานการวิจัย การเขียนบทความวิจัย
3(3-0-6)
และการนาเสนอ
รายวิชา (แบบ 2.1)
1) หมวดวิชาพื้นฐาน
6 หน่วยกิต
KP 6101
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเชิงวิเคราะห์
3(3-0-6)
KP 6201
วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
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2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
2.1) กลุ่มวิชาบังคับ
KP 6401
การบูรณาการศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศ

6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)

2.2) กลุ่มวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
3
KP 6202
การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
KP 6402
หัวข้อเลือกสรรทางศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 1
KP 6403
หัวข้อเลือกสรรทางศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 2
3) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
KP 6902
วิทยานิพนธ์ 2.1

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

36 หน่วยกิต
36(1620)

4) หมวดรายวิชาเสริม
หลักสูตรฯ กาหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมดังต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต
เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนทักษะการทาวิจัยมากยิ่งขึ้น และเพื่ อให้การทา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสาเร็จลุล่วงภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
KP 6801
สัมมนา 1 การหาประเด็นและพัฒนาหัวข้อเพื่อวิทยานิพนธ์
3(3-0-6)
KP 6802
สัมมนา 2 นาเสนอและวิพากษ์โครงร่างวิทยานิพนธ์
3(3-0-6)
KP 6803
สัมมนา 3 การเขียนรายงานการวิจัย การเขียนบทความวิจัย
3(3-0-6)
และการนาเสนอ

16
แผนการศึกษา (แบบ 1.1)
ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
KP 6201

วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางศาสตร์
3
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน *
KP 6801 สัมมนา 1 การหาประเด็นและพัฒนา
3
หัวข้อเพื่อวิทยานิพนธ์ *
รวม
6
* ไม่นับหน่วยกิต
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 18

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

สัมมนา 2 นาเสนอและวิพากษ์โครงร่าง
3
วิทยานิพนธ์ *
รวม
3
* ไม่นับหน่วยกิต
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 9

KP 6901

วิทยานิพนธ์ 1.1
รวม

0

3

0

6

6

0

12

3

0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6

3

0

6

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

KP 6802

ปีท่ี 2/ ภาคการศึกษาที่ 1

3

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

(วิทยานิพนธ์)

ชั่วโมง /สัปดาห์ = 36

12
12

0
0

0
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
540
540

17

ปีท่ี 2/ ภาคการศึกษาที่ 2
KP 6901

วิทยานิพนธ์ 1.1
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

(วิทยานิพนธ์)

12
12

0
0

0
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
540
540

ชั่วโมง /สัปดาห์ = 36

ปีท่ี 3/ ภาคการศึกษาที่ 1
KP 6901

วิทยานิพนธ์ 1.1
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

(วิทยานิพนธ์)

12
12

0
0

0
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
540
540

ชั่วโมง /สัปดาห์ = 36
ปีท่ี 3/ ภาคการศึกษาที่ 2
KP 6803

KP 6901

3

3

0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6

12
12

0
3

0
0

540
540

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

สัมมนา 3 การเขียนรายงานการวิจัย
การเขียนบทความวิจัยและการ
นาเสนอ *
วิทยานิพนธ์ 1.1
(วิทยานิพนธ์)
รวม

* ไม่นับหน่วยกิต
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 45

18
แผนการศึกษา (แบบ 2.1)
ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
KP 6101

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเชิง
วิเคราะห์
(วิชาพืน้ ฐาน)
วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (วิชาพืน้ ฐาน)
สัมมนา 1 การหาประเด็นและพัฒนา
หัวข้อเพื่อวิทยานิพนธ์ *
รวม

KP 6201
KP 6801

3

3

0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6

3

3

0

6

3

3

0

6

9

9

0

12

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

* ไม่นับหน่วยกิต
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 21

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
KP XXXX
KP 6401

………………..………………..…… (วิชาเลือก)
การบูรณาการศาสตร์พระราชากับ
การพัฒนาประเทศ
(วิชาบังคับ)
สัมมนา 2 นาเสนอและวิพากษ์
โครงร่างวิทยานิพนธ์ *
รวม

KP 6802

3
3

3
3

0
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6

3

3

0

6

9

9

0

12

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

* ไม่นับหน่วยกิต
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 21
ปีท่ี 2/ ภาคการศึกษาที่ 1
KP 6902

วิทยานิพนธ์ 2.1
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ
(วิทยานิพนธ์)

ชั่วโมง /สัปดาห์ = 27

9
9

0
0

0
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
405
405

19

ปีท่ี 2/ ภาคการศึกษาที่ 2
KP 6902

วิทยานิพนธ์ 2.1
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

(วิทยานิพนธ์)

9
9

0
0

0
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
405
405

ชั่วโมง /สัปดาห์ = 27

ปีท่ี 3/ ภาคการศึกษาที่ 1
KP 6902

วิทยานิพนธ์ 2.1
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

(วิทยานิพนธ์)

9
9

0
0

0
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
405
405

ชั่วโมง /สัปดาห์ = 27
ปีท่ี 3/ ภาคการศึกษาที่ 2
KP 6803

KP 6902

สัมมนา 3 การเขียนรายงานการวิจัย
การเขียนบทความวิจัย และการ
นาเสนอ *
วิทยานิพนธ์ 2.1
(วิทยานิพนธ์)
รวม

* ไม่นับหน่วยกิต
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 36
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก)

3

3

0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6

9
9

0
3

0
0

405
405

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

3.2 ชื่อ - ชื่อสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
1

ชื่อ - ชื่อสกุล
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร.มนัส สุวรรณ

คุณวุฒกิ ารศึกษา
Ph.D. (Geography)
M.S. (Geography)

2

3

รองศาสตราจารย์
ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ
รองศาสตราจารย์
ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล

ปร.ด. (พัฒนบูรณาการศาสตร์)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
Ph.D. (Pig Production)
วท.ม. (สัตวศาสตร์)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

Pennsylvania State University,
U.S.A.
Pennsylvania State University,
U.S.A.
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
(บางแสน)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University of Aberdeen,
Scotland, UK
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2521

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

2514
2556
2542
2539
2540
2531
2528

20

กศ.บ. (ภูมศิ าสตร์)

สถาบันการศึกษา

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์/
ปี พ.ศ.
ภาคการศึกษา
ทีส่ าเร็จ
การศึกษา 2561 2562 2563 2564 2565
2524

ลาดับ
4

5

7

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.ชาตรี มณีโกศล

คุณวุฒกิ ารศึกษา

กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร)
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ดร.นครินทร์ พริบไหว
วท.ม. (สัตวศาสตร์)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม)
ดร.พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร วท.ม. (ชีววิทยา)
วท.บ. (จุลชีววิทยา)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.
วท.ด. (ชีววิทยา)
กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ วท.ม. (ชีววิทยา)
วท.บ. (ชีววิทยา)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2532
2527
2554
2543
2541
2554
2550
2547
2554
2546
2543

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

21

6

ชื่อ - ชื่อสกุล

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์/
ปี พ.ศ.
ภาคการศึกษา
ทีส่ าเร็จ
การศึกษา 2561 2562 2563 2564 2565
2539

ลาดับ

ชื่อ - ชื่อสกุล

8

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.
เฉลิมชัย ไชยชมภู

9

อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย

11

อาจารย์ ดร.รัชพล
สัมพุทธานนท์

อาจารย์ ดร.ทัตพร
คุณประดิษฐ์

ปร.ด. (ภาษาศาสตร์)
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศษ.ด. (การวิจัยและพัฒนา
การศึกษา)
วท.ม. (สถิตปิ ระยุกต์)
วท.บ. (สถิตปิ ระยุกต์)
Ph.D. (Remote Sensing and
Geographic Information
Systems)
วท.ม. (ภูมศิ าสตร์)
วท.บ. (ภูมศิ าสตร์)
วท.ด. (ชีววิทยา)
วท.ม. (ชีววิทยา)
วท.บ. (จุลชีววิทยา)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยครูเชียงใหม่
Asian Institute of Technology,
Thailand
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2539
2534
2557

2547
2543
2548
2543
2539

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

22

10

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์/
ปี พ.ศ.
ภาคการศึกษา
ทีส่ าเร็จ
การศึกษา 2561 2562 2563 2564 2565
2547
2537
12
12
12
12
12
2526
2560

ลาดับ
12

ชื่อ - ชื่อสกุล
อาจารย์ ดร.ชุติวลัญชน์
เสมมหาศักดิ์

คุณวุฒกิ ารศึกษา

University of Birmingham, UK
มหาวิทยาลัยมหิดล

2546

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2543

12

12

12

12

12

23

Ph.D. (Geography and
Environmental Sciences)
วท.ม. (การวางแผนสิ่งแวดล้อม
เพื่อพัฒนาชุมชนและชนบท)
วท.บ. (สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา)

สถาบันการศึกษา

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์/
ปี พ.ศ.
ภาคการศึกษา
ทีส่ าเร็จ
การศึกษา 2561 2562 2563 2564 2565
2557

3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ
1

ชื่อ - ชื่อสกุล
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร.มนัส สุวรรณ

คุณวุฒกิ ารศึกษา
Ph.D. (Geography)
M.S. (Geography)

2

3

รองศาสตราจารย์
ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ
รองศาสตราจารย์
ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล

ปร.ด. (พัฒนบูรณาการศาสตร์)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
Ph.D. (Pig Production)
วท.ม. (สัตวศาสตร์)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

Pennsylvania State University,
U.S.A.
Pennsylvania State University,
U.S.A.
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
(บางแสน)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University of Aberdeen,
Scotland, UK
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2521

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

2514
2556
2542
2539
2540
2531
2528

24

กศ.บ. (ภูมศิ าสตร์)

สถาบันการศึกษา

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์/
ปี พ.ศ.
ภาคการศึกษา
ทีส่ าเร็จ
การศึกษา 2561 2562 2563 2564 2565
2524

ลาดับ
4

5

7

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.ชาตรี มณีโกศล

คุณวุฒกิ ารศึกษา

กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร)
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ดร.นครินทร์ พริบไหว
วท.ม. (สัตวศาสตร์)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม)
ดร.พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร วท.ม. (ชีววิทยา)
วท.บ. (จุลชีววิทยา)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.
วท.ด. (ชีววิทยา)
กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ วท.ม. (ชีววิทยา)
วท.บ. (ชีววิทยา)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2532
2527
2554
2543
2541
2554
2550
2547
2554
2546
2543

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12
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6

ชื่อ - ชื่อสกุล

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์/
ปี พ.ศ.
ภาคการศึกษา
ทีส่ าเร็จ
การศึกษา 2561 2562 2563 2564 2565
2539

ลาดับ

ชื่อ - ชื่อสกุล
อาจารย์ ดร.ณัฏฐพร
จักรวิเชียร

9

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.
เฉลิมชัย ไชยชมภู

10

อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย

11

อาจารย์ ดร.รัชพล
สัมพุทธานนท์

สถาบันการศึกษา

ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์)
ปร.ด. (ภาษาศาสตร์)
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศษ.ด. (การวิจัยและพัฒนา
การศึกษา)
วท.ม. (สถิตปิ ระยุกต์)
วท.บ. (สถิตปิ ระยุกต์)
Ph.D. (Remote Sensing and
Geographic Information Systems)
วท.ม. (ภูมศิ าสตร์)
วท.บ. (ภูมศิ าสตร์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยครูพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยครูเชียงใหม่
Asian Institute of Technology,
Thailand
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2539
2534
2557
2547
2543

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12
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8

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์/
ปี พ.ศ.
ภาคการศึกษา
ทีส่ าเร็จ
การศึกษา 2561 2562 2563 2564 2565
2552
2538
12
12
12
12
12
2525
2547
2537
12
12
12
12
12
2526
2560

ลาดับ

ชื่อ - ชื่อสกุล

12

อาจารย์ ดร.ทัตพร
คุณประดิษฐ์

13

อาจารย์ ดร.ชุติวลัญชน์
เสมมหาศักดิ์

อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ

วท.ด. (ชีววิทยา)
วท.ม. (ชีววิทยา)
วท.บ. (จุลชีววิทยา)
Ph.D. (Geography and
Environmental Sciences)
วท.ม. (การวางแผนสิ่งแวดล้อม
เพื่อพัฒนาชุมชนและชนบท)
วท.บ. (สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา)
Ph.D. (Environmental Sciences)
M.Sc. (Environmental and
Ecological Science)
B.Sc. (Science Chemistry)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University of Birmingham, UK
มหาวิทยาลัยมหิดล

2546

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2543

University of East Anglia, UK
Lancaster University, UK

2558
2543

The University of New
England, Australia

2541

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12
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14

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์/
ปี พ.ศ.
ภาคการศึกษา
ทีส่ าเร็จ
การศึกษา 2561 2562 2563 2564 2565
2548
2543
12
12
12
12
12
2539
2557
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ที่

ชื่อ-ชื่อสกุล

คุณวุฒิ

1

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ Ph.D. (Continuing
ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ Education)
M.Ed. (Adult
Education)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
2 ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย Dr.Sc.Agr.
จตุรสิทธา
(Meat Science)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
วท.บ. (เกียรตินยิ ม
อันดับหนึ่ง)
(เกษตรศาสตร์)
3 พลเอกวินัย ทันศรี
วป.อ.
M.P.A.

4 ดร.พงษ์พันธ์ นันทขว้าง

วท.บ. (ทบ.)
Ph.D. (Environmental
Study)
กษ.ม. (ส่งเสริม
การเกษตร)
กษ.บ. (ส่งเสริม
การเกษตร)

ปี พ.ศ.ที่
สถาบันการศึกษา
สาเร็จ
การศึกษา
University of New England,
2528
Australia
University of Hull, England
2521
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Göttingen University,
Germany
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2515
2539

วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
University of Manila,
Philippines
โรงเรียนนายร้อย จปร.
Crown College, University
of California, U.S.A.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2533

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2524

2530
2526

2525
2506
2554
2536
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ที่

ชื่อ-ชื่อสกุล

คุณวุฒิ

5 ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ปร.ด. (อายุรศาสตร์
ศุภดิษฐ์
เขตร้อน)
วท.ม. (ส่งเสริม
การเกษตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
6 ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย
Ph.D. (Horticulture)
บุณยเกียรติ
M.S. (Horticulture)

7 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี พ.ศ.ที่
สาเร็จ
การศึกษา
2545

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2538

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Oregon State University,
U.S.A.
Oregon State University,
U.S.A.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2533
2526

วท.บ.
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
(อารักขาพืช)
Ph.D. (Econ)
Fletcher School of Law and
Diplomacy, Tufts University,
U.S.A.
M.A. (Econ)
Northeastern University,
U.S.A.
M.A.L.D. (Law and
Tufts University, U.S.A.
Diplomacy)
M.A. (Law and
Tufts University, U.S.A.
Diplomacy)
ร.ม. (ความสัมพันธ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างประเทศ)
ร.บ.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
(การต่างประเทศและ
การทูต)

2523
2519

2511

2510
2509
2508
2507
2505

30

ที่

ชื่อ-ชื่อสกุล

8 พลอากาศเอก ดร.ชูชาติ
บุญชัย

9 พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์

10 ดร.วิวัฒน์ ศัลยกาธร

11 ศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย
พันธเสน

12 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร.อารี วิบูลย์พงศ์

คุณวุฒิ
รป.ด. (บริหารรัฐกิจ)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนนายเรืออากาศ

ศศ.ม. (สังคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนา)
วท.บ. (วิศวกรรม
อากาศยาน)
พธ.ม. (สังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ศาสตร์)
ลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.บ. (พุทธศิลปกรรม) มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
ว.ด. กิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
(เกษตรอินทรีย์)
สงคราม
พบ.ม. (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Ph.D. (Economics)
Vanderbilt University,
U.S.A.
M.Econ. (Economics)
Vanderbilt University,
U.S.A.
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Ph.D. (Agricultural
University of Illinois,
Economics)
Urbana-Champaign,
America
M.S. (Agricultural
Australian National
Economics)
University, Australia
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี พ.ศ.ที่
สาเร็จ
การศึกษา
2553
2547
2523
2555
2551
2552
2532
2521
2516
2510
2505
2526

2518
2512
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ที่

ชื่อ-ชื่อสกุล

13 พลตารวจโท วุฒิ
วิทิตานนท์

คุณวุฒิ
ร.ม. (การเมืองการ
ปกครอง)
รป.บ. (ตร.)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงเรียนนายร้อยตารวจ
สามพราน

ปี พ.ศ.ที่
สาเร็จ
การศึกษา
2535
2516

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มีการศึกษาดูงานภาคสนามประกอบรายวิชาเรียนตามความเหมาะสม
4.1.2 จัดให้มกี ารศึกษาดูงานภาคสนามโครงการหลวงและโครงการพระราชดาริอย่างน้อย
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
4.1.3 จัดให้มีการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ศาสตร์พระราชาในต่างประเทศ
อย่างน้อย 1 ครั้งตลอดหลักสูตร
4.2 ช่วงเวลา
- กรณี 4.1.1 และ 4.1.2 ทุกภาคการศึกษา
- กรณี 4.1.3 ภาคการศึกษาที่ 1 หรือภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา ตลอดปีการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
มาตรฐานการวิจัยในระดับปริญญาของหลักสูตรเน้นองค์ประกอบ 5 ด้าน
1) หัวเรื่องการวิจัยต้องเป็นการค้นพบสิ่งใหม่ หรือเป็นการสืบสานองค์ความรู้ ในศาสตร์พระราชา
2) ประเด็นปัญหาการวิจัยต้องมุ่งเน้นเป็นพิเศษในการใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อตอบสนองต่อ
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น
3) กระบวนการวิจัยในเชิงประจักษ์สามารถพิสูจน์ได้ในเชิงวิทยาศาสตร์และมีการทบทวน
วรรณกรรมเพื่อหาช่องว่างของทฤษฎีก่อนการหาคาตอบจากกระบวนการวิจัย
4) ผลการวิจัยสามารถวางนัย (generalize) ได้ในวงกว้างไม่เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะกรณี
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5) การวิจัยสามารถอุทิศประโยชน์ตอ่ ศาสตร์ที่เรียนในระดับสูง (contribution)
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 มีองค์ความรูจ้ ากการวิจัย
5.2.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีวิจัย
5.2.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
5.2.4 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิตขิ ้อมูลและอภิปรายผล
5.2.5 สามารถปรับตัวในการทางานร่วมกับผูอ้ ื่น
5.2.6 สามารถนาเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน
5.2.7 สามารถเรียนรู้กระบวนการวิจัยและนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
5.2.8 สร้างองค์ความรูไ้ ด้ด้วยตนเอง (cognitive skill)
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษาที่ 1-3
5.4 จานวนหน่วยกิต
สาหรับแบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ จานวน 48 หน่วยกิต
สาหรับแบบ 2.1 วิทยานิพนธ์ จานวน 36 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษาและจัดท าบันทึก การให้คาปรึกษาอย่างเป็นระบบ
มีขั้นตอนชัด เจนตั้งแต่ก ารก าหนดอาจารย์ที่ป รึก ษาวิท ยานิพนธ์หลัก ให้ตรงกั บ ประเด็น ปั ญ หา
การวิจัยที่นักศึกษาสนใจ นักศึกษาสามารถติดต่อขอคาปรึกษาจากอาจารย์ผ่านระบบอีเมลและ
เว็บไซต์
5.6 กระบวนการประเมินผล
การวัดและการประเมินผลวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศดังนี้
1) ประกาศกระทรวงศึก ษาธิ ก าร เรื่อ ง เกณฑ์มาตรฐานหลั ก สูต รระดับ บัณ ฑิตศึ ก ษา
พ.ศ. 2558 ข้อ 14 ว่าด้วย เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
หมวด 4 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
เข้าใจ เข้าถึง ศาสตร์พระราชา
1. การเรียนรูจ้ ากการบรรยายของผู้ทรงคุณวุฒิ
เฉพาะด้าน และการสร้างสมประสบการณ์ตรง
จากการศึกษาดูงานภาคสนาม
สามารถถ่ายทอดและประยุกต์ศาสตร์ 2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับปราชญ์ท้องถิ่น
พระราชาให้สอดคล้องกับภูมิสังคม
การฝึกผสมผสานระหว่างองค์ความรู้ศาสตร์
สากล ศาสตร์ชาวบ้าน และศาสตร์พระราชา
สามารถเป็นผู้นาชุมชนในการวิจัยและ 3. การเรียนรูร้ ่วมกับชุมชนในประเด็นปัญหาของ
พัฒนา
ชุมชนโดยตรง ฝึกปฏิบัติการทาวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสว่ นร่วม (PAR)
เป็นต้นแบบให้กับชุมชนในการนา
4. การเรียนรูร้ ่วมกับชุมชนในประเด็นปัญหา
ศาสตร์พระราชาไปใช้แก้ปัญหา
ของชุมชนโดยตรง ฝึกปฏิบัติการทาวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสว่ นร่วม (PAR)
2. ผลการเรียนรู้ของแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นัก ศึก ษาหลั ก สู ตรปรั ช ญาดุษ ฎี บั ณ ฑิต สาขาวิชาศาสตร์เ พื่อการพัฒ นาท้ อ งถิ่ น
ที่ยั่งยืน ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งคลอบคลุมสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) มีความตระหนักและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
2) มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา และมีความซื่อสัตย์สุจริต
3) เคารพ กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และของสังคม ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาการ
4) มีความอดทน อดกลั้น มีความเพียร มีความเสียสละ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) จั ด กิ จ กรรมหรื อ สั ม มนาให้ นั ก ศึ ก ษาตระหนั ก ในคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณในการทาวิจัย
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2) จั ด กิ จ กรรมหรื อ สั ม มนาให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและสั ง คม
ตรงต่อเวลา และมีระเบียบวินัย
3) จัดกิจกรรมหรือสัมมนาเพื่อฝึกให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์โดยไม่ทาการทุจริต
ในการสอบหรือคัดลอกงานผู้อ่นื
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการสอบ หรือการค้นคว้าและอ้างอิงงานวิจัยของผูอ้ ืน่
2) ประเมิ น จากการมี วิ นั ย และความพร้ อ มเพรี ย งของนั ก ศึ ก ษาในการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร การตรงเวลาของนักศึกษาในการส่งงาน การรายงานความก้าวหน้าใน
การทาวิจัย และการส่งงานในระยะเวลาที่กาหนด โดยประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน การปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย การแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของส่วนรวม
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู้ด้านศาสตร์พระราชา เพื่อใช้ประกอบอาชีพและพัฒนาสังคม
ดังนัน้ มาตรฐานความรูต้ ้องครอบคลุมสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญด้านศาสตร์พระราชา
2) สามารถบูรณาการความรู้ด้านศาสตร์พระราชากับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้
3) สามารถศึกษาหาความรู้ดว้ ยตนเองและถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจในเนื้อหาวิชา มีวธิ ีการสอน
ในหลากหลายรูปแบบโดยเน้นหลักการทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีกิจกรรมการบรรยาย และ
กิ จ กรรมให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ย นรู้ จ ากสถานการณ์ จ ริ ง กระตุ้ น ให้ นั ก ศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว มในชั้ น เรี ย น
มีการฝึกปฏิบัติร่วมกันกับชุมชน รวมทั้งการทากิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะ
ของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3) มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและถ่ายทอดองค์ความรู้ได้
อย่างเหมาะสม
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินด้านทักษะการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ
1) การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
2) การทาวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยอิสระ
3) การเข้าร่วมกิจกรรมและการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน สามารถคิดหาเหตุผล เข้าใจ
ที่มาของปัญหา วิธีการแก้ปัญหา รวมทั้งคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดทักษะในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) มีทักษะและกระบวนการในการค้นหาข้อเท็จจริง สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ
2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านศาสตร์พระราชา รวมทั้งทักษะในการวิจัย เพื่อใช้
ในการประกอบอาชีพและการดาเนินชีวติ ประจาวันของตนอย่างมีคุณภาพ
3) สามารถวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล จากเนื้ อ หาวิ ช าที่ เ รี ย นรู้ เพื่ อ ใช้ ใ น
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการแก้ปัญหาร่วมกันกับชุมชน
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาทักษะทางปัญญา
1) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเพื่ อ ฝึ ก ให้ นั ก ศึ ก ษาคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ
2) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยเน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลาง ฝึ ก ทั ก ษะใน
การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาประยุกต์ใช้ความรูแ้ ละลงมือปฏิบัติจริง
4) จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงเฉพาะเรื่อง
มาเป็นวิทยากรพิเศษ
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากการทดสอบในรูปแบบต่าง ๆ
2) ประเมิ น จากการอภิ ป รายในห้ อ งเรี ย น การท ากิ จ กรรมกลุ่ ม หรื อ เดี่ ย ว
การนาเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
3) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา
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4) ประเมินจากการทาวิจัย การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการแก้ไขปัญหาที่
สอดคล้องกับสถานการณ์จริงของชุมชน
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาควรมีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ
ที่หลากหลายได้ ดังนี้
1) มีภาวะความเป็นผู้นาและผูต้ ามที่ดี
2) มีทักษะทางสังคม รวมทั้งมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนและผูร้ ่วมงาน
3) มีทักษะในการเจรจาต่อรองและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
4) มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่มตี ่อตนเอง ผูอ้ ื่น และสังคม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้มโี อกาสทางานร่วมกับผูอ้ ื่น มีโอกาสเป็นได้ทั้งผูน้ าและ
ผู้ตามที่ดี แสดงออกถึงภาวะผู้นาในสถานการณ์ที่พบได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สร้างสรรค์ และมี
ประสิทธิภาพ
2) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ทั้งกับเพื่อน
ร่วมงานและกับบุคคลทั่วไป
3) จัดกิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน และการทางานเป็นทีม
ฝึกทักษะให้นักศึกษารู้จักการอภิปรายและการชักจูงโน้มน้าวใจคน
4) จัดกิจกรรมและมอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบ
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) ประเมินตามสภาพจริงจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในชั้นเรียน
ทั้งในบทบาทของผู้นาและบทบาทของผู้รว่ มทีมทางาน
2) ประเมินจากบุคลิกภาพ การวางตัว และการเข้าสังคม
3) ประเมิ น จากการแสดงความคิ ด เห็ น การอภิ ป รายกลุ่ ม การเจรจาต่ อ รอง
การโน้มน้าวใจผู้อ่นื รวมทั้งการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในงานเดี่ยวและงานกลุ่ม ส่งงานที่มอบหมายได้ตาม
เวลาที่กาหนด
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนให้มคี ุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้
1) สามารถวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
2) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีทักษะในการอ่าน การตีความ การรวบรวมประเด็น รวมทั้งการเขียนอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
4) มีทัก ษะในการประยุ ก ต์ใ ช้คอมพิวเตอร์เ พื่อการศึก ษาและการวิจัย สามารถ
เลือกใช้รูปแบบของสื่อในการนาเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่สร้ างทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตั วเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการ
แปลผล
2) จัดกิจกรรมให้นักศึกษานาเสนอหน้าชั้นเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน
ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ฝึกการเขียนตามหลักวิชาการ
4) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล เรียบเรียงเป็นรายงาน และนาเสนอด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินผลงานจากรายงานวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล
2) ประเมินจากทักษะการสื่อสารในการนาเสนอข้อมูล การอภิปรายกลุ่ม หรือการสรุป
และเขียนเรียงความ
3) ประเมินจากทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูล การใช้ส่ือนาเสนอข้อมูล และการเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

4

1

2

3

3. ทักษะ
ทางปัญญา

1

1

1

2

2

3

2

3
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หมวดวิชาพื้นฐาน
KP 6101
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเชิงวิเคราะห์
KP 6201
วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
-กลุ่มวิชาบังคับ
KP 6401
การบูรณาการศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
ประเทศ

3

2. ความรู้

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4 1 2 3 4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1

2

3

1

1

1

2





  

   

 

      





  

   

 

      





  

   

 

      

  
  

   
   

 
 

      
      




4

3. ทักษะ
ทางปัญญา

2

3

2

3
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-กลุ่มวิชาเลือก
KP 6202
การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน
KP 6402
หัวข้อเลือกสรรทางศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่
ยั่งยืน 1
KP 6403
หัวข้อเลือกสรรทางศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่
ยั่งยืน 2
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
KP 6901
วิทยานิพนธ์ 1.1
KP 6902
วิทยานิพนธ์ 2.1

3

2. ความรู้

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4 1 2 3 4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1

2

3

2. ความรู้

4

1

2

3

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4 1 2 3 4

3. ทักษะ
ทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1

1

2

3

2

3
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หมวดรายวิชาเสริม
KP 6801
สัมมนา 1 การหาประเด็นและพัฒนาหัวข้อ
                 
เพื่อวิทยานิพนธ์
KP 6802
สัมมนา 2 นาเสนอและวิพากษ์โครงร่างวิทยานิพนธ์                  
KP 6803
สัมมนา 3 การเขียนรายงานการวิจัย การเขียน
                 
บทความวิจัย และการนาเสนอ
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4. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ระดับชั้นปี
ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

รายละเอียด
นักศึกษามีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในธรรมชาติและความหมายของศาสตร์
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ทั้งนี้ศาสตร์ดังกล่าวให้ความสาคัญเป็นการ
เฉพาะกับ “ศาสตร์พระราชา” สามารถตอบอธิบายแก่สาธารณชนได้อย่าง
ฉะฉานว่า “ศาสตร์พระราชา” มีความเชื่อมโยงกับพระปฐมบรมราชโองการ
“เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
อย่างไร
นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการถ่ายทอดความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่อย่างยั่งยืนให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างเหมาะสม ผูร้ ับการถ่ายทอดสามารถนาความรู้ความเข้าใจที่ได้รับการ
ถ่ายทอดไปปฏิบัติได้
นักศึกษาสามารถรับรู้ เข้ าใจ และสามารถวิเคราะห์สถานการณ์โลก และ
สถานการณ์ ป ระเทศไทยในแง่ มุ ม ของการพั ฒ นาเพื่ อ ความอยู่ ดี มี สุ ข ของ
ประชาชนคนไทย ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของการดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง
พร้อมทุกเมื่อในการให้ความรูเ้ กี่ยวกับศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เปี่ยมไป
ด้วยจิตอาสา
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ค)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
กาหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
การประกั นคุ ณภาพภายในของสถาบันอุด มศึก ษา และนาไปดาเนินการจนบรรลุ ผลสัม ฤทธิ์ ที่
ผูป้ ระเมินภายนอกสามารถตรวจสอบได้
มี ก ารก าหนดระบบและกลไก การทวนสอบในระดั บ รายวิ ช า เพื่ อ ยื น ยั น ว่ า นั ก ศึ ก ษา
มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษาตรงตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ทั้ ง ภาคทฤษฎี และปฏิ บั ติ โ ดย
มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบองค์ความรู้ที่นักศึกษาควรจะรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
โดยการสอบประมวลความรูท้ ั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์หรือวิธีอื่น ๆ
การทวนสอบในระดับหลักสูตรกระทาโดยให้ระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
กาหนดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังสาเร็จการศึกษา โดยมี
การท าวิจัย ผลสั มฤทธิ์ ของการประกอบอาชีพของดุษฎีบัณฑิต และนาผลการวิจัย มาใช้ใ นการ
ตัดสินใจปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของหลัก สูต ร คุณภาพของหลัก สูตรโดยวิเคราะห์
ประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
2.2.1 การได้ ง านท าของดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษา ระยะเวลาในการหางานท า
ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ และความมั่นใจในการประกอบอาชีพ
2.2.2 ประเมินจากตาแหน่งและความก้าวหน้าของดุษฎีบัณฑิต
2.2.3 ประเมินจากผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต นายจ้าง หรือผู้ประกอบการ เพื่อสารวจความพึงพอใจ
ในการใช้ดุษฎีบัณฑิตความพร้อมและความรูจ้ ากสาขาวิชาที่ศึกษา
2.2.4 ประเมินจากสถาบันภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สอบถาม
ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรืออาจารย์พิเศษต่อความพร้อมของ
นั ก ศึ ก ษาในการเรี ย นและคุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการเรี ย นรู้ แ ละการพั ฒ นา
องค์ความรูข้ องนักศึกษา
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2.2.5 ประเมินจากผลงานของนัก ศึก ษาที่วัดได้ เช่น จานวนผลงานวิจัย ที่ไ ด้รับ การตีพิมพ์
ในวารสารหรือประกาศเกียรติคุณ จานวนรางวัลทางสังคม และวิชาชีพ เป็นต้น
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 แบบ 1.1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มสี ิทธิขอทา
วิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
ส าหรั บ ผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของวิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ห รื อ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลัก เกณฑ์ก ารพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 3 เรื่อง และนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติโดยมีการเผยแพร่ผลงานในเอกสารประกอบการประชุม (proceedings) ที่มีการประเมิน
คุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) อย่างน้อย 1 ครั้ง
3.2 แบบ 2.1 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่ า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรื อเทียบเท่ า สอบผ่านการสอบวั ดคุ ณสมบั ติ
(Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทาวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผูท้ รงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่าง
น้ อ ยได้ รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึก ษา เรื่อง หลัก เกณฑ์ก ารพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง และนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยมีการเผยแพร่
ผลงานในเอกสารประกอบการประชุม (proceedings) ที่มีการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
(peer reviewer) อย่างน้อย 1 ครั้ง
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การคั ด เลื อ กอาจารย์ ใ หม่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บและหลั ก เกณฑ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
โดยมีระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ ดังนี้
1.1.1 คณะกรรมการประจาหลักสูตรประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัติ
อาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือประกาศของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.1.2 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่โดยพิจารณาคุณสมบัติให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร และมีการสอบคัดเลือกโดยสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสาธิตการสอน
1.1.3 มีการมอบหมายให้อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยงให้คาแนะนา
เกี่ยวกับการเรียนการสอน
1.2 กระบวนการบริ ห ารและพั ฒนาอาจารย์ อาจารย์ ผู้รับ ผิ ด ชอบหลัก สูต รมีก ารวางแผน
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร และมีระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในด้านต่าง ๆ
ดังนี้
1.2.1 จัดโครงการอบรมสาหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้มีความรู้ในด้านเทคนิควิธีก ารสอน
การวัดผลประเมินผล ตลอดจนจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
1.2.2 จัดโครงการอบรมด้านการวิจัย การทาผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์ประจาให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพื่อส่งผลต่อคุณภาพของหลักสูตร
1.3 การพัฒนาความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์
1.3.1 จัด สรรงบประมาณที่ไ ด้รับ จากมหาวิท ยาลัย ในการส่งเสริมสนับ สนุนให้อาจารย์
เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ การวิจัยและการสร้างผลงาน
วิชาการ
1.3.2 ก าหนดให้ อ าจารย์ ป ระจ าจั ด ท าแผนเพื่ อ พั ฒ นาตนเองในด้ า นการสร้ า งผลงาน
วิชาการ/การวิจัย และควบคุมกากับให้อาจารย์ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ
ฝึกอบรม ดูงานวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
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2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุ้นให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
2.2.3 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
ในการบริหารหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทาหน้าที่กากับดูแลและให้คาแนะนา
ตลอดจนก าหนดนโยบายในการบริหารหลัก สูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีแนวทาง
ดาเนินการ ดังนี้
เป้าหมาย
1. มีการประเมิน
มาตรฐานของ
หลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ

การดาเนินการ
การประเมินผล
1. มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ 1. ประเมินการเรียนการ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายในทุก 2 ปี และภายนอก
สอนของอาจารย์ผู้สอน
อย่างน้อยทุก 4 ปี
และการสนับสนุนการ
2.จัดทาฐานข้อมูลด้านนักศึกษา อาจารย์
เรียนรู้ของผู้สนับสนุน
อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ
การเรียนรูโ้ ดยนักศึกษา
ผลงานทางวิชาการทุกภาคการศึกษาเพื่อ 2. ประเมินผลโดย
เป็นข้อมูลการประเมินของคณะกรรมการ
คณะกรรมการที่
3. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและ
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
การเรียนการสอนโดยบัณฑิตที่สาเร็จ
จากบุคลากรภายใน
การศึกษา
ทุก 2 ปี
3. ประเมินผลโดยคณะ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอก ทุก 4 ปี
4. ประเมินผลโดยบัณฑิต
ผูส้ าเร็จการศึกษาทุกปี
2. พัฒนาหลักสูตร 1. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
1. ประเมินหลักสูตรโดยใช้
ให้ทันสมัยเพื่อให้
มาตรฐานวิชาชีพ
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
อาจารย์และ
2.ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยพิจารณา ระดับอุดมศึกษา (TQF)
นักศึกษาได้พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี
ของสกอ.
องค์ความรูใ้ หม่ ๆ 3. จัดกระบวนการเรียนรูใ้ นวิชาที่เรียนให้มี
ได้อย่างเท่าทันโลก ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยให้
ในยุคปัจจุบัน
นักศึกษาได้ศึกษาความรู้ที่ทันสมัยด้วย
ตนเองจากสื่อต่าง ๆ
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เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
3. กระตุน้ ให้
1. จัดให้มผี สู้ นับสนุนการเรียนรู้เพื่อกระตุ้น 1. ประเมินโดยให้นักศึกษา
นักศึกษาเกิดความ ให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้
ได้นาทฤษฎีที่เรียนในวิชา
ใฝ่รู้ มีแนวทางการ 2.กาหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่
ต่าง ๆ สูก่ ารปฏิบัติ
เรียนที่สร้างทั้ง
ต่ากว่าปริญญาเอก หรือเป็นผู้มตี าแหน่ง
เพื่อให้มผี ลงานที่มี
ความรู้ ทักษะใน
ทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์
คุณภาพให้เห็นเป็น
วิชาการพร้อม
และมีประสบการณ์หลายปี มีจานวน
รูปธรรม
ประยุกต์ใช้ใน
คณาจารย์ประจาไม่น้อยกว่าเกณฑ์
ชุมชนท้องถิ่นและ
มาตรฐาน
ในระดับประเทศ 3. สนับสนุนให้อาจารย์ผสู้ อนเป็นผู้นาในทาง
วิชาการ และหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
4. ตรวจสอบ
1. ส่งเสริมอาจารย์ประจาหลักสูตรไปดูงาน 1. ประเมินโดยพิจารณา
ศักยภาพในการ
ในหลักสูตรหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน
จากจานวนและรายชื่อ
บริหารจัดการ
และต่างประเทศ
คณาจารย์ประจา
หลักสูตรให้ได้
ประวัติอาจารย์ด้าน
มาตรฐานอยู่เสมอ
คุณวุฒิ ประสบการณ์
และการพัฒนาอบรม
ของอาจารย์
2.ประเมินโดยพิจารณา
จานวนบุคลากร
ผูส้ นับสนุนการเรียนรู้
และบันทึกกิจกรรมใน
การสนับสนุนการเรียนรู้
2. บัณฑิต
บัณฑิตต้องมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
2.1 มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ มีความเป็นผู้นา มีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
สามารถชี้นาสังคมให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
2.2 มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในศาสตร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน พระราชา และ
สามารถถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ห่งศาสตร์พระราชาให้แก่ผอู้ ื่นได้
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2.3 มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหา อันจะนาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมได้
2.4 มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. นักศึกษา
3.1 กระบวนการรับนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
กระบวนการรั บ นั ก ศึ ก ษาเป็น ไปตามข้ อ บัง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 โดยเป็นไปตามประกาศรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
3.2 การควบคุมการดูแล การให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา
ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
หลักสูตรมีระบบและกลไกเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก สูตร
ประชุมวางแผนเพื่อวางกลยุทธ์ในการดาเนินการ มีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้คาปรึ กษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาเพื่อให้มีแนวโน้มอัตราคงอยู่ และอัตราการสาเร็จการศึกษาใน
ระดับที่สูง ดังนี้
3.2.1 การกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อกาหนด
ระบบและกลไกการดูแลให้คาปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
3.2.2 การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลและให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา โดยนัดหมาย
นักศึกษาเพื่อให้คาปรึกษาทางวิชาการ หรือช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องอื่น ๆ ของนักศึกษา
3.2.3 จัดให้มีระบบเกี่ยวกับความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนัก ศึก ษา
โดยนัก ศึก ษาสามารถยื่นร้องเรียนเกี่ย วกับ การจัดการเรียนการสอนต่อคณะกรรมการประจา
หลักสูตรเพื่อหาทางแนวทางในการแก้ไขปัญหา หากที่ประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตรไม่
สามารถแก้ไขได้ให้พิจารณาส่งต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อหาวิธีการแก้ไขต่อไป
4. อาจารย์
4.1 กระบวนการรับอาจารย์ใหม่
การคั ด เลื อ กอาจารย์ ใ หม่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บและหลั ก เกณฑ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
โดยมีระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ ดังนี้
4.1.1 คณะกรรมการประจาหลักสูตรประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัติ
อาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือประกาศของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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4.1.2 มี ก ารคั ด เลื อ กอาจารย์ ใ หม่ โ ดยพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และมีการสอบคัดเลือก โดยสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสาธิตการสอน
4.1.3 มี ก ารมอบหมายให้ อ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รที่ มี ป ระสบการณ์ เ ป็ น พี่ เ ลี้ ย งให้
คาแนะนาเกี่ยวกับการเรียนการสอน
4.2 กระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร
และมีระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
4.2.1 จัดโครงการอบรมสาหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้มีความรู้ในด้านเทคนิควิธีการสอน
การวัดผลประเมินผล ตลอดจนจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
4.2.2 จัดโครงการอบรมด้านการวิจัย การทาผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์ประจาให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพื่อส่งผลต่อคุณภาพของหลักสูตร
4.3 การพัฒนาความก้าวในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์
4.3.1 จัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์เข้า
รับการอบรม เพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารย์ทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ การวิจัยและการสร้าง
ผลงานวิชาการ
4.3.2 ก าหนดให้อาจารย์ป ระจาจัดท าแผนเพื่อพัฒ นาตนเองในด้ านการสร้ างผลงาน
วิชาการ/การวิจัย และควบคุมกากับให้อาจารย์ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 กระบวนการออกแบบหลั ก สู ตรประกอบไปด้ วยการสารวจสถานการณ์ปั จ จุ บันทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตและ
ภาวการณ์การมีงานทาของบัณฑิต และการสารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันต่อ
หลักสูตร เพื่อนาผลมาใช้ในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนถึงการจัดทารายวิชาให้
ทันสมัย
5.2 การวางแผนระบบผูส้ อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดาเนินงานด้าน
การเรีย นการสอนของหลั ก สู ตรเป็นไปอย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพ อาจารย์ผู้รับ ผิด ชอบหลัก สู ต รจะ
พิจารณาแผนการศึกษาของนักศึกษาแต่ละกลุ่มแต่ละชั้นปี เพื่อวางแผนกาหนดรายวิชาที่จะเปิดสอน
เวลาเรียน เวลาสอบ และผู้สอน ทั้งรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาบังคับ และรายวิชาเลือก ซึ่งนักศึกษา
สามารถเสนอรายวิชาเลือกให้อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตรพิจารณา หลังจากรวบรวมข้อ มูล
เกี่ ย วกั บรายวิชาที่จะเปิดสอนแล้ว อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะประชุม
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ร่วมกัน เพื่อกาหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยการจัดผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษานั้น จะพิจารณาทั้ง
จากความรู้ความสามารถในเนือ้ หาวิชาและประสบการณ์ในการสอน
5.3 การประเมินผู้เรียน มีระบบ กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีระบบ/ขั้นตอนการประเมินผู้ เรีย นซึ่งปรากฏอยู่ใ นคู่มือแนวทาง
การประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และมีกลไก คือ คู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียน
ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ และคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รที่ ท าหน้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ลและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และการประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรจัดให้มีการประชุมเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ทุ ก ท่ า นก าหนดสิ่ง สนั บ สนุน การเรี ย นรู้ ที่จ าเป็ น ต่อ การจั ด การเรีย นการสอน และน าเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการ ซึ่งหลักสูตรจะประสานงานกับสานักหอสมุด
ในการจัดซื้อหนังสือและตาราที่เกี่ยวข้องเพื่อบริก ารให้อาจารย์และนัก ศึกษาได้ค้นคว้า และใช้
ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมี
ส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จาเป็น นอกจากนีอ้ าจารย์พิเศษที่เชิญ
มาสอนบางรายวิชาหรือบางหัวข้อก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สาหรับให้สานัก หอสมุด
จัดซื้อหนังสือด้วย ในส่วนของมหาวิทยาลัยจะมีห้องสมุดย่อยเพื่อบริการหนังสือ ตารา หรือวารสาร
เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์พระราชา บัณฑิตวิทยาลัยได้ จัดสื่อการเรียนการสอนอื่นเพื่อใช้
ประกอบการสอนของอาจารย์อย่างเพียงพอ เช่น เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์
เครื่ อ งถ่ า ยทอดภาพ 3 มิ ติ เครื่ อ งฉายสไลด์ เป็ น ต้ น นอกเหนื อ จากหนั ง สื อ และต าราแล้ ว
บัณฑิตวิทยาลัยยังมีหอ้ งปฏิบัติการต่าง ๆ จัดห้องทางานของนักศึกษาพร้อมระบบเครือข่าย Server
ของมหาวิทยาลัย และระบบ Wifi ในการสืบค้นข้อมูล
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
มีทั้งหมดจานวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ผลการด าเนิ น การบรรลุ ต ามเป้ า หมายตั ว บ่ ง ชี้ ทั้ ง หมดในเกณฑ์ ดี ต่ อ เนื่ อ ง 2 ปี ก ารศึ ก ษา
เพื่อติดตามการดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตาม
ข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ
80 มีสว่ นร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
รายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5-6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนด
ใน มคอ.3-4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่ผ่านมา
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับ
การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มตี ่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
13. จานวนบัณฑิตที่สามารถถ่ายทอดศาสตร์
พระราชาและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
ภูมสิ ังคมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร ก าหนดให้ ผู้ ส อนจั ด การเรี ย นการสอนตาม มคอ. 3
ของแต่ละรายวิชา และให้ผู้ประสานรายวิชาประเมินกลยุทธ์การสอนเพื่อปรับปรุงคุณภาพของ
การสอนในครั้งต่อไป จากนั้นให้นาเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อดาเนินการต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถกระทาได้ ดังนี้
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา
1.2.2 ประเมินตนเองโดยอาจารย์ผู้สอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสารวจข้อมูลจาก
2.1 นักศึกษาและบัณฑิต
2.2 ผูใ้ ช้บัณฑิต
2.3 ผูท้ รงคุณวุฒิ
2.4 อาจารย์ผสู้ อน
2.5 กรรมการบริหารหลักสูตร
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
สาขาวิชาผ่านการประเมินจากหน่วยงานประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนของ
สาขาวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
การจัดทารายละเอียดของหลักสูตร ดาเนินการดังนี้
1) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
อย่างน้อย 5 คน โดยมีอาจารย์ผู้รับ ผิด ชอบหลัก สู ตร 2 คน ผู้ท รงคุณวุฒิ หรือผู้เ ชี่ย วชาญใน
สาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง เป็ น บุ ค คลภายนอกอย่ า งน้ อ ย 2 คน เพื่ อ ด าเนิ น การพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง
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หลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ โดยมีหัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กาหนดใน
แบบ มคอ.2 (รายละเอียดของหลักสูตร)
2) การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญ ญาเอก สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่ งยืน
ตามข้อ (1) ในหัว ข้อผลการเรีย นรู้ที่ ค าดหวั ง นอกจากมาตรฐานผลการเรีย นรู้ที่ก าหนดไว้ ใ น
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน แล้ว หลักสูตร
อาจเพิ่มเติมผลการเรียนรู้ ซึ่งหลักสูตรต้องการให้ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน มีคุณลักษณะเด่น หรือพิเศษกว่า ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตในสาขาอื่น ๆ เพื่อให้
เป็นตามปรัชญาของหลักสูตร และเป็นที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรหรือผูใ้ ช้บัณฑิต
3) เมื่อรวบรวมข้อมูลจะทาให้ทราบถึงปัญหาของการบริหารหลักสูตร ทั้งในภาพรวมและใน
แต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาในระดับรายวิชาก็สามารถที่จะดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้
ทันทีซึ่งจะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยควรทาได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สาหรั บการ
ปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับจะกระทาทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผูใ้ ช้อยู่เสมอ
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คาอธิบายรายวิชา
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1) หมวดวิชาพื้นฐาน 6 หน่วยกิต
KP 6101 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเชิงวิเคราะห์
3(3-0-6)
Analytical Philosophy of Sufficiency Economy
กรอบแนวคิด คุ ณลั กษณะ นิยาม เงื่อนไขและองค์ประกอบของปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทย การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติการประยุกต์ใช้ในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ทั้งใน
ระดับบุคคล ครัวเรือน องค์กร ชุมชนท้องถิ่น และระดับชาติ
KP 6201 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
Advanced Research Sciences for Susatainable Local Development
การศึกษาและการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในการวิจัยเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาที่มุ่งเน้น
ความรู้ ความเข้าใจ และการนาไปสู่การปฏิบัติ การนาเสนอหัวข้อการวิจัย การพัฒนาเค้าโครงการวิจัย
ให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหา การนาเสนอเค้าโครงการวิจัย การเลือกวิธีวิทยาการวิจัยที่เหมาะสม
กับประเด็นปัญหา การวิเคราะห์ที่นาไปสู่ข้อค้นพบที่เป็นแนวทางการปฏิบัติ การเขียนรายงานและ
การเผยแพร่ผลการวิจัย
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
KP 6401 การบูรณาการศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศ
3(3-0-6)
Integration of King’s Philosophy in National Development
การพั ฒ นาประเทศ นโยบายการพั ฒ นาประเทศ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศ
กระบวนการพัฒนาประเทศ การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของประเทศ หลักการทรงงาน
แนวคิดและทฤษฎีในการนาศาสตร์พระราชาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ พระบรมราโชวาทและพระราชกรณียกิจ การประยุกต์ใช้พระบรมราโชวาทสู่ก าร
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และกรณีศึกษาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
และโครงการหลวง
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2.2) กลุ่มวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
KP 6202 การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
Application of King’s Philosophy to Sustainable Development
นิ ยาม ความส าคั ญ กรอบแนวคิ ด เป้ าหมาย การบริ หารจั ดการ และดั ชนี ชี้ วั ดของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน บริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น รวมถึงการประยุกต์ใช้แนวคิดจาก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
KP 6402 หัวข้อเลือกสรรทางศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 1
3(3-0-6)
Selected Topics on Sciences for Susatainable Local Development 1
การศึกษาค้นคว้าและการเสวนาในประเด็ นเฉพาะเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา การสร้าง
กรอบแนวคิดและทฤษฎีสาหรับการวิจัย การวิพากษ์และแสดงความคิดเห็นเพื่อนาไปสู่การกาหนด
ประเด็นปัญหาและหัวข้อวิทยานิพนธ์
KP 6403 หัวข้อเลือกสรรทางศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 2
3(3-0-6)
Selected Topics on Sciences for Susatainable Local Development 2
การศึกษาค้นคว้าและเสวนาเพิ่มเติมในประเด็นเฉพาะเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา การสร้าง
กรอบการแนวคิดในการวิจัย และกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ข้อมูล
3) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
KP 6901 วิทยานิพนธ์ 1.1
48(2160)
Dissertation 1.1
งานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับศาสตร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ภายใต้การดูแลและให้
คาปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
KP 6902 วิทยานิพนธ์ 2.1
36(1620)
Dissertation 2.1
งานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับศาสตร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ภายใต้การดูแลและให้
คาปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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4) หมวดวิชาไม่นับหน่วยกิตสะสม
KP 6801 สัมมนา 1 การหาประเด็นและพัฒนาหัวข้อเพื่อวิทยานิพนธ์
3(3-0-6)
Seminar 1 Finding Topics for Dissertation
นักศึกษาจัดสัมมนาในหัวข้อหรือประเด็นที่จะนาไปสู่การกาหนดหัวข้อเพื่อทาวิทยานิพนธ์
ทังนี้หัวข้อดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้คุมวิทยานิพนธ์
KP 6802 สัมมนา 2 นาเสนอและวิพากษ์โครงร่างวิทยานิพนธ์
3(3-0-6)
Seminar 2 Dissertation Proposal Presentation and Criticism
นั ก ศึ ก ษาจั ด สั ม มนาเพื่ อ น าเสนอโครงร่ า งวิท ยานิ พ นธ์ใ นชั้ น เรี ย นต่ อ อาจารย์ ผู้คุม
วิทยานิพนธ์ และนักศึกษาร่วมชั้นเรียนโดยเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายและซักถาม
KP 6803 สัมมนา 3 การเขียนรายงานการวิจัย การเขียนบทความวิจัย และการนาเสนอ
และการนาเสนอ
3(3-0-6)
Seminar 3 Research and Article Writing and Presentation
การนาเสนอ การวิเคราะห์ และการอภิปรายเทคนิค/วิธีการ/รูปแบบการเขียนรายงาน
การวิ จั ย บทความวิ จั ย ตลอดจนแนวทางในการเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย ตามระเบีย บของบัณฑิต
วิทยาลัย
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1. นายมนัส สุวรรณ
1.1 ตาแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์
1.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ปี พ.ศ.
ที่สาเร็จการศึกษา
Ph.D. (Geography) Pennsylvania State University, U.S.A.
2524
M.S. (Geography) Pennsylvania State University, U.S.A.
2521
กศ.บ. (ภูมศิ าสตร์) วิทยาลัยวิชาการศึกษา (บางแสน)
2514
คุณวุฒิ

สถาบันการศึกษา

1.3 ผลงานทางวิชาการ
1.3.1 ผลงานวิจัย
บทความวิจัยที่ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ
Chandrucka, S., Tantranont, N., & Suwan, M. (2015). Green Management Model for
Eco-farm in Thailand. Universal Journal of Management, 3(8), 309-317. (December).
Chotinun, S., Rojanasthien, S., Unger, F., Suwan, M., Tadee, P. & Patchanee, P. (2014).
An intregative approach to enhancing small-scale poultry slaughterhouse by
addressing regulations and food safety in northern Thailand. Infectious Diseases
of Poverty 2014, 3(46), 1-8. (December).
1.3.2 ตารา หนังสือ บทความทางวิชาการ
บทความทางวิชาการ
มนัส สุวรรณ, กังสดาล กนกหงส์, และ สุรสิงห์ แสงโสด. (2561). การให้ความรูค้ วามเข้าใจ
ทางการเมืองเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย. ใน กัลทิมา พิชัย
และ สุทธินันท์ ชื่นชม (บรรณาธิการ), ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รวมบทความวิจัย บทความวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปี พ.ศ.
2561 (น.81-89). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. (ตุลาคม).
มนัส สุวรรณ. (2559). ลม: กายภาพของบรรยากาศบนพืน้ โลกที่นา่ รู้. วารสาร
ราชบัณฑิตยสภา, 41(2), 327-346. (เมษายน-มิถุนายน).
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มนัส สุวรรณ. (2557). พรมแดนความรู้วิชาภูมิศาสตร์. ใน การปาฐกถาชุด ปาฐกถา “สิรธิ ร”
ครั้งที่ 29. (หน้าพระที่นั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ) ณ อาคาร
มหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (น. 1-24), 7 กุมภาพันธ์, 2557
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
1.4 ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภูมภิ าคลุ่มน้าโขงและสาละวินศึกษา
พ.ศ. 2552 - 2553 ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย
พ.ศ. 2549 - 2551 นายกสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2538 - 2547 ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2536 - 2553 ศาสตราจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.5 ภาระงานสอน
รหัสวิชา
KP 6201
KP 6202
KP 6402
KP 6403
KP 6801

ชื่อรายวิชา
วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน
การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน
หัวข้อเลือกสรรทางศาสตร์ศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน 1
หัวข้อเลือกสรรทางศาสตร์ศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน 2
สัมมนา 1 การหาประเด็นและพัฒนาหัวข้อ
เพื่อวิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

65
2. นายวีระศักดิ์ สมยานะ
2.1 ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ

คุณวุฒิ

สถาบันการศึกษา

ปริญญาเอก ปร.ด. (พัฒนบูรณาการศาสตร์) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปริญญาโท ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี พ.ศ.
ที่สาเร็จ
การศึกษา
2556
2542
2539

2.3 ผลงานทางวิชาการ
2.3.1 ผลงานวิจัย
บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการภายในประเทศ
Qing OuYang และ วีระศักดิ์ สมยานะ. (2560). “ปัจจัยทางการตลาดที่สง่ เสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวจีน Factors for Marketing to
Support traveling in Chiang Mai of Chinese Tourists”. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติเบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 7: The 7th BENJAMITRA
Network National & International Conference From Sufficiency Economy to
Sustainable Development (น.375-387), 27 พฤษภาคม, 2560. ลาปาง:
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลาปาง.
เกศกนก วงศ์สาเร็จ และ วีระศักดิ์ สมยานะ. (2560). “ปัจจัยทางการตลาดที่มผี ลต่อ
พฤติกรรมการประมูลทะเบียนรถจากกรมการขนส่งทางบกของประชาชน ในเขต
พืน้ ที่จังหวัดเชียงใหม่ The marketing mix towards car license plate auction
behavior of department of land transport in Chiang Mai area”. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครัง้ ที่ 3 ประจาปี 2560 Thailand 4.0
นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน (น.1334-1340), 23-24 มีนาคม,
2560. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
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ดาวสวรรค์ รื่นรมย์ และ วีระศักดิ์ สมยานะ. (2560). “ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
สานักงานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคเหนือ เขต 1 The
satisfaction of travel agencies in tourism business and guide registration office
north branch area”. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 3
ประจาปี 2560 Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน
(น.1341-1348), 23-24 มีนาคม, 2560. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม.
2.3.2 ตารา หนังสือ บทความทางวิชาการ
ตารา หนังสือ
วีระศักดิ์ สมยานะ. (2560). คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น: Introduction to Mathematical
Economic (ปรับปรุงครัง้ ที่ 1). เชียงใหม่: สุเทพการพิมพ์. 376 หน้า. (กุมภาพันธ์).
วีระศักดิ์ สมยานะ. (2560). สถิตเิ ศรษฐศาสตร์: Economics Statistics (ปรับปรุงครัง้ ที่ 1).
เชียงใหม่: สุเทพการพิมพ์. 307 หน้า. (กุมภาพันธ์).
วีระศักดิ์ สมยานะ. (2557). โครงการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรูธ้ ุรกิจชุมชนเชิงคุณธรรม
ปีที่ 1. เชียงใหม่: สุเทพการพิมพ์. 365 หน้า. (ธันวาคม).
2.4 ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาสานักส่งเสริมวิชาการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน
ผูท้ รงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน กระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน
ผูท้ รงคุณวุฒิสานักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
พ.ศ. 2556 - 2557
ผูช้ ่วยคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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2.5 ภาระงานสอน
รหัสวิชา
KP 5901
KP 6101
KP 6801
KP 6802
KP 6803

ชื่อรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเชิงวิเคราะห์
สัมมนา 1 การหาประเด็นและพัฒนาหัวข้อ
เพื่อวิทยานิพนธ์
สัมมนา 2 การนาเสนอและวิพากษ์โครงร่าง
วิทยานิพนธ์
สัมมนา 3 การเขียนรายงานการวิจัย
การเขียนบทความวิจัยและการนาเสนอ

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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3. นายวัชรพงษ์ วัฒนกูล
3.1 ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
3.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

คุณวุฒิ

สถาบันการศึกษา

Ph.D. (Pig Production) University of Aberdeen, Scotland,
UK
วท.ม. (สัตวศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี พ.ศ.
ที่สาเร็จการศึกษา
2540
2531
2528

3.3 ผลงานทางวิชาการ
3.3.1 ผลงานวิจัย
บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
สุขสันต์ ไชยวงศ์, วัชรพงษ์ วัฒนกูล, และ ยุวดี ชูประภาวรรณ. (2559). ผลของกากมันสาปะลัง
หมักเชื้อรา Rhizopus oryzae ต่อการย่อยได้และสมรรถนะการผลิตสุกรรุ่นลูกผสม
เหมยซาน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อบวิจัยครั้งที่ 10 การพัฒนาท้องถิ่น
สู่ภูมิภาคอาเซียน งานวิจัยกับอนาคตสังคมไทย (น. 21-23), 7-8 กรกฎาคม, 2559.
อุบลราชธานี: อาคารเทพรัตนสิรปิ ภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
วีรเวทย์ อุทโธ, เรวัติ ชัยราช, อุบล ชินวัง, วรงค์ นัยวินิจ, เจีย เจียด, และ วัชรพงษ์ วัฒนกูล.
(2559). การเพิ่มมูลค่าผักสดของเกษตรกรรายย่อยชาวกัมพูชาด้วยเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยวและการบรรจุ. ใน การประชุมวิชาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ
ครั้งที่ 14 (น. 385-388), 2-3 มิถุนายน, 2559. เชียงราย: ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
เจีย เจียด, วสุ อมฤตสุทธิ์, นรินทร บุญพราหมณ์, และ วัชรพงษ์ วัฒนกูล. (2557). ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดกาปุงธม ประเทศกัมพูชา.
ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประจาปี 2557 (น. 114-121), 26 กันยายน, 2557. อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี.
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มรุต นามบุญ และ วัชรพงษ์ วัฒนกูล. (2557). การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับทดสอบ
การงอกของเมล็ดพืชด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจาปี 2557 (น. 140-148),
26 กันยายน, 2557. อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
3.3.2 ตารา หนังสือ บทความทางวิชาการ
ตารา หนังสือ
วัชรพงษ์ วัฒนกูล, อดุลย์ อภินันท์, บุญส่ง เอกพงษ์, ยุวดี ชูประภาวรรณ, สุภาวดี แก้วระหัน,
อุบล ชินวัง, ... รักเกียรติ แสนประเสริฐ. (2560). การพัฒนากลุ่มเกษตรกรเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตผักและผลไม้ในจังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา
(The Practical Guides). อุบลราชธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 124 หน้า.
(กุมภาพันธ์).
3.4 ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. 2560 – 2562
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
พ.ศ. 2559 - 2561
คณะกรรมการวิชาการสมาคมนักอาหารสัตว์ไทย
พ.ศ. 2555
รักษาการคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2548 - 2556
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. 2548 - 2556
กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภทผู้บริหาร
พ.ศ. 2548 - 2556
กรรมการตรวจคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและ
มหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. 2545
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3.5 ภาระงานสอน
รหัสวิชา
KP 5106
KP 5401

ชื่อรายวิชา
ศาสตร์พระราชาเพื่อการเกษตร
การส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตรเพื่อท้องถิ่น

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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4. นายชาตรี มณีโกศล
4.1 ตาแหน่งทางวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
4.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ

คุณวุฒิ

ปริญญาเอก กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร)
ปริญญาโท ศษ.ม. (หลักสูตรและการ
สอน)
ปริญญาตรี กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ปี พ.ศ.
ที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2539
สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2532

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2527

4.3 ผลงานทางวิชาการ
4.3.1 ผลงานวิจัย
บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการภายในประเทศ
ชาตรี มณีโกศล และ วลัยพร ทองหยอด. (2558). ยุทธวิธีพัฒนาครูภาษาอังกฤษยุคใหม่
สู่ครูมอื อาชีพภายใต้บริบทสถานศึกษา. ใน สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร และคณะ
(บรรณาธิการ). ใน ประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.
วิจัยครั้งที่ 9 (น.193-201), 2-3 กรกฎาคม, 2558. อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี.
บทความวิจัยตีพมิ พ์วารสารวิชาการในประเทศ
อรุณี ปินคา, ชาตรี มณีโกศล, และ หนูมว้ น ร่มแก้ว. (2559). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ ทศนิยมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วารสารบัณฑิตวิจัย, 7(2), 91–106.
(กรกฎาคม-ธันวาคม).
เจษฎา แก้ววรา, ชาตรี มณีโกศล, และ ยุพิน อินทะยะ. (2559). การศึกษาเปรียบเทียบ
หลักสูตรระดับประถมศึกษาของประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น. วารสารบัณฑิตวิจัย,
7(2), 167–180. (กรกฎาคม-ธันวาคม).
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จิราวรรณ เวียงยา, ชาตรี มณีโกศล, และ ผจงกาญจน์ ภูว่ ิภาดาวรรธน์. (2558). การเล่าเรื่อง
เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการฟัง–พูด ภาษาอังกฤษและความเชื่อมั่นในตนเอง
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5. วารสารพิฆเนศวร์สาร, 11(2), 75–85.
(กรกฎาคม-ธันวาคม).
เสาวนิภา อริยปรานต์, ชาตรี มณีโกศล, และ ศิริพร ขีปนวัฒนา. (2558). การประเมินหลักสูตร
การดูแลเด็กเล็กและการดูแลผูส้ ูงอายุ (พ.ศ. 2553). วารสารบัณฑิตวิจัย, 6(1),
25–36. (มกราคม-มิถุนายน).
ภัทรวดี ปันติ, ชาตรี มณีโกศล, และ ศิริพร ขีปนวัฒนา. (2558). ผลการใช้วธิ ีการสอนแบบตอบสนอง
ด้วยท่าทางที่มตี ่อทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษ และการกล้าแสดงออก
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 2 โรงเรียนกมล-เรียมสุโกศล (บ้านผาใต้).
วารสารบัณฑิตวิจัย, 6(2), 41–48. (กรกฎาคม-ธันวาคม).
ศุภฤทธิ์ ไชยเลิศ, ชาตรี มณีโกศล, และ ศิริพร ขีปนวัฒนา. (2558). ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน. วารสารพิฆเนศวร์สาร,
11(2), 86–99. (กรกฎาคม-ธันวาคม).
ณัฐกุล รุณผาบ, ชาตรี มณีโกศล, ทศพล อารีนิจ, และ เรืองวิทย์ นนทภา. (2557). การศึกษา
ผลกระทบทางสังคมจากการยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก และแนวทางพัฒนาความเข้มแข็ง
ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1.
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และศิลปะ,
7(2), 304–316. (กรกฎาคม-ธันวาคม).
ประพันธ์ ทรรศนียากร, ชาตรี มณีโกศล, สนิท สัตโยภาส, และ ทศพล อารีนิจ. (2557). กลยุทธ์
การบ่มเพาะคุณลักษณะความเป็นไทยของนักเรียนชนเผ่าในโรงเรียนการกุศลประเภท
การศึกษาสงเคราะห์ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย. วารสารวิชาการ Veridian
E-Journal ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และศิลปะ, 7(2), 492–504.
(พฤษภาคม-สิงหาคม).
4.3.2 ตารา หนังสือ บทความทางวิชาการ
ไม่มี
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4.4 ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พ.ศ. 2558 – 2560
ผูอ้ านวยการสานักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พ.ศ. 2558 - 2560
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พ.ศ. 2556 – 2558
ผูช้ ่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน
อาจารย์สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พ.ศ. 2552 – 2556
รองคณบดี คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พ.ศ. 2548 – 2556
อาจารย์สังกัดสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4.5 ภาระงานสอน
รหัสวิชา
KP 5601
KP 6801
KP 6802
KP 6803

ชื่อรายวิชา
ศาสตร์พระราชาเพื่อการศึกษา
สัมมนา 1 การหาประเด็นและพัฒนาหัวข้อ
เพื่อวิทยานิพนธ์
สัมมนา 2 การนาเสนอและวิพากษ์โครงร่าง
วิทยานิพนธ์
สัมมนา 3 การเขียนรายงานการวิจัย การเขียน
บทความวิจัยและการนาเสนอ

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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5. นายนครินทร์ พริบไหว
5.1 ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ

คุณวุฒิ

ปริญญาเอก วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ปริญญาโท วท.ม. (สัตวศาสตร์)
ปริญญาตรี วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี พ.ศ.
ที่สาเร็จการศึกษา
2554
2543
2541

5.3 ผลงานทางวิชาการ
5.3.1 ผลงานวิจัย
นครินทร์ พริบไหว, ชูสิทธิ์ ชูชาติ, ถนัด บุญชัย, และ ชุติวลัญชน์ เสมมหาศักดิ์. (2560).
ผลของความหนาของแผ่นตะแกรงอัดเม็ดและความเร็วรอบของเพลาต้นกาลัง
ที่มตี ่อคุณภาพอาหารสัตว์อัดเม็ด. ใน กัลทิมา พิชัย, ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์,
วิไลพร ลักษมีวาณิชย์, และ สุทธินันท์ ชื่นชม (บรรณาธิการ). ศาสตร์พระราชา
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : รวมบทความวิจัย บทความวิชาการ (น.165-176).
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. (กรกฎาคม).
บทความวิจัยตีพมิ พ์วารสารวิชาการในประเทศ
ธวัชชัย แถวถาทา และ นครินทร์ พริบไหว. (2560). การศึกษาระบบการเลีย้ งขุนโคนมเพศผู้
เพื่อผลิตเนื้อโควัยอ่อนคุณภาพ. วารสารวิชาการ สานักพัฒนาพันธุ์สัตว์,
11(2), 11-23. (มิถุนายน).
บทความวิจัยที่ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ
Punyatong, M., Tapingkae, W., Pripwai, N., & Laenoi, W. (2018). Effect of Purple Glutinous
rice bran supplementation on performance, oxidative status and lipid oxidation in
broiler. Indian Journal of Animal Research, 52(2), 182-188. (February).
5.3.2 ตารา หนังสือ บทความทางวิชาการ
ไม่มี
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5.4 ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน
ผูช้ ่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน
อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พ.ศ. 2554 – 2556
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5.5 ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
KP 5102
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 3(3-0-6)
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6. นายพงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร
6.1 ตาแหน่งทางวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
6.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ

คุณวุฒิ

สถาบันการศึกษา

ปี พ.ศ.

ที่สาเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก วท.ด. (วิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2554
ปริญญาโท วท.ม. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2550
ปริญญาตรี วท.บ. (จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2547
6.3 ผลงานทางวิชาการ
6.3.1 ผลงานวิจัย
บทความวิจัยตีพมิ พ์วารสารวิชาการในประเทศ
พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร และ หนึ่งฤทัย ใจเพลิน. (2558). ความหลากหลายและการกระจาย
ตัวตามฤดูกาลของแพลงก์ตอนพืชในอ่างเก็บน้าสวนหลวง ร.9 จังหวัดเชียงใหม่.
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., 38(2), 145-154. (เมษายน-มิถุนายน).
พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร. (2557). คุณภาพน้าและความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอน
พืชในอ่างเก็บน้าแม่จอกหลวงและห้วยตึงเฒ่า อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 9(2), 173-184. (สิงหาคม-กันยายน).
พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร และ ทัตพร คุณประดิษฐ์. (2557). คุณภาพน้าและความหลากหลาย
ทางชีวภาพของแพลงก์ตอนพืชและสัตว์หน้าดินในอ่างเก็บน้า ที่วทิ ยาเขตสะลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social
Sciences, 15(1), 87-97. (มกราคม-มิถุนายน).
บทความวิจัยที่ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ
Kunpradid, T., Peerapornpisal, Y., & Leelahakriengkrai, P. (2016). Biodiversity of benthic
diatoms and aquatic insects at Mae tuen stream passing Omkoi District Chiang
Mai Province, Thailand. Ecology. Environment and Conservation Journal, 22(4),
1601-1608. (December).
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Itayama, T., Hawkins, P., Leelahakriengkrai, P., Kullasoot, S., Whangchai, N., Chitmanat,
C., Peerapornpisal, Y., & Kawabata, Z. (2015). Bioassessment of Dry Season
Water Quality in the Ping River Around Chiang Mai City. Thailand. Chiang Mai
Journal of Science, 42(2), 349-366. (April).
Leelahakriengkrai, P., & Peerapornpisal, Y. (2014). Evaluation of the Trophic Benthic
Diatom Index in some Main Rivers of Thailand. Advances in Environmental
Biology, 8(1), 248-254. (January).
6.3.2 ตารา หนังสือ บทความทางวิชาการ
ไม่มี
6.4 ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน
อาจารย์ประจาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พ.ศ. 2557 – 2558
คณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6.5 ภาระงานสอน
รหัสวิชา
KP 5301
KP 5304

ชื่อรายวิชา
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาดิน

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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7. นายกิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์
7.1 ตาแหน่งทางวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
7.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

คุณวุฒิ

สถาบันการศึกษา

วท.ด. (ชีววิทยา)
วท.ม. (ชีววิทยา)
วท.บ. (ชีววิทยา)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี พ.ศ.
ที่สาเร็จการศึกษา
2554
2546
2543

7.3 ผลงานทางวิชาการ
7.3.1 ผลงานวิจัย
บทความวิจัยตีพมิ พ์วารสารวิชาการในประเทศ
กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์. (2559). การใช้สารละลายธาตุอาหารสาหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้ดนิ
ทดแทนธาตุอาหารในสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านสี่ทิศ. วารสารวิทยาศาสตร์
มข, 44(1), 103-110. (มกราคม-มีนาคม).
กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์. (2558). อาหารอย่างง่ายจากสารละลายธาตุอาหารสาหรับปลูก
พืชโดยไม่ใช้ดนิ เพื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ้ ม่วงเทพรัตน์และหญ้าหวาน. วารสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 23(1), 74-81.
(มกราคม-เมษายน).
ทิพย์สุคนธ์ ทังสุนันท์, กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์, และ กัลทิมา พิชัย. (2558). การขยายพันธุ์
หญ้าหวาน (Stevia rebaudiana Bertoni.) โดยวิธีปลอดเชื้อ. วารสารวิจัย
สหวิทยาการไทย, 10(1), 8-16. (มกราคม-กุมภาพันธ์).
บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการภายในประเทศ
กนกวรรณ เกิดกูน, กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์, และ เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี. (2558).
ผลของอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจากสารละลายสาหรับปลูกพืชไมใชดินต่อ
การงอกและการพัฒนาของเมล็ดกล้วยไมเอือ้ งกุหลาบกระเปาเปด. ใน
การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติครัง้ ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (น.43-53), 28-29 เมษายน, 2558. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
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กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์. (2558). ผลของเทคนิคการนึ่งและไมโครเวฟต่อการฆ่า
เชื้อจุลินทรีย์ในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช. ใน การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: Smart Agriculture “The Future of Thailand”
(น.305-312), 3–6 กุมภาพันธ์, 2558. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เจนณรงค์ วงศ์แสนศรี, กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์, กัลทิมา พิชัย, และ เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี.
(2558). ผลของโซเดียมอัลจิเนตต่อการผลิตเมล็ดเทียมหญ้าหวาน. ใน
การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครัง้ ที่ 4 (น.809-817), 29-30 มกราคม,
2558. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา.
สุปราณี คันธา, กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์, และ วีรพงษ์ จันทะชัย. (2558). ประสิทธิภาพ
ในการยับยั้งเชือ้ ราของสารสกัดสมุนไพรไทยประเภทเหง้าต่อเชือ้ เกลือ้ น
(Malassezia species). ใน การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 4
(น.683-691), 29-30 มกราคม, 2558. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา.
วรรธนา จะนู, กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์, ดาราลักษณ์ เยาวภาคย์โสภณ, และ ศรีสุลักษณ์
ธีรานุพัฒนา. (2558). อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชตนทุนต่าเพื่อการขยาย
พันธุหญาหวาน. ใน การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติครัง้ ที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (น.401-411),
28-29 เมษายน, 2558. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์, วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์, และ ดาราลักษณ์ เยาวภาคย์โสภณ.
(2557). ผลของโคลชิซินต่อลักษณะทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของดาวเรือง.
ใน นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 10: เครือข่ายวิจัยสร้างความรูส้ ู่อาเซียน (น.904-909),
22–23 กรกฎาคม, 2557. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ และ ณัตฐิยา ชัยชนะ. (2557). การชักนารากของหญ้าหวาน
(Stevia rebaudiana Bertoni.) ในสภาพปลอดเชือ้ และการย้ายต้นอ่อนออกปลูกใน
สภาพธรรมชาติ. ใน นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10: เครือข่ายวิจัยสร้างความรูส้ ู่อาเซียน
(น.162-163), 22–23 กรกฎาคม, 2557. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
7.3.2 ตารา หนังสือ บทความทางวิชาการ
ไม่มี
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7.4 ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน

พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน

7.5 ภาระงานสอน
รหัสวิชา
KP 5302
KP 5304

ผูอ้ านวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
อาจารย์ประจาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ชื่อรายวิชา
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาป่าไม้
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาดิน

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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8. นายเฉลิมชัย ไชยชมภู
8.1 ตาแหน่งทางวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
8.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ

คุณวุฒิ

ปริญญาเอก ปร.ด. (ภาษาศาสตร์)
ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)
ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี พ.ศ.
ที่สาเร็จการศึกษา
2547
2537
2526

8.3 ผลงานทางวิชาการ
8.3.1 ผลงานวิจัย
บทความวิจัยตีพมิ พ์วารสารวิชาการในประเทศ
Chaichompoo, C. (2017). Using e-mapping to improve reading comprehension and
summary skills of EFL students. NIDA Journal of Language and Communication,
22(30), 129-138. (January-April).
สุดฤทัย อรุณศิโรจน์ และ เฉลิมชัย ไชยชมภู. (2560). การพัฒนาแบบฝึกการออกเสียง
ภาษาไทยมาตรฐานของนักเรียนไทยเชือ้ สายคะฉิ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแม่นะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
ฟาร์อีสเทอร์น, 11(1), 89-98. (มกราคม-มีนาคม).
8.3.2 ตารา หนังสือ บทความทางวิชาการ
ตารา หนังสือ
Chaichompoo, C. (2017). Introduction to Linguistics. Chiang Mai: Chiang Mai Rajabhat
University. 117. (January).
บทความทางวิชาการ
ชูสิทธิ์ ชูชาติ, เฉลิมชัย ชัยชมภู, และ ถนัด บุญชัย. (2560). การท่องเที่ยวในมิตเิ ศรษฐกิจ
พอเพียง. ใน กัลทิมา พิชัย, ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์, วิไลพร ลักษมีวาณิชย์,
และ สุทธินันท์ ชื่นชม (บรรณาธิการ), ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน :
รวมบทความวิจัย บทความวิชาการ (น.259-276). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่. (กรกฎาคม).
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8.4 ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8.5 ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
KP 5401
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนามนุษย์และ
ศิลปวัฒนธรรม
ENG 5101
ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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9. นายถนัด บุญชัย
9.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
9.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ

คุณวุฒิ

ปริญญาเอก ศษ.ด. (การวิจัยและพัฒนา
การศึกษา)
ปริญญาโท วท.ม. (สถิตปิ ระยุกต์)
ปริญญาตรี วท.บ. (สถิตปิ ระยุกต์)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี พ.ศ.
ที่สาเร็จการศึกษา
2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยครูเชียงใหม่

2539
2534

สถาบันการศึกษา

9.3 ผลงานทางวิชาการ
9.3.1 ผลงานวิจัย
นครินทร์ พริบไหว, ชูสิทธิ์ ชูชาติ, ถนัด บุญชัย, และ ชุติวลัญชน์ เสมมหาศักดิ์. (2560).
ผลของความหนาของแผ่นตะแกรงอัดเม็ดและความเร็วรอบของเพลาต้นกาลัง
ที่มตี ่อคุณภาพอาหารสัตว์อัดเม็ด. ใน กัลทิมา พิชัย, ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์,
วิไลพร ลักษมีวาณิชย์, และ สุทธินันท์ ชืน่ ชม (บรรณาธิการ), ศาสตร์พระราชา
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : รวมบทความวิจัย บทความวิชาการ (น.165-176).
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. (กรกฎาคม).
บทความวิจัยตีพมิ พ์วารสารวิชาการในประเทศ
ถนัด บุญชัย, อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์, ชูชีพ พุทธประเสริฐ, และ ประพันธ์ ธรรมไชย. (2559).
รูปแบบที่เหมาะสมในการกากับดูแลมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ.
วารสารการวิจัยกาสะลองคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 10(1), 127-146.
(มกราคม-มิถุนายน).
ถนัด บุญชัย, อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์, ชูชีพ พุทธประเสริฐ, และ ประพันธ์ ธรรมไชย. (2559).
การกากับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เหมาะสมโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อสี เทอร์น, 10(4), 19-34. (ตุลาคม-ธันวาคม).
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9.3.2 ตารา หนังสือ บทความทางวิชาการ
ตารา หนังสือ
ชูสิทธิ์ ชูชาติ และ ถนัด บุญชัย. (2561). การเสด็จประพาสต้นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน.
เชียงใหม่: ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น. 155 หน้า.
(พฤศจิกายน).
บทความทางวิชาการ
ชูสิทธิ์ ชูชาติ และ ถนัด บุญชัย. (2561). การเสด็จประพาสต้นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน. ใน
กัลทิมา พิชัย และ สุทธินันท์ ชื่นชม (บรรณาธิการ), ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน: รวมบทความวิจัย บทความวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจาปี พ.ศ. 2561 (น.1-12). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. (ตุลาคม).
มนัส สุวรรณ และ ถนัด บุญชัย. (2560). เศรษฐกิจพอเพียง : พระอัจฉริยภาพทาง
มนุษยนิเวศวิทยาแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. ใน กัลทิมา พิชัย,
ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์, วิไลพร ลักษมีวาณิชย์, และ สุทธินันท์ ชื่นชม
(บรรณาธิการ), ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : รวมบทความวิจัย
บทความวิชาการ (น.1-8). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. (กรกฎาคม).
ชูสิทธิ์ ชูชาติ, เฉลิมชัย ชัยชมภู, และ ถนัด บุญชัย. (2560). การท่องเที่ยวในมิตเิ ศรษฐกิจ
พอเพียง. ใน กัลทิมา พิชัย, ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์, วิไลพร ลักษมีวาณิชย์,
และ สุทธินันท์ ชื่นชม (บรรณาธิการ), ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน :
รวมบทความวิจัย บทความวิชาการ (น.259-276). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่. (กรกฎาคม).
ชูสิทธิ์ ชูชาติ, ถนัด บุญชัย, และ ชุติวลัญชน์ เสมมหาศักดิ์. (2560). ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการดาเนินชีวติ . ใน กัลทิมา พิชัย, ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์,
วิไลพร ลักษมีวาณิชย์, และ สุทธินันท์ ชื่นชม (บรรณาธิการ), ศาสตร์พระราชา
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : รวมบทความวิจัย บทความวิชาการ (น.393-407).
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. (กรกฎาคม).
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9.4 ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2559 – 2560
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2556 – 2559
พ.ศ. 2556 – 2557
พ.ศ. 2555 – 2556
พ.ศ. 2550 – 2555
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2546 – 2548
พ.ศ. 2542 – 2546
พ.ศ. 2540 – 2546
พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน

พ.ศ. 2538 – 2542
พ.ศ. 2534 – 2539

9.5 ภาระงานสอน
รหัสวิชา
KP 6401
KP 5601

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
วิจัยและบริการวิชาการและพัฒนาพื้นที่ศูนย์แม่ริม
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร การบริหารงานบุคคล
และวางแผนและพัฒนา
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
หัวหน้าสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝา่ ยวางแผนและพัฒนา
ผูอ้ านวยการสานักวางแผนและพัฒนา
ผูอ้ านวยการศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต
อาจารย์ประจา ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นักสถิติ สังกัด สานักวางแผนและพัฒนา
วิทยาลัยครูเชียงใหม่

ชื่อรายวิชา
การบูรณาการศาสตร์พระราชาเพื่อการ
พัฒนาประเทศ
ศาสตร์พระราชาเพื่อการศึกษา

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

85
10. นายรัชพล สัมพุทธานนท์
10.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
10.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ

คุณวุฒิ

ปริญญาเอก Ph.D. (Remote Sensing
and Geographic
Information Systems)
ปริญญาโท วท.ม. (ภูมศิ าสตร์)
ปริญญาตรี วท.บ. (ภูมศิ าสตร์)

ปี พ.ศ.
ที่สาเร็จการศึกษา
Asian Institute of Technology,
2557
Thailand
สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2547
2543

10.3 ผลงานทางวิชาการ
10.3.1 ผลงานวิจัย
บทความวิจัยตีพมิ พ์วารสารวิชาการในประเทศ
จุฑาศินี ธัญปราณีตกุล, รัชพล สัมพุทธานนท์, และ พรชัย ตระกูลวรานนท์. (2558).
การประยุกต์ใช้โปรแกรมกูเกิลเอิร์ทเพื่อการเฝ้าระวังภัยพิบัติ: กรณีตัวอย่าง
น้าท่วมในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 23(3), 396-417. (กรกฎาคม–กันยายน).
บทความวิจัยที่ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ
Samphutthanon, R., Tripathi, N. K., Ninsawat, S., & Duboz, R. (2014). Integrating GIS
with AHP and Fuzzy Logic to generate disease hazard zonation model in
Thailand. International Society for Photogrammetry and Remote Sensing
(ISPRS). Spatial Inf. Sci., XL-8, 1369-1382. (December).
Samphutthanon, R., Tripathi, N.K., Ninsawat, S., & Duboz, R. (2014). Spatio-Temporal
Distribution and Hotspots of Hand, Foot and Mouth Disease (HFMD) in Northern
Thailand. International Journal of Environmental Research and Public Health
(IJERPH), 11(1), 312-336. (January).
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บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการภายในประเทศ
เข็มเพชร งามจิตเจริญ และ รัชพล สัมพุทธานนท์. (2561). แบบรูปการกระจายตัวของ
ฝายชะลอน้าแบบผสมผสานที่มีผลต่อตาแหน่งการเกิดไฟป่าในตาบลป่าแป๋
อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่. ใน การประชุมวิชาการนิสติ นักศึกษาภูมิศาสตร์
และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (น.27–34), 3-4 กุมภาพันธ์, 2561.
บุรีรัมย์: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ
Samphutthanont R., (2018). Application of GIS for analyzing risky agricultural area by
considering horticulture water demand, water accessible area and rainfall
distribution in Chiang Mai Province, Thailand. In The 5th International Academic
Conference on Social Sciences (pp.506–515). December 18-20, 2018.
Sydney: Australia.
Samphutthanont R., and Sornsermsombut P. (2018). Apply GIS with Hydrological model
to analyze suitable site for Agriculture concrete dams constructing in Mae Rim
district, Chiang Mai province. In The 5th Rajabhat University National &
International Research and Academic Conference (pp.387–397). December 3–5,
2018. Phetchaburi: Thailand.
Zhang, H., Tripathi, N. K., Samphutthanon R., and Tanabodee, J. (2017). Geospatial
Hotspot Analysis of Lung Cencer Patients Correlated to Fine Particulate Matter
(PM2.5), Wind and Related Factors in A Coastal Industrial Ecosystem.
The Chulachomklao Royal Military Academy (CRMA) Exhibition 2017
(pp.407-424). 14-15 November, 2017. Nakhon Nayok: Thailand.
10.3.2 ตารา หนังสือ บทความทางวิชาการ
ไม่มี
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10.4 ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมสิ ารสนเทศ
และอาจารย์ประจาภาควิชาภูมศิ าสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พ.ศ. 2559
อาจารย์พิเศษสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เชียงใหม่ (ระดับปริญญาตรี)
พ.ศ. 2559
อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่
(ระดับปริญญาตรี)
พ.ศ. 2558 – 2560 หัวหน้าภาควิชาภูมศิ าสตร์ และประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมสิ ารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พ.ศ. 2557
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ระดับปริญญาเอก)
พ.ศ. 2557
JAXA; Japan Aerospace Exploration Agency(Temporary Employee)
พ.ศ. 2556
NICT; National Institute of Information and Communications
Technologyat ITU; International Telecommunication Union
(Temporary Employee)
พ.ศ. 2553
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ระดับบุคคลทั่วไป)
พ.ศ. 2547 – 2548 นักวิจัยศูนย์วิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2547
ผูช้ ่วยนักวิจัยฝ่ายเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ โครงการ TUCED-SLUSE: Thai
University Consortium on Environment and Development –
Sustainable Land Use and Natural Resource Management
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10.5 ภาระงานสอน
รหัสวิชา
KP 5403
KP 5902

ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์เพื่อการเข้าใจเข้าถึง 3(2-2-5)
การพัฒนาเชิงพื้นที่
วิทยานิพนธ์
12(540)
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11. นายทัตพร คุณประดิษฐ์
11.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
11.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

คุณวุฒิ
วท.ด. (ชีววิทยา)
วท.ม. (ชีววิทยา)
วท.บ. (จุลชีววิทยา)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี พ.ศ.
ที่สาเร็จ
การศึกษา
2548
2543
2539

11.3 ผลงานทางวิชาการ
11.3.1 ผลงานวิจัย
บทความวิจัยตีพมิ พ์วารสารวิชาการในประเทศ
Tagun, R., and Kunpradid, T. (2017). The Relationship between Diversity and Distribution
of Aquatic Insect with Water Quality of Mae Chaem Headwater streams,
Kanlayaniwattana District, Chiang Mai Province. Srinakharinwirot Science
Journal, 33(1), 117-134. (มิถุนายน).
Leelahakriengkrai, P., and Kunpradid, T. (2014). Water Quality and Biodiversity of
Phytoplankton and Benthos in the Reservoirs at Saluang Campus Chiang Mai
Rajabhat University. Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci, 15(1), 87-97.
(มกราคม-มิถุนายน).
บทความวิจัยที่ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ
Kunpradid, T., Peerapornpisal, Y., & Leelahakriangrai, P. (2016). Biodiversity of Benthic
Diatoms and Aquatic Insects at Mae Tuen Stream Passing Omkoi District
Chiang Mai Province. Thailand. Eco. Env. & Conservation, 22(4),
1601–1608. (December).
11.3.2 ตารา หนังสือ บทความทางวิชาการ
ไม่มี
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11.4 ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจาภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2556 - 2560
รองผู้อานวยการฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
11.5 ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
KP 5303
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาน้า

หน่วยกิต
3(3-0-6)
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12. นางชุติวลัญชน์ เสมมหาศักดิ์
12.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
12.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ

คุณวุฒิ

ปริญญาเอก Ph.D. (Geography and
Environmental Sciences)
ปริญญาโท วท.ม. (การวางแผนสิ่งแวดล้อม
เพื่อพัฒนาชุมชนและชนบท)
ปริญญาตรี วท.บ. (สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา)

สถาบันการศึกษา
University of
Birmingham, UK
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี พ.ศ.
ที่สาเร็จ
การศึกษา
2014
2546
2543

12.3 ผลงานทางวิชาการ
12.3.1 ผลงานวิจัย
นครินทร์ พริบไหว, ชูสิทธิ์ ชูชาติ, ถนัด บุญชัย, และ ชุติวลัญชน์ เสมมหาศักดิ์. (2560).
ผลของความหนาของแผ่นตะแกรงอัดเม็ดและความเร็วรอบของเพลาต้นกาลัง
ที่มตี ่อคุณภาพอาหารสัตว์อัดเม็ด. ใน กัลทิมา พิชัย, ปฐมรัศมิ์ นาคนิษฐนนท์,
วิไลพร ลักษมีวาณิชย์ และ สุทธินันท์ ชื่นชม (บรรณาธิการ). ศาสตร์พระราชา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : รวมบทความวิจัย บทความวิชาการ (น.165-176).
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. (กรกฎาคม).
12.3.2 ตารา หนังสือ บทความทางวิชาการ
บทความทางวิชาการ
ชุติวลัญชน์ เสมมหาศักดิ์ และ ชูสิทธิ์ ชูชาติ. (2561). บ่อเกิดแห่งปรัชญา: ศาสตร์พระราชา
เพื่อการพัฒนาสังคมไทย. ใน กัลทิมา พิชัย และ สุทธินันท์ ชื่นชม (บรรณาธิการ),
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน: รวมบทความวิจัย บทความวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปี พ.ศ. 2561 (น.13-27). เชียงใหม่:
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. (ตุลาคม).
ชูสิทธิ์ ชูชาติ, ถนัด บุญชัย, และ ชุติวลัญชน์ เสมมหาศักดิ์. (2560). ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการดาเนินชีวติ . ใน กัลทิมา พิชัย, ปฐมรัศมิ์ นาคนิษฐนนท์, วิไลพร
ลักษมีวาณิชย์ และ สุทธินันท์ ชื่นชม (บรรณาธิการ). ศาสตร์พระราชา
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เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : รวมบทความวิจัย บทความวิชาการ (น.393-407). เชียงใหม่:
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. (กรกฎาคม).
12.4 ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน อาจารย์ประจาภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พ.ศ. 2547
อาจารย์ประจาภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยพายัพ
พ.ศ. 2545
ผูช้ ่วยนักวิจัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
12.5 ภาระงานสอน
รหัสวิชา
KP 5402
KP 5801

ชื่อรายวิชา
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สัมมนาศาสตร์พระราชา

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ภาคผนวก ค
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2561

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 เพื่อให้เหมาะสมและ
เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินการยิ่งขึน้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 (2) และ (7) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 21/2561 เมื่ อ วั น ที่ 26
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ข้อบังคับนีใ้ ห้ใช้บังคับสาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
(2) ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ข้อ 4 บรรดาข้อบังคั บ ระเบีย บ คาสั่ง หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว ใน
ข้อบังคับนีห้ รือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนีแ้ ทน
ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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“คณะหรือวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยหรือบัณฑิต
วิทยาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“คณบดี ” หมายความว่ า คณบดี ข องคณะหรื อ วิ ท ยาลั ย หรื อ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“อาจารย์ ป ระจ า” หมายถึ ง บุ ค คลที่ ด ารงต าแหน่ ง อาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
“อาจารย์ป ระจาหลั ก สู ตร” หมายถึง อาจารย์ป ระจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชา ของหลั ก สู ตรที่เ ปิด สอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้น คว้ าวิ จัย ในสาขาวิ ช าดั งกล่า ว ทั้ง นี้
สามารถเป็นอาจารย์ป ระจาหลัก สูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกั น แต่ต้องเป็นหลัก สู ตรที่
อาจารย์ผู้นนั้ มีคุณวุฒิตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผลและการพั ฒนาหลั ก สู ตร อาจารย์ผู้รับ ผิ ดชอบหลัก สูตรต้องอยู่ประจาหลัก สูตรนั้น
ตลอดระยะเวลาที่จัด การศึก ษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลัก สูตรเกินกว่า 1 หลัก สูตร
ในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ได้อกี หนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้าได้ไม่เกิน 2 คน
“อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจา
“นั ก ศึ ก ษา” หมายความว่ า นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เชียงใหม่
ข้อ 6 ให้บัณฑิตวิทยาลัยทาหน้าที่กากับและติดตามการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ข้อ 7 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
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หมวด 1
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
_____________________

ข้อ 8 ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
8.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มุ่งให้มี
ความสั ม พั น ธ์ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของชาติ ปรั ช ญาของการ
อุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการ
และนัก วิชาชีพ ให้มีค วามชานาญในสาขาวิ ชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ย วชาญ สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึน้ โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มลี ักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง
8.2 หลั ก สู ตรปริญ ญาโทและปริญ ญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้ อ งกั บ
แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของชาติ ปรั ช ญาของการอุ ด มศึ ก ษา ปรั ช ญาของ
มหาวิ ท ยาลั ย และมาตรฐานวิ ช าการและวิ ช าชี พ ที่ เ ป็ น สากล เน้ น การพั ฒ นานั ก วิ ช าการและ
นั ก วิ ช าชี พ ที่ มี ค วามรู้ค วามสามารถระดั บ สูง ในสาขาวิ ช าต่ า ง ๆ โดยกระบวนการวิจั ย เพื่อให้
สามารถบุก เบิก แสวงหาความรู้ใ หม่ไ ด้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับ ศาสตร์อื่น
ได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้ ในระดับปริญญาโท
มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้าง และประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ เพื่อการพัฒนางาน
และสั งคม ในขณะที่ ระดั บปริ ญญาเอกมุ่ งให้ มี ความสามารถในการค้ นคว้ าวิ จั ยเพื่ อสรรค์ สร้ าง
องค์ความรูใ้ หม่หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนางาน สังคม และประเทศ
ข้อ 9 ระบบการจัดการศึกษา
ใช้ ระบบทวิ ภาค โดย 1 ปี การศึ กษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึ กษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติให้มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และมหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษา
ภาคฤดูร้อน โดยกาหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิต ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษา
ภาคปกติ
การกาหนดและการปรับเปลี่ยนวันเปิดและวันปิดของแต่ละภาคการศึกษาให้จัดทา
เป็นประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ 10 การคิดหน่วยกิต
10.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใ ช้เ วลาบรรยายหรืออภิป รายปัญ หาไม่น้อยกว่า 15
ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติให้มคี ่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
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10.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใ ช้เ วลาฝึก ปฏิบัติหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติให้มคี ่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
10.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อภาค
การศึกษาปกติให้มคี ่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
10.4 การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลา
ทาโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
ระบบทวิภาค
10.5 การค้นคว้าอิส ระ ที่ใ ช้เ วลาศึก ษาค้ นคว้ าไม่น้ อยกว่ า 45 ชั่วโมง ต่อภาค
การศึกษาปกติให้มคี ่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
10.6 วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติให้มคี ่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
ข้อ 11 โครงสร้างหลักสูตร
11.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
11.2 ปริญญาโท ให้มจี านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ
แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิ ทยานิ พนธ์ ซึ่ งมี ค่ าเที ยบได้ ไม่ น้ อยกว่ า 36
หน่วยกิต มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น
โดยไม่นับหน่วยกิต และต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
แผน ข เป็นแผนการศึก ษาที่เ น้น การศึก ษางานรายวิ ช า โดยไม่ต้อ งท า
วิทยานิพนธ์แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
11.3 ปริ ญ ญาเอก แบ่ ง การศึ ก ษาเป็ น 2 แบบ โดยเน้ น การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
นักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ก่อให้เกิด
ความรู้ใ หม่ มหาวิท ยาลั ย อาจก าหนดให้เ รีย นรายวิชาเพิ่มเติมหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพิ่มขึน้ ก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพ นธ์
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
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แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
ทั้ ง นี้ วิ ท ยานิ พ นธ์ ต าม แบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้ อ งมี ม าตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน
แบบ 2 เป็ น แผนการศึ ก ษาที่ เ น้ น การวิ จั ย โดยมี ก ารท าวิ ท ยานิ พ นธ์ที่มี
คุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพและศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
ทั้ งนี้ วิ ทยานิ พนธ์ ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้ องมี มาตรฐาน และ
คุณภาพเดียวกัน
ข้อ 12 การรับและเทียบโอนหน่วยกิต
มหาวิท ยาลั ย อาจยกเว้นหรือเทีย บโอนหน่วยกิตรายวิชา หรือวิท ยานิพนธ์จาก
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถที่สามารถวัด มาตรฐานได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจานวนหน่ว ยกิต
ที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริ ญ ญาเข้ า สู่ ก ารศึ ก ษาในระบบ และแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี เ กี่ ย วกั บ การเที ย บโอนของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
อนึ่ ง ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บัต รบั ณฑิ ต หากเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดับ
ปริญญาโท ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ
40 ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา
ข้อ 13 จานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์
13.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
13.1.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่สว่ นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดในการพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ให้ บุ ค คลด ารงต าแหน่ง
ทางวิ ช าการ อย่ า งน้ อ ย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้ อ นหลั ง โดยอย่ า งน้ อ ย 1 รายการต้ อ งเป็ น
ผลงานวิจัย
ส าหรั บ หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ทางวิ ช าชี พ อาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนัน้ ๆ
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13.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณีที่มคี วามจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตรครบตามจานวน หรือมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ให้มหาวิทยาลัยเสนอ
จานวนและคุ ณวุ ฒิของอาจารย์ ผู้ รับ ผิด ชอบหลัก สู ตรที่มี นั้นให้ สภามหาวิท ยาลั ย เห็ นชอบและ
เสนอต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
13.1.3 อาจารย์ ผู้ ส อน ต้ อ งเป็ น อาจารย์ ป ระจ าหรื อ อาจารย์ พิ เ ศษที่ มี
คุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชา
ของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผ ลงานทางวิชาการที่มิใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5
ปีย้อนหลัง
ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้
ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชา
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา
โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนัน้ ๆ
13.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
13.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ
ขั้นต่า ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5
ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ประจา
หลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนัน้ ๆ
13.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งศาสตราจารย์ และ
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มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณีที่มคี วามจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจานวนหรือมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทางมหาวิทยาลัย
ต้ อ งเสนอจ านวนและคุ ณ วุ ฒิ ข องอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รที่ มี นั้ น ให้ ค ณะกรรมการ
การอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
13.2.3 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ป ระจาหรืออาจารย์พิเ ศษที่ มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์
ในสาขาวิ ช านั้ น หรื อ สาขาวิ ช าที่ สั ม พั น ธ์ กั น หรื อ ในสาขาวิ ช าของรายวิ ช าที่ ส อน และต้ อ งมี
ประสบการณ์ด้านการสอน และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
ในกรณี ข องอาจารย์ พิ เ ศษ อาจได้ รั บ การยกเว้ น คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอก
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาที่ส อนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเ ศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของ
รายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอน
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
13.3 ปริญญาโท
13.3.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่สว่ นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
13.3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร จานวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่ งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณีที่มคี วามจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจานวน หรือมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ให้มหาวิทยาลั ย
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เสนอจานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
และเสนอต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
13.3.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น
2 ประเภท คือ
1) อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก และการค้ น คว้ า อิ ส ระ
ต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโท หรือ
เทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล ดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย
2) อาจารย์ที่ป รึก ษาวิท ยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติ ดังนี้
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ ว มที่ เ ป็ น อาจารย์ ป ระจ าต้ อ งมี
คุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ส าหรั บ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ ว มที่ เ ป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่ ก าหนดข้ า งต้ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกจะต้ อ งเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วช าญและ
ประสบการณ์สู ง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิ สระ
โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
13.3.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจาและ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็น
อาจารย์ที่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์ หลั ก หรือ อาจารย์ที่ป รึก ษาวิ ท ยานิ พนธ์ ร่ว ม โดยอาจารย์ ผู้ ส อบ
วิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้
1) กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญ ญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใ ช่ส่ว นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญ ญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ไ ด้รับ การ
เผยแพร่ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ก าหนดในการพิจ ารณาแต่ ง ตั้ ง ให้ บุค คลด ารงตาแหน่ ง ทางวิ ช าการ
อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล
ที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ ชาติ ซึ่ ง ตรงหรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การค้ น คว้ า อิ ส ระ
ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
กาหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สูง
เป็ น ที่ ย อมรั บ ซึ่ ง ตรงหรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การค้ น คว้ า อิ ส ระ โดยผ่ า นความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
13.3.5 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ป ระจาหรืออาจารย์พิเ ศษที่มี
คุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิ ชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชา
ของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษา เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5
ปีย้อนหลัง
ทั้งนี้ อาจารย์พิเ ศษต้อ งมี ชั่ วโมงสอนไม่ เ กิน ร้อ ยละ 50 ของรายวิ ช า
โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
13.4 ปริญญาเอก
13.4.1 อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า
หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาเพื่อ รั บ ปริญ ญา และเป็ น ผลงานทางวิ ช าการที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ตาม
หลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดในการพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ให้ บุ ค คลด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการอย่ า งน้ อ ย 3
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
13.4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งศาสตราจารย์ และ
มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณีที่มคี วามจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตรครบตามจานวน หรือมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ให้มหาวิทยาลัยเสนอ
จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบและเสนอ
ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
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13.4.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) อาจารย์ที่ป รึก ษาวิท ยานิ พนธ์ หลัก ต้องเป็นอาจารย์ป ระจ า
หลั ก สู ตร มีคุ ณวุ ฒิป ริญ ญาเอกหรือเทีย บเท่า หรือขั้นต่าปริญ ญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิช าการที่มิใ ช่ส่วนหนึ่งของการศึก ษาเพื่อรับ ปริญ ญาและ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
2) อาจารย์ที่ป รึ ก ษาวิท ยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติ ดังนี้
อาจารย์ที่ป รึก ษาวิท ยานิพนธ์ ร่ว มที่เ ป็น อาจารย์ป ระจา ต้องมี
คุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ส าหรั บ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ ว มที่ เ ป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิ มพ์
เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 5 เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิแ ละผลงานทางวิชาการ
ตามที่ ก าหนดข้ า งต้ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกจะต้ อ งเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญและ
ประสบการณ์ สู ง มาก เป็ น ที่ ย อมรั บ ซึ่ ง ตรงหรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ โดยผ่ า นความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
13.4.4 อาจารย์ ผู้ ส อบวิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งประกอบด้ ว ยอาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบ
ต้องเป็น ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ตอ้ งมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงาน
ทางวิชาการ ดังนี้
1) กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใ ช่ส่ว นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญ ญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ไ ด้รับ การ
เผยแพร่ตามหลั ก เกณฑ์ที่ก าหนด ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงต าแหน่ งทางวิช าการ
อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
2) กรณีผู้ท รงคุณ วุฒิ ภ ายนอก ต้องมีคุณวุฒิป ริ ญ ญาเอกหรื อ
เทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล
ทีเ่ ป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง
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กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กาหนดข้างต้น ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผูม้ ีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
สูงมาก เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยและแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
13.4.5 อาจารย์ ผู้ ส อน ต้ อ งเป็ น อาจารย์ ป ระจ าหรื อ อาจารย์ พิ เ ศษที่มี
คุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ ต่ ากว่ า ปริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ ขั้ น ต่ าปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่า ที่ มี ต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
และต้องมีป ระสบการณ์ด้านการสอน และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใ ช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รั บการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ กาหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง
ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้อาจารย์
ที่มคี ุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งทางวิชาการต่ากว่ารองศาสตราจารย์ ทาหน้าที่
อาจารย์ผสู้ อนได้
ทั้ ง นี้ อาจารย์ พิ เ ศษต้ อ งมี ชั่ ว โมงสอนไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 50 ของรายวิ ช า
โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผูร้ ับผิดชอบรายวิชานั้น
ข้อ 14 ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
14.1 อาจารย์ป ระจ าหลัก สูต ร 1 คน ให้เ ป็นอาจารย์ที่ป รึก ษาวิ ท ยานิ พนธ์ ข อง
นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
กรณีอาจารย์ป ระจาหลักสูตรมีคุณวุฒิป ริญ ญาเอกหรือเทียบเท่า และ
มีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
และเอก รวมได้ไม่เกิน 5 คน ต่อภาคการศึกษา
กรณีอาจารย์ป ระจาหลักสูตรมีคุณวุฒิป ริญ ญาเอกหรือเทียบเท่า และ
ดารงตาแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาระดับปริญญาโท และเอกรวมได้ไม่เกิน 10 คนต่อภาคการศึกษา
กรณีอาจารย์ป ระจาหลักสูตรมีคุณวุฒิป ริญ ญาเอกหรือเทียบเท่า และ
ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์และมีความจาเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจานวนที่กาหนดให้ เสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจาเป็นต้อง
ดูแลนักศึกษามากกว่า 15 คน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี
14.2 อาจารย์ประจาหลัก สูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ป รึกษาการค้นคว้าอิ สระ
ของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน
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หากเป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาทั้ ง วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้ น คว้ า อิ ส ระให้ คิ ด
สัดส่วนจานวนนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจานวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน
แต่ทั้งนี้ รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา
14.3 อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลั กสูตรต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิท ยานิพ นธ์
และ/หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย
หมวด 2
คุณสมบัติและการรับเข้าเป็นนักศึกษา
_____________________

ข้อ 15 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
15.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า
15.2 ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง จะต้ อ งเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า
15.3 ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
15.4 ระดั บ ปริ ญ ญาเอก จะต้ อ งเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ
เทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้
ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
15.5 มีคุณสมบัติอ่นื ตรงตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา
ข้อ 16 การรับเข้าเป็นนักศึกษา
16.1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา โดยวิธีการคัดเลือกหรือ
สอบคัดเลือกหรืออื่นๆ ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกาหนด
16.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาแต่กาลังรออนุมัติการสาเร็จการศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย จะรั บ รายงานตั ว เป็ น นั ก ศึ ก ษา เมื่ อ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
16.3 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้ที่ได้รับพิจารณาให้เข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะต้องไป
รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยมีหลักฐานประกอบการรายงานตัวครบถ้วน ตามวัน
และเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
16.4 ประเภทของนักศึกษา
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16.4.1 นักศึกษาสามัญ ได้แก่ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียน
เป็ น นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย เข้ า ศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต หรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงจากมหาวิทยาลัย
16.4.2 นั ก ศึ ก ษาสมทบ ได้ แ ก่ ผู้ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย รั บ ให้
ลงทะเบี ย นเรี ย นและหรื อ ท าวิ จั ย โดยไม่ มี สิ ท ธิ รั บ ปริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต หรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงจากมหาวิทยาลัย
หมวด 3
ระยะเวลาการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
_____________________

ข้อ 17 ระยะเวลาการศึกษา
17.1 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาในแต่ละหลักสูตรกาหนดดังนี้
17.1.1 ระดั บ ประกาศนีย บัตรบัณฑิตและประกาศนีย บัตรบัณฑิตชั้น สู ง
ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 3 ปีการศึกษา
17.1.2 ระดับปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
17.1.3 ระดับปริญญาเอก ผู้ที่สาเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่สาเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
การลงทะเบียนเรียนสาหรับผู้เข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลา ให้มหาวิทยาลัยกาหนด
จานวนหน่ว ยกิตที่ให้ล งทะเบีย นเรีย นได้ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกับจ านวน
หน่วยกิตที่กาหนดข้างต้นในสัดส่วนที่เหมาะสม
กรณี ม หาวิ ท ยาลั ย มี เ หตุ ผ ลและความจ าเป็น พิ เ ศษ การลงทะเบี ย นที่มี จ านวน
หน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทาได้ แต่ทั้งนีต้ ้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา
ข้อ 18 การลงทะเบียนเรียน
18.1 ให้ ล งทะเบี ย นเรี ย นได้ ไ ม่ เ กิ น 15 หน่ ว ยกิ ต ในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษาปกติ
และไม่เกิน 9 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน
กรณีที่มีการกาหนดให้ลงทะเบียนแบ่งจานวนหน่วยกิตของรายวิชาวิทยานิพนธ์
หรื อ การค้ น คว้ า อิ ส ระ สามารถกระท าได้ แ ต่ จ านวนหน่ ว ยกิ ต รวมต้ อ งไม่ เ กิ น กว่ า ที่ ก าหนด
ตามวรรคหนึ่ง
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18.2 การกาหนดวัน และวิธีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
18.3 การลงทะเบีย นเรีย นรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนัก ศึก ษาได้ชาระเงินตาม
ระเบียบมหาวิ ทยาลัยว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้วและภายในกาหนดเวลาตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
18.4 กรณีที่นักศึกษาไม่ได้ชาระเงินตามข้อ 18.3 จะไม่มสี ิทธิเรียนในภาคการศึกษา
นั้น เว้นแต่จะมีเหตุผลจาเป็นและได้รับการอนุมัตจิ ากมหาวิทยาลัย
18.5 กรณีที่นัก ศึก ษาต้อ งลงทะเบีย นเรีย นรายวิ ช าเพิ่ มเติ มจากแผนการเรี ย น
ที่กาหนดต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก่อนการลงทะเบียนเรียน
ข้อ 19 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริม
มหาวิ ท ยาลั ย อาจก าหนดให้ นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าเสริม โดยไม่นับ
หน่วยกิต ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหลักสูตรนั้น ๆ โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการ
เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 20 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
20.1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามที่กาหนดในหลักสูตรแต่ยังไม่
สาเร็จการศึกษา ต้องลงทะเบียนชาระค่าธรรมเนีย มเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาจนกว่าจะส าเร็จ
การศึกษา
20.2 การลงทะเบี ย นเพื่ อ รั ก ษาสภาพนั ก ศึ ก ษาให้ ด าเนิ น การให้ เ สร็ จ ภายใน
สัปดาห์ที่ 3 นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ข้อ 21 การเพิ่มและการถอนรายวิชา
การเพิ่มหรือการถอนรายวิชาจะกระทาได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
ปกติ ส่วนภาคฤดูร้อนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 22 การยกเลิกรายวิชา
22.1 การยกเลิ ก รายวิ ช า จะกระท าได้ เ มื่ อ พ้ น ก าหนดการถอนรายวิ ช าและ
ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนกาหนดการสอบปลายภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์
22.2 การยกเลิ ก รายวิ ช าจะต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากอาจารย์ ผู้ ส อนและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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หมวด 4
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
_____________________

ข้อ 23 การวั ด ผลให้ใ ช้ วิธี ก ารที่หลากหลาย ท าการวัดผลเป็นระยะ ๆ ระหว่างภาค
การศึกษา และทาการวัดผลเมื่อสิน้ สุดการเรียนการสอนของภาคการศึกษานั้น
กรณีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับองค์ กรวิชาชีพ มหาวิทยาลัยอาจกาหนดการวัดผล
ที่แตกต่างไปจากวรรคหนึ่งก็ได โดยจัดทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 24 การประเมินผลการศึกษาใหใชสัญลักษณดังตอไปนี้
24.1 สัญลักษณ์ที่มคี ่าระดับคะแนน แบงเป็น 8 ระดับ ดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.5
C
พอใช้ (Fair)
2.0
D+
อ่อน (Poor)
1.5
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
F
ตก (Fail)
0.0
การประเมินผลรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตรให้ถือเกณฑ์ดังนี้
(1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตต้องได้ระดับคะแนนไม่ต่ากว่า B ในรายวิชา
บังคับ ถ้าได้ระดับคะแนนต่ากว่าที่ระบุต้องลงทะเบียนซ้าจนกว่าจะได้รับระดับคะแนนไม่ต่ากว่า B
(2) หลักสูตรปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาเอกต้องได้
ระดับคะแนนไม่ต่ากว่า B ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน ถ้าได้ระดับคะแนนต่ากว่าที่ระบุต้องลงทะเบียน
ซ้าจนกว่าจะได้รับระดับคะแนนไม่ต่ากว่า B
24.2 สัญลักษณ์ที่ไมมีคา่ ระดับคะแนน มีดังนี้
1) การประเมินผลรายวิชาเสริม รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
การสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติให้กระทาดังนี้
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ระดับคะแนน
ความหมาย
S
เป็นที่พอใจ (Satisfactory)
U
ยังไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)
2) การประเมินวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้กระทาดังนี้
2.1) วิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ แ บ่ ง หน่ ว ยกิ ต ลงทะเบี ย นตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ระดับคะแนน
S
U

ความหมาย
เป็นที่พอใจ (Satisfactory)
ยังไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)
2.2) วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระทั้งรายวิชา
ผลการประเมิน
ความหมาย
Excellent
ดีเยี่ยม
Good
ดี
Pass
ผ่าน
Fail
ไม่ผ่าน
2.3) สัญลักษณ์อ่นื ๆ
สัญลักษณ์
ความหมาย
I
การวัดผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
IP
การศึกษายังไม่สิน้ สุด (In progress)
M
นักศึกษาขาดสอบ (Missing)
W
ยกเลิกรายวิชา (Withdrawal)
V
ผูเ้ ข้าร่วมการศึกษา (Visitor)
N
ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No report)
24.3 การให้สัญลักษณ์
24.3.1 การให้ A B+ B C+ C D+ D และ F จะกระทาได้ใ นกรณี
ต่อไปนี้
1) ในรายวิชาที่นัก ศึก ษาเข้าสอบ และ/หรือ มีผลงานที่
ประเมินผลได้ตามลาดับขั้น
2) เปลี่ยนจาก I IP และ M โดยส่งผลการประเมินภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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24.3.2 การให้ F นอกเหนือจากข้อ 24.3.1 จะกระทาได้ในกรณี
ต่อไปนี้
1) เปลี่ยนจาก I IP และ M ในกรณีที่ผู้สอน ไม่ได้ส่งผล
การประเมินภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2) นักศึกษาขาดสอบปลายภาคการศึก ษาโดยไม่ไ ด้รับ
อนุมัติ
3) นักศึกษาทุจริตในการสอบ
24.3.3 การให้ S และ U จะกระท าได้ ใ นรายวิ ช าที่ ห ลั ก สู ต ร
กาหนดให้เรียนเพิ่มเป็นรายวิชาเสริมตามข้อกาหนดเฉพาะและรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้
เรียนเพิ่มตามเกณฑ์ ดังนี้
1) รายวิชาที่ผลการประเมินเป็นที่พอใจได้ระดับคะแนน S
2) รายวิ ชาที่ ผลการประเมิ นยั งไม่ เป็ นที่ พอใจได้ ร ะดั บ
คะแนน U
3) ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนน U ในรายวิชาใด นักศึกษา
ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะได้ระดับคะแนน S
24.3.4 การให้ I จะกระทาได้ในกรณีที่นักศึกษายังทางานไม่เสร็จ
และนักศึกษาต้องดาเนินการขอรับการประเมินเพื่อเปลี่ยน I เป็นระดับคะแนน ถ้าไม่ดาเนินการให้
อาจารย์ผู้สอนประเมินเฉพาะผลงานที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้น และส่งผลการประเมินภายในระยะเวลา
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากพ้นกาหนดให้สานักทะเบียนและประมวลผลเปลี่ยน I เป็น F หรือ U
แล้วแต่กรณี
24.3.5 การให้ M จะกระทาได้ในรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบ
ปลายภาคแต่ขาดสอบ และเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะหรือวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัยที่รับผิดชอบ
หลั ก สู ตรให้ ส อบ นัก ศึก ษาจะต้องด าเนินการเพื่อเปลี่ย น M เป็นระดับ คะแนนและผู้สอนส่งผล
การประเมิ น ภายในระยะเวลาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด หากพ้ น ก าหนดให้ ส านั ก ทะเบี ย นและ
ประมวลผลเปลี่ยน M เป็น F หรือ U แล้วแต่กรณี
24.3.6 การให้ W จะกระทาได้ในกรณีตอ่ ไปนี้
1) นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ อนุ มั ติ ก ารยกเลิ ก รายวิ ช า เมื่ อ พ้ น
ก าหนดการถอน และก่ อนก าหนดการสอบปลายภาคการศึก ษาของมหาวิท ยาลัย ไม่น้ อ ยกว่ า
2 สัปดาห์
2) นักศึกษาลงทะเบียนไว้แล้วและได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษาในภาคการศึกษานั้น
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3) นักศึกษาลงทะเบียนไว้แล้ว แต่ถูกสั่งให้พักการเรี ยน
ในภาคการศึกษานั้น
24.3.7 การให้ V จะกระทาได้ในรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติ
ให้ลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่ว มฟั งการบรรยายโดยไม่นับหน่วยกิตและสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์
ที่อาจารย์ผู้สอนกาหนด หากไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กาหนดให้ถือว่านักศึกษาขอยกเลิก
ซึ่งจะได้รับสัญลักษณ์ W แทน
24.3.8 การให้ N จะกระทาได้เฉพาะในรายวิชาที่มหาวิทยาลัย
ยังไม่ได้รับรายงานผลการประเมินการศึกษาของรายวิชานั้น ๆ ตามกาหนด
24.4 การนับจานวนหน่วยกิต และการคานวณค่าระดับคะแนน
24.4.1 การนับจานวนหน่วยกิตเพื่อใช้ในการคานวณหาค่าระดับคะแนน
ให้นับจากรายวิชาที่มกี ารประเมินผลการศึกษาที่มคี ่าระดับคะแนน
24.4.2 การนับจานวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบตามจานวนที่กาหนดใน
หลักสูตร ให้นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น
24.4.3 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย รายภาคการศึกษาให้คานวณจากผลการ
เรียนของนัก ศึก ษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจานวนหน่วยกิ ตกั บ
ค่าระดับคะแนนของแต่ละวิชาเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยจานวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้นโดยใช้
ทศนิยม 2 ตาแหน่งไม่ปัดเศษ
24.4.4 ค่ า ระดั บ คะแนนสะสมเฉลี่ ย ให้ ค านวณจากผลการเรี ย นของ
นักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนจนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจานวน
หน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละรายวิชาที่เรียนทั้งหมดตามข้อ 24.4.1 เป็นตัวตั้งหารด้วย
จานวนหน่วยกิตรวมที่มคี ่าระดับคะแนน
24.4.5 ในภาคศึ ก ษาที่ นั ก ศึ ก ษาได้ I และหรื อ M ให้ ค านวณค่ า ระดั บ
คะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I และหรือ M เท่านั้น
24.5 สัญลักษณ์อ่นื ๆ มีดังนี้
24.5.1 S (Satisfactory) ใช้สาหรับ ประเมิ น วิท ยานิพ นธ์ ห รือ การค้ น คว้ า
อิสระที่แบ่งหน่วยกิตลงทะเบียนและประเมินผลงานผ่าน
24.5.2 U (Unsatisfactory) ใช้สาหรับประเมินวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระที่แบ่งหน่วยกิตลงทะเบียนและประเมินผลงานไม่ผา่ น
24.5.3 V (Visitor) ใช้สาหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟังโดยไม่นับหน่วยกิต
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24.5.4 W (Withdraw) ใช้สาหรับการยกเลิกก่อนกาหนดสอบปลายภาค
ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ยกเลิกวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือ
ถูกสั่งให้พักการศึกษา หลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว
24.5.5 I (Incomplete) ใช้สาหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชา
ที่นักศึกษายังทางานไม่เสร็จ เมื่อสิ้นภาคการศึกษานัก ศึกษาที่ได้ “I” ต้องดาเนินการขอรับ การ
ประเมินเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากพ้นกาหนด
สานักทะเบียนและประมวลผลจะเปลี่ยนค่าระดับ คะแนนเป็น “F”
24.5.6 M (Missing) ใช้สาหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ ในรายวิชา
ที่นักศึกษาขาดสอบปลายภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “M” ต้องดาเนินการขอรับการประเมิน
เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากพ้นกาหนดสานัก
ทะเบียนและประมวลผลจะเปลี่ยนค่าระดับคะแนนเป็น “F”
24.6 การเรียนเพิ่ม
กรณีที่นักศึกษาเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแต่คะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ถึง 3.00
นัก ศึก ษาต้องลงทะเบีย นเรีย นรายวิ ช าในระดับ เดีย วกั น เพิ่ม โดยให้อยู่ใ นดุลพินิจของอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
ข้อ 25 การดาเนินการเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
การค้ น คว้ า อิ ส ระ (Independent Study) การสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาโท (Oral Examination)
การสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ (Qualifying Examination) และการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาเอก (Oral
Examination) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวด 5
การลา การลาพักการศึกษา และการลาออก
_____________________

ข้อ 26 การลา
26.1 การลาป่วย ลากิจ ที่รวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 20 ของเวลาเรียนทั้งหมดของ
รายวิชานั้น ให้อยู่ในดุลพินจิ ของอาจารย์ผู้สอน หากเกินจากนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดี
26.2 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาได้มีสิทธิได้รับผ่อนผันด้านการนับเวลาเรียนและ
สิทธิอ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนและการสอบ
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ข้อ 27 การลาพักการศึกษา
27.1 นักศึกษาอาจยื่นคาร้องขอลาพักการศึกษาด้วยเหตุผลความจาเป็น แล้วแต่กรณี
โดยคณบดีเป็นผู้อนุมัติ
27.2 การลาพักการศึกษา กระทาได้ครั้งละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา ถ้าจาเป็นต้อง
ลาพักการศึกษาต่อให้ยื่นคาร้องใหม่
27.3 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนียมการรักษา
สถานภาพนักศึกษา
ข้อ 28 การลาออก
นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งยื่ น ใบลาตามแบบที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด เสนอต่ อ อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร คณบดี และอธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัตติ ามลาดับ
หมวด 6
การเทียบโอนหน่วยกิตและการยกเว้นการเรียน
_____________________

ข้อ 29 การเทียบโอนหน่วยกิตและการยกเว้นการเรียน
การเทียบโอนหน่วยกิตของหลักสูตรในระดับเดียวกัน จานวนหน่วยกิตที่เทียบโอน
ได้ตอ้ งไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยกิตทั้งหมดตลอดหลักสูตรที่กาลังศึกษาอยู่
ข้อ 30 รายวิชาที่จะรับและเทียบโอนหน่วยกิตได้
30.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่า
ที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานของรัฐที่มอี านาจตามกฎหมายรับรอง
30.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
30.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไลไดไมต่ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร B
หรือแต้มระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเทา หรือไดระดับคะแนนตัวอักษร S
30.4 การเทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
30.5 เทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตไดไมเกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วย
กิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน
30.6 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไมนามา
คานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
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30.7 ใช้ เวลาศึกษาอยู่ ในสถาบันอุดมศึกษาที่รับโอนอย่างน้อยหนึ่งปการศึกษา
และลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือเรียนวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
30.8 ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษา
ได้ไมเกินกว่าชั้นปีและภาคการศึกษาที่ไดรับอนุญาตให้ มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ไดรับ
ความเห็นชอบแลว
ข้อ 31 การยกเว้นรายวิชาต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลได้ระดับคะแนนไม่ต่ากว่า B
หมวด 7
การพ้นสภาพนักศึกษา
_____________________

ข้อ 32 นักศึกษาพ้นสภาพนักศึกษาในกรณีตอ่ ไปนี้
32.1 ตาย
32.2 ลาออก
32.3 โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น
32.4 ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษาข้อหนึ่งข้อใดตามข้อ 15
32.5 ไม่ลงทะเบียนเรียนหรือมิได้ลาพักการศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
32.6 เป็นนักศึกษาครบระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร ในข้อ 17 นับตั้งแต่วันขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา
32.7 เป็นผู้สาเร็จการศึกษา
32.8 เป็นนัก ศึก ษาที่ไ ด้ระดับ คะแนนเฉลี่ย ต่ากว่ า 2.75 เมื่อเรีย นครบ 2 ภาค
การศึกษาเป็นต้นไป ยกเว้นแผนการเรียนแบบ ก 1 ในระดับปริญญาโทและแบบ 1 ในระดับปริญญา
เอก
32.9 เป็นนักศึกษาปริญญาโทที่สอบไม่ผ่านการสอบประมวลความรู้ 3 ครั้ง
32.10 เป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 3 ครั้ง และ
ไม่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้โอนไปเป็นนักศึกษาปริญญาโท หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง
32.11 ไม่ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
32.12 เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคการศึกษาแต่ไม่มีหน่วยกิตสะสม
ยกเว้นหลักสูตรที่มเี ฉพาะวิทยานิพนธ์
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32.13 มีระยะเวลาที่ศกึ ษาครบตามเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 17 และมีคา่ ระดับคะแนน
เฉลี่ยต่ากว่า 3.00 จากระบบค่าระดับคะแนน 4
32.14 มหาวิทยาลัยสั่งให้พน้ สภาพ นอกเหนือจากข้อดังกล่าวข้างต้น
หมวด 8
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาและการขอรับปริญญา
_____________________

ข้อ 33 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
33.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องเรียน
ครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00
จากระบบค่าระดับคะแนน 4
33.2 ระดับปริญญาโท
33.2.1 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปาก
เปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง
ได้ สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้รับ การยอมรับ ให้ตีพิมพ์ใ นวารสารระดับ ชาติ หรื อระดับ นานาชาติที่มี คุณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลัก เกณฑ์ก ารพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
33.2.2 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร
โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบค่าระดับคะแนน 4 และสอบผ่านการ
สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชา
นั้น พร้อมทั้งเสนอวิท ยานิพ นธ์ แ ละสอบผ่า นการสอบปากเปล่ าขั้น สุดท้ ายโดยคณะกรรมการ
ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
ผลงานวิท ยานิพ นธ์หรือส่ว นหนึ่งของวิท ยานิพ นธ์ต้อ งได้รับ การตี พิ ม พ์
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับ ชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ก ารพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)
ดังกล่าว
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33.2.3 แผน ข ศึ ก ษารายวิ ช าครบถ้ ว นตามที่ ก าหนดในหลั กสู ต ร
โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบค่าระดับคะแนน 4 และสอบผ่านการ
สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชา
นั้ น พร้ อ มทั้ ง เสนอรายงานการค้ น คว้ า อิ ส ระและสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย
โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการ
ค้นคว้าอิส ระ หรือส่ว นหนึ่งของรายงานการค้ นคว้ าอิสระต้อ งได้รับ การเผยแพร่ใ นลัก ษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
33.3 ระดับปริญญาเอก
33.3.1 แบบ 1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทาวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
โดยคณะกรรมการซึ่งจะต้องประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและ
ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่
มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง
33.3.2 แบบ 2 ศึ ก ษารายวิ ช าครบถ้ ว นตามที่ ก าหนดในหลั ก สู ต ร
โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบค่าระดับคะแนน 4 สอบผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มสี ิทธิขอทาวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบ
ผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับ การ
ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใ นวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ข้อ 34 การขออนุมัตสิ าเร็จการศึกษาและขอรับปริญญา
(1) นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 33 ต้องยื่นคาร้องขอสาเร็จ
การศึกษาและขอรับปริญญาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่กาหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการ
พิจารณาเสนอชื่อเพื่ออนุมัตปิ ริญญาในภาคการศึกษานั้น
(2) กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษายั ง ไม่ ข ออนุ มั ติ ส าเร็ จ การศึ ก ษา และมี ค วามประสงค์ จ ะ
ลงทะเบี ย นรายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม ในภาคการศึ ก ษาถั ด ไป นั ก ศึ ก ษาต้ อ งยื่ น ค าร้ อ งขออนุ มั ติ ต่ อ
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มหาวิ ท ยาลั ย พร้ อ มกั บ การยื่น ค าร้ องตามข้อ 34 (1) ระยะเวลาในการศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม รวมกั บ
ระยะเวลาที่ศกึ ษาตามหลักสูตรต้องไม่เกินระยะเวลาที่กาหนดตามข้อ 17
(3) นั ก ศึ ก ษาที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นข้ อ 33 แต่ มิ ไ ด้ ยื่ น ค าร้ อ ง
ขอสาเร็จการศึกษาและขอรับปริญญาตามข้อ 34 (1) และไม่ได้ขออนุมัติลงทะเบียนเพิ่มเติมรายวิชา
ต่างๆ ตามข้อ 34 (2) มหาวิท ยาลั ย อาจรวบรวมรายชื่อเสนอต่อสภามหาวิท ยาลัย เพื่ อ อนุ มั ติ
ปริญญาในภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาในภาค
การศึกษาถัดไป
(4) การขอรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร ให้นักศึกษายื่นคาร้องขอรับปริญญา
หรื อ ประกาศนี ย บั ต ร ต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ในภาคการศึ ก ษาที่ ค าดว่ า จะส าเร็ จ การศึ ก ษาภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 35 ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา
35.1 ประกาศนีย บัตรบัณฑิต ให้ใ ช้ชื่อ ว่า “ประกาศนีย บัตรบัณฑิต (Graduate
Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย
35.2 ประกาศนีย บัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใ ช้ชื่อว่า “ประกาศนีย บัตรบัณฑิตชั้นสูง
(Higher Graduate Diploma)” อัก ษรย่ อ “ป.บัณฑิตชั้ นสู ง (Higher Grad. Dip.)” แล้ว ตามด้ ว ยชื่ อ
สาขาวิชาต่อท้าย
35.3 ปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอก ให้ ใ ช้ ชื่ อ ปริ ญ ญาตามที่ ก าหนดในพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อ สาหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย หรือกรณี
ที่มหาวิทยาลัย ไม่มีก ารตราพระราชกฤษฎีก าว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอัก ษรย่อส าหรับ
สาขาวิ ช า ให้ ใ ช้ ชื่ อ ปริ ญ ญาตามหลั ก เกณฑ์ ก ารก าหนดชื่ อ ปริ ญ ญาตามที่ ค ณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาหนด
หมวด 9
การประกันคุณภาพของหลักสูตร
_____________________

ข้อ 36 การประกันคุณภาพของหลักสูตร
ให้ทุกหลักสูตรกาหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยมีองค์ประกอบ
ในการประกันคุณภาพอย่างน้อย 6 ประเด็น คือ
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36.1 การกากับมาตรฐาน
36.2 บัณฑิต
36.3 นักศึกษา
36.4 คณาจารย์
36.5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
36.6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ข้อ 37 การพัฒนาหลักสูตร
ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมิน และรายงานผล
การด าเนิ น การของหลั ก สู ต รทุ ก ปี ก ารศึ ก ษาเพื่ อ น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ไ ปปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาหลั ก สู ต ร
เป็นระยะ ๆ อย่างน้อย ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี
บทเฉพาะกาล
_____________________

ข้อ 38 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยก่อนที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ใช้ข้อบังคับ
ระเบี ย บ และประกาศที่ เ กี่ ย วข้อ งส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาดั งกล่า วจนส าเร็จ การศึ ก ษาหรือ พ้ นสภาพ
นักศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ทาหน้าที่แทน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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หมายเหตุ: เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของการรับรองวิทยฐานะ
และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อให้การบริหารงานด้านวิชาการดาเนินไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อ ง เกณฑ์ม าตรฐานหลักสู ตรระดั บ บัณ ฑิต ศึ กษา พ.ศ. 2558 ประกอบกับ ความในมาตรา 18 (2)
แห่ง พระราชบั ญ ญั ติม หาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2557 ให้ส ภามหาวิท ยาลั ย มี อ านาจในการออกกฎ
ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยได จึงจาเป็นต้องออกข้อบังคับนี้
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ภาคผนวก ง
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
และคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
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21.
22.
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ภาคผนวก จ
มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสาหรับผู้สมัครเข้าศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก
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