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คณะผลิตกรรมการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแมโจ  

จังหวัดเชียงใหม 

 

สภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบหลักสูตรนี้แลว 

เมื่อวันที ่ 23 กรกฎาคม 2560 
สกอ. ไดพิจารณารับทราบหลักสูตรผานระบบ CHECO 

เมื่อวันที ่ 14 สิงหาคม 2562 
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หมายเหต ุ:
W=รอสง่
W1=สง่ไประดบัมหาวทิยาลยั
S/ครั�งที�(Date) = สง่ไป สกอ.แลว้ (เมื�อวนัที�)
E/ครั�งที�(date) =สง่ใหม้หาวทิยาลยัแกไ้ข
A1/ครั�งที�(date)=หวัหนา้ฝ่าย (ตรวจสอบ) 
A2/ครั�งที�(date)=ผูอํ้านวยการกลุม่ (ตรวจสอบ) 
A3/ครั�งที�(date)=ผูอํ้านวยการสํานัก (ตรวจสอบ) 
A4/ครั�งที�(date)=รองเลขาธกิาร (ตรวจสอบ)
P(date)=พจิารณาความสอดคลอ้งและออกรหสัหลกัสตูรเรยีบรอ้ยแลว้
© 2018 สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา - All Rights Reserved.











 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ 
จังหวัดเชียงใหม 



มคอ.2 
 
 

ก 

คํานํา 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน ฉบับนี้ เปน
หลักสูตรท่ีปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เพื่อใชในการจัดการศึกษาในสาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน 
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ โดยคาดวาจะเริ่มใชไดต้ังแตปการศึกษา พ.ศ. 2560  
เปนตนไป  

 
การจัดทําหลักสูตรนี้  มี วัต ถุประสงค ท่ี จะให สอดคลอง  และเปน ไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2558 และประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ท่ีกําหนดให
สถาบันอุดมศึกษา ดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยใหมีรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณภาคสนามใหชัดเจน ครอบคลุมหัวขอตางๆ ตามรายละเอียดของหลักสูตร มคอ.2 ท่ี
ไดกําหนดไว รวมท้ังใหสอดคลองกับปรัชญาการศึกษาและพันธกิจของมหาวิทยาลัยแมโจ ท่ีผลิต
บัณฑิตท่ีมี คุณภาพ คุณธรรม มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ โดยเนนใหนักศึกษาไดปฏิบัติงานจริง ซึ่ง
คาดวาหลักสูตรในลักษณะนี้จะสามารถผลิตมหาบัณฑิตไดสอดคลองกับความตองการของ 
ตลาดแรงงานท้ังภาครัฐและเอกชน อันจะกอใหเกิดประโยชนตอสังคมสวนรวมและประเทศชาติตอไป 
อนึ่งดวยหลักสูตรฯ นี้เปนหลักสูตรพิเศษท่ีไดนอมนําเอาหลักการทรงงานในการพัฒนาประเทศตลอด
ระยะเวลา 70 ปของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลท่ี 9 มาเปนหลักในการ
เรียนการสอน สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน จึงมีความประสงคอยางยิ่งยวดท่ีจะเผยแผคําสอน
ของพระองคใหเปนรูปธรรม เพื่อสืบสานตอพระราชดํารัสของพระองค ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตรใน
ครั้งนี้จึงมีนัยสําคัญยิ่งอีกครั้งหนึ่ง หวังเปนอยางยิ่งท่ีจะทําใหเกิดประโยชนตอประเทศไทยอยางยั่งยืน 
สมดุล มั่นคงและมั่งค่ัง 
 

 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแมโจ 
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ข 

สารบญั 
  หนา 
คํานํา  ก 
สารบัญ  ข 
สรุปข้ันตอนการเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน ค 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 1 
หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 6 
หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางหลักสูตร 10 
หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 44 
หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 55 
หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 58 
หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 59 
หมวดท่ี 8 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 72 
   
เอกสารแนบ 74 
เอกสารแนบ 1 ตารางเปรยีบเทียบโครงสรางหลักสูตร ระหวางเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) หลักสูตรเกา - หลักสูตรใหม 

75 

เอกสารแนบ 2 ตารางเปรยีบเทียบรายละเอียด ตามโครงสรางหลักสูตรเกา - หลักสูตรใหม 76 
เอกสารแนบ 3 สาระการปรับปรุงแกไข หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยนื (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
มหาวิทยาลัยแมโจ 

82 

เอกสารแนบ 4 ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร/
อาจารยผูสอน 

84 

เอกสารแนบ 5 ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและ
คณะกรรมการวิพากษหลักสูตร 

138 

เอกสารแนบ 6 รายงานสรุปการวิพากษหลักสูตร 141 
เอกสารแนบ 7 ขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 153 
เอกสารแนบ 8 ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพรผลงานวิจัยตาม

เงื่อนไขเพื่อการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
188 

 



มคอ.2 
 
 

ค 

สรุปข้ันตอนการเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

………………………………………………………… 
 

การเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุม ดังนี้ 
1. คณะกรรมการประจําหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยแตงต้ัง 
    ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2559 วันท่ี 10 พฤษภาคม 2559  
  

2. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยแตงต้ัง 
ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2559 วันท่ี 21 กรกฎาคม 2559 
 

 3. คณะกรรมการวิพากษหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยแตงต้ัง 
ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2559 วันท่ี 13 กันยายน 2559  

 

4. คณะกรรมการประจําคณะผลิตกรรมการเกษตร 
ในการประชุม ครั้งท่ี 4/2560 วันท่ี 26 มกราคม 2560 

 

 5. คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยใหความเห็นชอบหลักสูตร 
ในการประชุม ครั้งท่ี 5/2560 วันท่ี 3 พฤษภาคม 2560 

 

 6. คณะกรรมการวิชาการใหความเห็นชอบหลักสูตร 
ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2560  วันท่ี 23 มิถุนายน 2560 

 

 7. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบหลักสูตร 
ในการประชุม ครั้งท่ี 6/2560  วันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 

 

 8. สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบหลักสูตร 
ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2560  วันท่ี 23 กรกฎาคม 2560 

 
 

 
 



มคอ.2 
 
 

1 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยแมโจ 
วิทยาเขต/คณะ    คณะผลิตกรรมการเกษตร 
 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
 

1. ช่ือหลักสูตร  
รหัสหลักสูตร : 25500131111608 
ช่ือหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคม 
   อยางยั่งยืน 
ช่ือหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Geosocial Based  
   Sustainable Development 

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   

ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน) 
ช่ือยอ (ภาษาไทย) : วท.ม. (การพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน) 
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Geosocial Based Sustainable     
                                       Development) 
ช่ือยอ (ภาษาอังกฤษ) : M.S. (Geosocial Based Sustainable Development) 
 

3. วิชาเอก  ไมมี 
 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 1  36 หนวยกิต 
แผน ก แบบ ก 2  36 หนวยกิต 
แผน ข   36 หนวยกิต 

 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ป  

5.2 ภาษาท่ีใช 
หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ 
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5.3 การรับเขาศึกษา 
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติท่ีมีพื้นฐานท้ังความรูภาษาไทยและ/หรือ
ภาษาอังกฤษ 

5.4 ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น 
เปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัย แตนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาในมหาวิทยาลัย

เครือขายตามหมวด 3 ขอ 2.8 
5.5 การใหปริญญากับผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
5.6 หลักสูตรนี้ เปนหลักสูตรสหวิทยาการ 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยนื หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

6.2 กําหนดเปดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 
6.3 คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย เห็นชอบใหนําเสนอตอคณะกรรมการวิชาการ 

ในการประชุม  ครั้งท่ี 5 /2560 วันท่ี 3 พฤษภาคม 2560 
6.4 คณะกรรมการวิชาการ เห็นชอบใหนําเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม  ครั้งท่ี 1/2560  วันท่ี 23 มิถุนายน 2560 
6.5 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบใหนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยฯ 

ในการประชุม  ครั้งท่ี 6/2560  วันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 
6.6 สภามหาวิทยาลัยแมโจ ใหความเห็นชอบหลักสูตร 

ในการประชุม  ครั้งท่ี 2/2560  วันท่ี 23 กรกฎาคม 2560 
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2562  
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

เนื่องจากเปนสาขาท่ีสอนแบบสหวิทยาการ ท่ีมุงเนนการพัฒนาทุกภาคสวน จึงสามารถ
ประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวกับงานพัฒนาในทุกสาขาอาชีพ เชน งานวิชาการ งานดานวิจัย งานดาน
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ งานดานสังคมศาสตร งานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม งาน
พัฒนาดานวิทยาศาสตและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับภูมิสังคม ในองคกรภาครัฐ และภาคเอกชน และ
การประกอบอาชีพอิสระ 
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9. ช่ือ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ท่ี ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก ป 
พ.ศ. 

1 รอง
ศาสตราจารย 

นายเกรียงศักด์ิ 
ศรีเงินยวง 

D.Sc. 
 

วท.ม 
วท.บ 

Forest 
Ecology 
วนศาสตร 
วนศาสตร
(เกียรติ
นิยม) 

Osaka City University, 
Japan 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2546 
 

2533 
2530 

2 ผูชวย
ศาสตราจารย 

นางสาวขนิษฐา 
เสถียรพีระกุล 

วท.ด. 
 
 
 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

ปฐพีศาสตร
และการ
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
การจัดการ
ทรัพยากร 
ภูมิศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2556 
 
 
 
 

2541 
 

2537 
3 ผูชวย

ศาสตราจารย 
นางลักษณา 
สัมนานิธิ 

ผ.ด. 
 
 

ผ.ม. 
 

วท.บ. 

การวางแผน
ภาคและ
เมือง 
การวางผัง
เมือง 
ภูมิศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2555 
 
 

2539 
 
2534 

 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
อาคารเรียนและปฏิบั ติการรวมทางปฐพีวิทยา และฝกอบรมทางดินและปุย ช้ัน สูง 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 
 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
การพัฒนาสังคมไทยท่ีผานมาไดเนนท่ีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวคิดและทฤษฎีตะวันตก 

ซึ่งมีรากฐานแนวคิดและทฤษฎีอันไมสอดคลองกับภูมิสังคมของไทย จึงไดกอปญหาหลายประการ 
ท้ังปญหาความเส่ือมโทรมของสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม จนนําไปสูภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมมีปญหาการพัฒนาไมยั่งยืน สถานการณเหลานี้สงผลกระทบในทางลบตอความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และสภาวะทางกายภาพของทรัพยากรดิน น้ํา และปาไม เม่ือสถานการณรุนแรงถึงระดับ
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หนึ่งแลวจะไมเหลือทรัพยากรท่ีมาใชประโยชนทางเศรษฐกิจไดอีกตอไป ประกอบกับนโยบายการ
พัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน และในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12  มีทิศทางการสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน ขับเคล่ือน
ประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
สืบเนื่องจากการพัฒนาตัวทางเศรษฐกิจ กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางตอเนื่องทางดาน

สังคม และวัฒนธรรม เชน การอพยพของคนวัยแรงงานมาสูเมืองใหญ เปนผลโดยตรงทําใหในชนบท
ขาดกําลังคนท่ีจะพัฒนาทองถ่ินตนเอง หรือการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน ทําใหชุมชนชนบท
เปล่ียนแปลงสูวัฒนธรรมเมืองอยางรวดเร็ว กอใหเกิดผลเสียแกเด็กและเยาวชนอยางตอเนื่อง       
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ํา และปาไม ใหคงความอุดมสมบูรณ เปนแหลงอาหารและ
รายไดแกชุมชน จะชวยไมใหเกิดการการอพยพของคนวัยแรงงานมาสูเมืองใหญ มีผลใหชุมชนเขมแข็ง 
และรักษาความสัมพันธทางสังคมของชุมชน และวัฒนธรรมของตนเองไวได 
  
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย 
การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษยใหมีความรูความเขาใจ สามารถท่ีจะ

วิเคราะหและสังเคราะหองคความรูตางๆ อีกท้ังมีประสบการณและความชํานาญในแนวคิด ตลอดจนมี
ทักษะทางปฏิบัติในการพัฒนาใหสอดคลองกับภูมิสังคมอยางยั่งยืน เปนองคประกอบท่ีสําคัญประการ
หนึ่งของทางเลือกในการพัฒนาเพื่อบรรลุสูความยั่งยืนของประเทศ ภูมิภาค และโลกในอนาคต 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน มีปรัชญาในการ

พัฒนา โดยนําหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลท่ี 9 คือ 
“เขาใจ เขาถึง และพัฒนา” มาใชเปนกรอบการพัฒนาอยางยั่งยืนและการพัฒนานั้นตองสอดคลองกับ 
ภูมิสังคม อันไดแก สภาพพื้นท่ี สังคมและวัฒนธรรมเปนสําคัญ และ นอมนํา “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึ่งทรงเนนความพอดี พอสมพอสมแกฐานะ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุมกันมาเปน
แนวคิด โดยบูรณการหลักของการใชความมีเหตุมีผล การรูประมาณ และการมีเกราะปองกันตัวเอง 
คํานึงถึงขีดจํากัดสูงสุดในศักยภาพของตนเองและการใชความรู  ตลอดจนการนําหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนการดําเนินงาน ในลักษณะทางสายกลางท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตของ
สังคมไทย และสามารถปฏิบัติไดจริง โดยเนน “การพัฒนาคน” เปนตัวต้ัง และยึดหลักผลประโยชน
และการมีสวนรวมตัดสินใจของชุมชน การพัฒนาตามแนวพระราชดําริจะเปนทางเลือกของการพัฒนา
ท่ีจะนําไปสูประโยชนสุขของคนและสังคมอยางยั่งยืน 
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12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยแมโจ เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีพื้นฐานทางการเกษตรเปดการเรียนการสอนมาเปน

เวลากวา 80 ป มีการส่ังสมองคความรูดานทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม การเกษตร 
สังคมศาสตร ท่ีพรอมจะบูรณาการใหเปนองคความรูใหมท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหาของคนใน
ชนบทในแตละกรณี การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
พัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน จะเปนการบูรณาการศาสตรดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอมเขาดวยกัน เพื่อใหเกิดการพัฒนาท่ีสอดคลองกับสภาพ “ภูมิ” และสภาพ “สังคม” 
อันจะนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป 
 
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  
ไมมี 

13.2 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน 
ไมมี 

13.3 การบริหารจัดการ 
1) มีการประชุมหารือระหวางอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอนในรายวิชาใน

หลักสูตร เพื่อใหไดเนื้อหาความรูและทักษะท่ีตรงตามความตองการและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
2) ใหมีผูประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อทําหนาท่ีประสานงานกับอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยผูสอน นักศึกษา ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับรายละเอียดของรายวิชา การจัดการ
เรียนการสอน และการวัดผลและประเมินผล 

3) จัดใหมีการใชทรัพยากรรวมกัน โดยประสานงานกับคณะหรือหลักสูตรตางๆ ใน
การจัดการเรียนการสอน โดยมีการวางแผนรวมกัน กําหนดเนื้อหา และกลยุทธการสอน รวมถึงการวัด
การประเมินผล เพื่อใหนักศึกษาไดบรรลุผลการเรียนรูตามหลักสูตร 
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หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา ความสําคัญ  
“เขาใจ เรียนรู เขาถึง และสรางองคความรูใหมดานภูมิสังคม นําไปสูการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน” 
1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร  

1.2.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรอบรู ความสามารถ ท้ังในทางทฤษฎีและการ
ปฏิบัติในดานการพัฒนาท่ีสอดคลองกับภูมิสังคมตลอดจนสามารถประยุกตองค
ความรูเหลานั้นไปใชในดานงานวิจัยและดานงานพัฒนา 

1.2.2 เพื่ อเผยแพรให สังคมเรียนรูพระราชปรัชญา แนวพระราชดําริขององค
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสืบทอด เผยแพร 
อันนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยางย่ังยืน มีแผนพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรท่ีประกอบดวยแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กลยุทธ และตัวบงช้ีการพัฒนา
ปรับปรุง โดยคาดวาจะแลวเสร็จภายในรอบการศึกษา (2 ป) โดยใช “การประชุมสรุปผลงาน และ
วางแผนการดําเนินงานของหลักสูตร” ในเดือน พฤษภาคม ของป และดําเนินกิจกรรมตามวงจร 
PDCA 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ตัวบงช้ี/หลักฐาน 
ดานพัฒนาบุคลากร ดานการเรียนการสอนและบริการวิชาการ 
1. อาจารยใหมทุกคนไดรับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน 

2. อาจารยประจําทุกคนไดรับการ
พัฒ นาทางวิชาการ  และ/หรือ
วิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

3. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ  50 ตอป 
4. สงเสริมความรวมมือกับภาครัฐ-
ภาคเอกชน (Puplic Private 
Partnership, PPP) 
5. สงเสริมบุคลากรจากหลักสูตรไป
ปฏิบัติงานรวมกับภาคเอกชนเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน
(Talent Mobility) 
6. ใหความสําคัญกับนักศึกษาเปน
ศูนยกลาง (Student Center) โดย
มีฐานขอมูลพื้นฐานของนักศึกษา 
เชน บิดา มารดา มหาวิทยาลัยท่ี
สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี มีการสอนงาน (Coaching) ให
นักศึกษามีศักยภาพเพื่อเตรียม
ความพรอมเขาสูการทํางานในภาค
สวนตางๆ และมีการพัฒนา
นักศึกษาอยางตอเนื่อง โดยใช
ประเด็นปญหาใหม 

การจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรในปการศึกษา
ใหม นําเสนอใน “การ
ประชุมสรุปผลงาน และ
วางแผนการดําเนินงาน
ของหลักสูตร” ในเดือน 
พฤษภาคม ของป 
ดําเนินกิจกรรมตาม
วงจร PDCA  
 
มีแนวทางพัฒนา
อาจารยและเจาหนาท่ี
รวมกับองคกร
ภาคเอกชน เชน มูลนิธิ
ชัยพัฒนา 
 
 
จัดต้ังศูนยท่ีปรึกษาใน
การสนทนากับนักศึกษา
เกี่ยวกับการดํารงชีวิตท้ัง
กอนมาเรียน ใน
ระยะเวลาท่ีเรียนและ
การวางแผนในอนาคต
หลังจบการศึกษา 

ตัวบงช้ี 
1. แ ผ น พั ฒ น า บุ ค ล าก ร ใน ป
การศึกษา 

2. ผลการดําเนินกิจกรรม การ
ประเมินผล และการนําผลมาปรับ
ใชในการวางแผนปตอไป 
3. รายงานการปฏิบัติงานกับ
หนวยงานอื่น 
4. นักศึกษามีความพึงพอใจในการ
เรียนการสอนของหลักสูตร 
หลักฐาน 
1. เอกสารรายงานการอบรม

พัฒนาทางวิชาการ 
2. งานวิจัยท่ีไดรับเผยแพร 
3. รายงานผลโครงการบริการ 
วิชาการ 
4. รายงานฐานขอมูลนักศึกษา 
แบบสรุปรายงานการสอนงาน
(Coaching) 
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ดานหลักสูตร  
1. มีรายละเอียดของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ  
2. มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอน
ในแตละภาคการศึกษาใหครบทุก
รายวิชา 
3. จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ดํา เนิ น ก ารขอ งประสบ การณ
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุด
ภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุก
รายวิชา 
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภ าย ใน  6 0  วั น  ห ลั ง ส้ิ น สุ ด ป
การศึกษา 
5. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ.3 อยาง
นอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปด
สอนในแตละปการศึกษา 
6. มีการพัฒ นา/ปรับปรุ งก าร
จัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน  หรือการประเมินผลการ
เรียนรู  จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ี
แลว 

ผูประสานงานรายวิชา/
ผูสอน รวมกับอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
กําหนดแผนการดําเนิน
กจิกรรมการ กําหนด
กิจกรรม (ตาม มคอ.2, 
มคอ.3 และ มคอ.4) 
และการรายงานผลการ
ดําเนินกิจกรรม (ตาม 
มคอ.5, มคอ.6 และ 
มคอ.7) 
 

ตัวบงช้ี 
1. มีรายละเอียดของหลักสูตรท่ี

สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติหรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา 

2. ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย
ตามตัวบงช้ีการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
รวมอยูในเกณฑดี 

3. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
หลักฐาน 
1. แบบ มคอ.2 มคอ.3 มคอ.5 

และ มคอ.7 
2. ผลการรับรองหลักสูตรของ

สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ตัวบงช้ี/หลักฐาน 
ดานนักศึกษา    
1. มีการประเมินความพึงพอใจ
ขอ งนั ก ศึ กษ าป สุ ดท ายและ
บั ณ ฑิ ต ให ม ท่ี มี ต อ คุณ ภ าพ
หลักสูตร 
 

อาจารยผูรับผิดหลักสูตร/
อาจารยประจําหลักสูตร 
และอาจารยผูสอนรวม
กําหนดหลักการ และ
วิธีการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาป
สุดทาย 

ตัวบงช้ี 
1. การประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาปสุดทาย 
2. รายช่ือผูสําเร็จการศึกษา 
 

หลักฐาน 
1. รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาปสุดทาย 
2. รายงานการประกาศรายช่ือ
ผูสําเร็จการศึกษา 

2. มีการประเมินความรู
ความสามารถทางดาน
ภาษาตางประเทศ 

อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารยประจํา
หลักสูตร และอาจารย
ผูสอนรวมกําหนดหลักการ 
และวิธีการพัฒนา ความรู
ความสามารถดาน
ภาษาตางประเทศ 

ตัวบงช้ี 
ความรู ผลการสอบความรูความ 
สามารถดานภาษาตางประเทศ 
ภายในกรอบระยะเวลาท่ีหลักสูตร
กําหนด 
หลักฐาน 
รายงานผลการสอบความรูความ 
สามารถ ดานภาษาตางประเทศ 

3. มี ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ให
นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดในหลักสูตร 

อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารยประจํา
หลักสูตรกําหนดแผนการ
ติดตามผลการวิจัยของ
นักศึกษาอยางนอยภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

ตัวบงช้ี 
แผนการติดตามผลการวิจัยของ
นักศึกษา และผลการติดตาม 
หลักฐาน 
รายงานและเอกสารการติดตาม
ผลการวิจัยของนักศึกษา  

ดานผูมีสวนไดสวนเสีย 
มีการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม 

อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารยประจํา
หลักสูตร และอาจารย
ผูสอนรวมกําหนดหลักการ 
และวิธีการประเมินความ
พึงพอใจของบัณฑิตใหม 

ตัวบงช้ี 
แบบฟอรมการประเมินความพึง
พอใจของบัณฑิตใหม 
หลักฐาน 
ผลการประเมินความพึงพอใจของ
บัณฑิตใหมต 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

การศึกษาในมหาวิทยาลัยแมโจ ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบง
ออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
ไมมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
ไมมีการจัดการศึกษาระบบอื่น นอกเหนือจากระบบทวิภาค 
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ 
นอกเวลาราชการ วันเสาร – วันอาทิตย ระหวางเวลา 8.00 – 17.00 น. 
หรือใหเปนไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีประกาศใชในขณะนั้น 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
แผน ก แบบ ก 1 

1) เปนผูมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา 
ตามระเบียบและประกาศอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวของ ท่ีบังคับใชในขณะนั้น และสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท า จากสถาบันอุดมศึกษา ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.) รับรอง 

2) จะตองเปนผูท่ีมีทักษะงานวิจัยท่ีโดดเดน มีการทํางานและมีประสบการณท่ีเกี่ยวของ
โดยตรงกับการทํางานตามแนวพระราชดําริไมนอยกวา 3 ป ท้ังนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

3)  นักศึกษาตางชาติท่ีตองการเขาศึกษาตองผานความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 2  
1) เปนผูมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา 

ตามระเบียบและประกาศอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวของ ท่ีบังคับใชในขณะนั้น และสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท า จากสถาบันอุดมศึกษา ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสํานักงานขาราชการพลเรือน (กพ.) รับรอง 

2) เปนผูมีท่ีมีความสนใจการศึกษาดานหลักการการพัฒนาตามแบบภูมิสังคม มีทักษะ
ในดานวิชาการและสามารถนําเสนอผลงานทางวิชาการได 
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3)  นักศึกษาตางชาติท่ีตองการเขาศึกษาตองผานความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

แผน ข 
1) เปนผูมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา 

ตามระเบียบและประกาศอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวของ ท่ีบังคับใชในขณะนั้น และสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท า จากสถาบันอุดมศึกษา ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสํานักงานขาราชการพลเรือน (กพ.) รับรอง 

2) เปนผูมีท่ีมีความสนใจการศึกษาดานหลักการการพัฒนาตามภูมิสังคม มีทักษะใน
ดานวิชาการ 

3) นักศึกษาตางชาติท่ีตองการเขาศึกษาตองผานความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  
1) นักศึกษาบางสวนขาดทักษะความรูดานภาษาตางประเทศ  
2) นักศึกษามีทักษะการใชคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ นอยกวาท่ีตองการ

ในการสืบคนขอมูลท่ีตองการ 
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

1) จัดทดสอบความสามารถทางภาษา เพื่อจัดหลักสูตรสอนเสริมตามความสามารถของ
ผูเรียน หรือตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 

2) จัดใหนักศึกษาเรียนวิชาท่ีเกี่ยวของเพิ่มเติม กรณี ท่ีนักศึกษามี ทักษะการใช
คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ นอยกวาท่ีตองการในการสืบคนขอมูลท่ีตองการ 

3)  จัดใหมีการแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาประจําตัวนักศึกษา และเพิ่มบทบาทของอาจารย
ท่ีปรึกษา เพื่อใหคําปรึกษาวิชาการและวิชาชีพ การครองชีวิตในสังคม เปาหมายชีวิต การเตรียมพรอม
เขาสูตลาดแรงงาน (Employment) 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  
 

หลักสูตร แผน ก แบบ ก 1 

จํานวนนักศึกษา 
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ช้ันปท่ี 1 5 5 5 5 5 
ช้ันปท่ี 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 
จํานวนบณัฑิตคาดวาจะสําเร็จการศกึษา - - 5 5 5 
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หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 

จํานวนนักศึกษา 
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ช้ันปท่ี 1 10 10 10 10 10 
ช้ันปท่ี 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 
จํานวนบณัฑิตคาดวาจะสําเร็จการศกึษา - - 10 10 10 

หลักสูตร แผน ข 

จํานวนนักศึกษา 
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ช้ันปท่ี 1 15 15 15 15 15 
ช้ันปท่ี 2 - 15 15 15 15 

รวม 15 30 30 30 30 
จํานวนบณัฑิตคาดวาจะสําเร็จการศกึษา - - 15 15 15 

 
2.6 งบประมาณตามแผน  

งบประมาณสําหรับคาใชจายเปน เงินงบประมาณแผน ดิน และเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยฯ  

แหลงทุน
สนับสนนุ 

งบประมาณท่ีคาดวาจะไดรับในปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. งบประมาณ
แผนดิน 

7,793,566 7,856,032 7,918,499 7,980,964 8,043,430 

2. งบประมาณเงิน
รายได 

554,912,125 569,433,171 595,057,664 621,835,259 684,018,785 

 

2.6.1 งบประมาณแผนดิน (หนวย/บาท) 

หมวดรายจาย 
ประมาณการคาใชจายในปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. งบบุคลากร 20,186,428 21,397,614 22,681,471 24,042,359 25,484,900 
2. งบดําเนินงาน 4,808,770 4,926,740 5,044,710 5,162,680 5,280,650 
3. งบลงทุน - 1,000,000 - 1,000,000 - 
4. งบอุดหนุน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
5. งบวิจัย 100,000 300,000 300,000 400,000 500,000 
รวม 25,595,198 28,124,354 28,526,181 31,105,039 31,765,550 

 หมายเหตุ : 1) ขอ 1 และ 2 เปนภาพรวมของคณะผลิตกรรมการเกษตร 
      2) ขอ 3, 4 และ 5 เปนงบดําเนินงานท่ีหลักสูตรตองการ 
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 2.6.2 งบประมาณเงินรายได (หนวย/บาท) 

หมวดรายรับ  
ประมาณการรายรับในปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

- ตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 7,666,642 8,011,641 8,372,165 8,748,912 9,142,613 

รวม 7,666,642 8,011,641 8,372,165 8,748,912 9,142,613 

 
2.7 ระบบการศึกษา 

แบบช้ันเรียน 
 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเขามหาวิทยาลัย  
การเทียบโอนหนวยกิตและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560  
 



มคอ.2 
 
 

14 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิต 
3.1.1.1 แผน ก  แบบ  ก 1 

เปนแผนการศึกษาท่ีทําเฉพาะวิทยานิพนธ มุงเนนสรางนักวิจัยใหมีความ
พรอมท้ังเนื้อหาวิชาการ และทักษะในการวิจัย โดยมีหนวยกิตการศึกษาไมนอยกวา 36 หนวยกิต และ
เรียนรายวิชาเพิ่มเติมโดยไมนับหนวยกิต ตามความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
รายวิชาภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตศึกษา 

3.1.1.2 แผน ก  แบบ  ก 2 
เปนแผนการศึกษาท่ีมุงเนนสรางนักวิจัยใหมีความพรอมท้ังเนื้อหา

วิชาการ และทักษะในการวิจัย โดยมีหนวยกิตการศึกษาไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
3.1.1.3 แผน ข 

เปนแผนการศึกษาท่ีมุงเนนการศึกษารายวิชา โดยไมตองทําวิทยานิพนธ 
แตทํางานวิจัยในรายวิชาการคนควาอิสระ โดยมีหนวยกิตการศึกษาไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

 
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

3.1.2.1  แผน ก แบบ ก 1 
1)  วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต 
2)  รายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต  (7) หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิต 36 หนวยกิต 

หมายเหตุ: ( ) เปนรายวิชาท่ีไมนับหนวยกิต และมีการประเมินผลเปนระบบ S และ U 
3.1.2.2  แผน ก แบบ ก 2 

1) วิชาเอกบังคับ 18 หนวยกิต 
2) วิชาเอกเลือก   6 หนวยกิต 
3) วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต 
4) รายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต (7) หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิต 36 หนวยกิต 

หมายเหตุ: ( ) เปนรายวิชาท่ีไมนับหนวยกิต และมีการประเมินผลเปนระบบ S และ U 
3.1.2.3  แผน ข 

1) วิชาเอกบังคับ 18 หนวยกิต 
2) วิชาเอกเลือก 12 หนวยกิต 
3) การคนควาอิสระ   6 หนวยกิต 
4) รายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต (7) หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิต 36 หนวยกิต 

หมายเหตุ: ( ) เปนรายวิชาท่ีไมนับหนวยกิต และมีการประเมินผลเปนระบบ S และ U 
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
3.1.3.1  แผน ก แบบ ก 1 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
1) รายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต    (7) หนวยกิต 

พภ 501 วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา    (3) (2-3-5) 
GS 501 Research Methodology for Development 
พภ 591 สัมมนา 1    (1) (0-2-1) 
GS 591 Seminar 1 
พภ 592 สัมมนา 2    (1) (0-2-1) 
GS 592 Seminar 2 
พภ 593 สัมมนา 3    (1) (0-2-1) 
GS 593 Seminar 3 
พภ 594 สัมมนา 4    (1) (0-2-1) 
GS 594 Seminar 4 
หมายเหตุ : ( ) เปนรายวิชาท่ีไมนับหนวยกิต และมีการประเมินผลเปนระบบ S หรือ U 

2) วิทยานิพนธ        36 หนวยกิต 
พภ 691  วิทยานิพนธ 1    6 (0-18-0) 
GS 691  Thesis 1 
พภ 692  วิทยานิพนธ 2    6 (0-18-0) 
GS 692  Thesis 2 
พภ 693  วิทยานิพนธ 3   12 (0-36-0) 
GS 693  Thesis 3 
พภ 694  วิทยานิพนธ 4   12 (0-36-0) 
GS 694  Thesis 4 

3) รายวิชาอื่นๆ ท่ีไมนับหนวยกิตสะสมของหลักสูตร 
1. รายวิชาภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีประกาศใช

ในขณะนั้น 
2. รายวิชาบังคับกอนหรือเทียบเทาตามความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ี

ไมไดเปนวิชาบังคับ หรือวิชาเอกเลือก 
4) การสอบประมวลความรู 
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 ใหอยูในเงื่อนไขและดุลพินิจของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาโทประจําสาขาวิชา ท้ังนี้ ตองสอบผานการสอบประมวลความรู 
ไมเกินหกภาคการศึกษาปกติ นับแตภาคการศึกษาแรกท่ีลงทะเบียนเรียน โดยนับรวมภาคการศึกษา 
ท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา หรือถูกส่ังพักการศึกษา มิฉะนั้นจะพนสภาพจากการเปนนักศึกษา 
ท้ังนี้ จะตองสอบผานการสอบประมวลความรูกอนการสอบวิทยานิพนธ 
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3.1.3.2  แผน ก แบบ ก 2 
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

1) วิชาบังคับ            18 หนวยกิต 
พภ 511 ปรัชญา ทฤษฎี และแนวคิดในการพัฒนา     3 (3-0-6) 
GS 511 Philosophy, Theories and Concepts of  Development 
พภ 512 พระราชปรัชญา     3 (3-0-6) 
GS 512 Royal Philosophy 
พภ 513 แนวคิดและทฤษฎีในพระราชดําร ิ     3 (3-0-6) 
GS 513 The Concepts and Theories in the Royal Initiative 
พภ 521 เศรษฐกิจพอเพียง     3 (3-0-6) 
GS 521 Sufficiency Economy 
พภ 531 การบริหารโครงการพัฒนา     3 (3-0-6) 
GS 531 Developmental Project Administration 
พภ 532 การวิเคราะหพื้นท่ีเพื่อการพัฒนา     3 (3-0-6) 
GS 532 Area Analysis for Development 

2) วิชาเอกเลือก         6 หนวยกิต 
พภ 541 การบริหารจัดการการพัฒนา      3 (3-0-6) 
GS 541 Management and Administration of Development 
พภ 542 ศาสนธรรมกับการพัฒนา     3 (3-0-6) 
GS 542 Dhamma for Development 
พภ 543 ชุมชน ทรัพยากร และความหลากหลายทางชีวภาพ    3 (3-0-6) 
GS 543 Community, Resources and Biodiversity 
พภ 544 นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ     3 (3-0-6) 
GS 544 Innovation of Natural Resources Management 
พภ 545 การจัดการนิเวศวิทยามนุษย     3 (3-0-6) 
GS 545 Human Ecology Management 
พภ 546 การพัฒนามนุษยเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยนื     3 (3-0-6) 
GS 546 Human Development for sustainable development 
พภ 547 ภูมิปญญาไทย     3 (3-0-6) 
GS 547 Thai Wisdom 
พภ 548 การจัดการความรูเพื่อการพัฒนา     3 (3-0-6) 
GS 548 Knowledge Management for Development 
และ/หรือรายวิชาระดับปริญญาโทของสาขาวิชาอื่นๆ  ในมหาวิทยาลัยแมโจหรือสถาบันการศึกษาอื่น
ท่ี สกอ. หรือ กพ. รับรอง  ตามความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจํา
หลักสูตร 
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หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
3) วิทยานิพนธ        12 หนวยกิต 

พภ 695 วิทยานิพนธ 5    6 (0-18-0) 
GS 695 Thesis 5 
พภ 696 วิทยานิพนธ 6    6 (0-18-0) 
GS 696 Thesis 6 

4) รายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต    (7) หนวยกิต 
พภ 501 วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา    (3) (2-3-5) 
GS 501 Research Methodology for Development 
พภ 591 สัมมนา 1    (1) (0-2-1) 
GS 591 Seminar 1 
พภ 592 สัมมนา 2    (1) (0-2-1) 
GS 592 Seminar 2 
พภ 593 สัมมนา 3    (1) (0-2-1) 
GS 593 Seminar 3 
พภ 594 สัมมนา 4    (1) (0-2-1) 
GS 594 Seminar 4 

5) รายวิชาท่ีไมนับหนวยกิตสะสมในจํานวนหนวยกิตข้ันตํ่าของหลักสูตร 
1. รายวิชาภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีประกาศใช

ในขณะนั้น 
2. รายวิชาบังคับกอนหรือเทียบเทาตามความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

/อาจารยประจําหลักสูตร ท่ีไมไดเปนวิชาบังคับ หรือวิชาเอกเลือก 
6) การสอบประมวลความรู 
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ใหอยูในเงื่อนไขและดุลพินิจของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาโทประจําสาขาวิชา ท้ังนี้ ตองสอบผานการสอบประมวลความรู 
ไมเกินหกภาคการศึกษาปกติ นับแตภาคการศึกษาแรกท่ีลงทะเบียนเรียน โดยนับรวมภาคการศึกษา 
ท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา หรือถูกส่ังพักการศึกษา มิฉะนั้นจะพนสภาพจากการเปนนักศึกษา 
ท้ังนี้ จะตองสอบผานการสอบประมวลความรูกอนการสอบวิทยานิพนธ 
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3.1.3.3  แผน ข 
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

1) วิชาเอกบังคับ          18 หนวยกิต 
พภ 511 ปรัชญา ทฤษฎี และแนวคิดในการพัฒนา     3 (3-0-6) 
GS 511 Philosophy, Theories and Concepts of  Development 
พภ 512 พระราชปรัชญา     3 (3-0-6) 
GS 512 Royal Philosophy 
พภ 513 แนวคิดและทฤษฎีในพระราชดําร ิ     3 (3-0-6) 
GS 513 The Concepts and Theories in the Royal Initiative 
พภ 521 เศรษฐกิจพอเพียง     3 (3-0-6) 
GS 521 Sufficiency Economy 
พภ 531 การบริหารโครงการพัฒนา     3 (3-0-6) 
GS 531 Developmental Project Administration 
พภ 532 การวิเคราะหพื้นท่ีเพื่อการพัฒนา     3 (3-0-6) 
GS 532 Area Analysis for Development 

2) วิชาเอกเลือก        12 หนวยกิต 
พภ 541 การบริหารจัดการการพัฒนา      3 (3-0-6) 
GS 541 Management and Administration of Development 
พภ 542 ศาสนธรรมกบัการพัฒนา         3 (3-0-6) 
GS 542 Dhamma for Development 
พภ 543 ชุมชน ทรัพยากร และความหลากหลายทางชีวภาพ    3 (2-2-5) 
GS 543 Community, Resources and Biodiversity 
พภ 544 นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ     3 (3-0-6) 
GS 544 Innovation of Natural Resources Management 
พภ 545 การจัดการนิเวศวิทยามนุษย     3 (3-0-6) 
GS 545 Human Ecology Management 
พภ 546 การพัฒนามนุษยเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยนื     3 (3-0-6) 
GS 546 Human Development for Sustainable Development 
พภ 547 ภูมิปญญาไทย     3 (2-2-5) 
GS 547 Thai Wisdom 
พภ 548 การจัดการความรูเพื่อการพัฒนา     3 (2-2-5) 
GS 548 Knowledge Management for Development 
พภ 549 การศึกษาหัวขอสนใจ     3 (0-9-0) 
GS 549 Selected Topics 
และ/หรือรายวิชาระดับปริญญาโทของสาขาวิชาอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยแมโจหรือสถาบันการศึกษาอื่นท่ี 
สกอ. หรือ กพ. รับรอง  ตามความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 
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หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
3) การคนควาอิสระ           6 หนวยกิต 

พภ 690 การคนควาอิสระ    6 (0-18-0) 
GS 690 Independent Study 

4) รายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต    (7) หนวยกิต 
พภ 501 วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา    (3) (2-3-5) 
GS 501 Research Methodology for Development 
พภ 591 สัมมนา 1    (1) (0-2-1) 
GS 591 Seminar 1 
พภ 592 สัมมนา 2    (1) (0-2-1) 
GS 592 Seminar 2 
พภ 593 สัมมนา 3    (1) (0-2-1) 
GS 593 Seminar 3 
พภ 594 สัมมนา 4    (1) (0-2-1) 
GS 594 Seminar 4 

5) รายวิชาท่ีไมนับหนวยกิตสะสมในจํานวนหนวยกิตข้ันตํ่าของหลักสูตร 
1. รายวิชาภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีประกาศใช

ในขณะนั้น 
2. รายวิชาบังคับกอนหรือเทียบเทาตามความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/

อาจารยประจําหลักสูตร ท่ีไมไดเปนวิชาบังคับ หรือวิชาเอกเลือก 
6) การสอบประมวลความรู 
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรแผน ข ใหอยูในเงื่อนไขและดุลพินิจของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรระดับปริญญาโทประจําสาขาวิชา ท้ังนี้ ตองสอบผานการสอบประมวลความรูไมเกินหกภาค
การศึกษาปกติ นับแตภาคการศึกษาแรกท่ีลงทะเบียนเรียน โดยนับรวมภาคการศึกษาท่ีไดรับอนุมัติให
ลาพักการศึกษา หรือถูกส่ังพักการศึกษา มฉิะนั้นจะพนสภาพจากการเปนนักศึกษา ท้ังนี้ จะตองสอบ
ผานการสอบประมวลความรูกอนการสอบวิทยานิพนธ 
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เกณฑกําหนดรหัสและเลขประจําวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
รายวิชาในหลักสูตรฯ มีช่ือรายวิชา และรหัสรายวิชากํากับไว รหัสรายวิชาประกอบดวยช่ือยอ 

หรือเลขรหัสของสาขาวิชา และเลขประจํารายวิชา 
 

                               
 
รหัสและเลขประจํารายวิชามีความหมายดังนี้ 
1. พภ หมายถึง รหัสยอภาษาไทยของสาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน 
2. GS หมายถึง รหัสยอภาษาอังกฤษของสาขาวิชา Geosocial Based Sustainable 

Development 
3. หมายเลขตัวแรกของรหัสวิชา (หลักรอย) เลข “5”และ “6” แสดงถึง ระดับรายวิชาใน

ระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
 5 และ 6 เปนระดับรายวิชาในระดับประกาศนียบัตร และระดับปริญญาโท 
4. หมายเลขตัวกลางของรหัสวิชา (หลักสิบ) แสดงถึงกลุมวิชาในหลักสูตรฯ ดังนี้ 
 0 เปนวิชาท่ีเกี่ยวของในกลุมวิชาไมนับหนวยกิตดานระเบียบวิธีวิทยาวิจัย 
 1 2 และ 3 เปนวิชาท่ีเกี่ยวของในกลุมวิชาบังคับ 
 4 เปนวิชาท่ีเกี่ยวของในกลุมวิชาเลือก 
 9 เปนวิชาท่ีเกี่ยวของในรายวิชาสัมมนา วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
5. เลขตัวสุดทายแสดงถึงอนุกรมในหมวดวิชาวิชานั้นๆ  
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3.1.4 แผนการศึกษา  
3.1.4.1  แผน ก แบบ ก 1 

ช้ันปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 

พภ 591 สัมมนา 1 (1) (0) (2) (1) 

พภ 691 วิทยานิพนธ 1 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
 

ช้ันปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 

พภ 501 วิธีวิทยาการวิจัยเพ่ือการพัฒนา (3) (2) (3) (5) 

พภ 592 สัมมนา 2 (1) (0) (2) (1) 

พภ 692 วิทยานิพนธ 2 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
 

ช้ันปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 

พภ 593 สัมมนา 3 (1) (0) (2) (1) 

พภ 693 วิทยานิพนธ 3 12 0 36 0 

รวม 12 0 36 0 
 

ช้ันปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 

พภ 594 สัมมนา 4 (1) (0) (2) (1) 

พภ 694 วิทยานิพนธ 4 12 0 36 0 

รวม 12 0 36 0 
 

หมายเหตุ : ( ) เปนรายวิชาท่ีไมนับหนวยกิต และมีการประเมินผลเปนระบบ S และ U 
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3.1.4.2  แผน ก แบบ ก 2 

ช้ันปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 

พภ 511 ปรัชญา ทฤษฎี และแนวคิดในการพัฒนา 3 3 0 6 

พภ 512 พระราชปรชัญา 3 3 0 6 

พภ 513 แนวคิดและทฤษฎีในพระราชดําริ 3 3 0 6 

พภ 521 เศรษฐกิจพอเพียง 3 3 0 6 

พภ 591 สัมมนา 1 (1) (0) (2) (1) 

รวม 12 12 0 24 
 

ช้ันปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 

พภ 501 วิธีวิทยาการวิจัยเพ่ือการพัฒนา (3) (2) (3) (5) 

พภ 531 การบริหารโครงการพัฒนา 3 3 0 6 

พภ 532  การวิเคราะหพ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนา 3 3 0 6 

พภ 592 สัมมนา 2 (1) (0) (2) (1) 

รวม 6 6 0 12 
 

ช้ันปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 

 วิชาเลือก 1 3    

 วิชาเลือก 2 3    

พภ 593 สัมมนา 3 (1) (0) (2) (1) 

พภ 695 วิทยานิพนธ 5 6 0 18 0 

รวม 12    
 

ช้ันปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 

พภ 594 สัมมนา 4 (1) (0) (2) (1) 

พภ 696 วิทยานิพนธ 6 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 

หมายเหตุ : ( ) เปนรายวิชาท่ีไมนับหนวยกิต และมีการประเมินผลเปนระบบ S และ U 
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3.1.4.3  แผน ข  

ช้ันปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 

พภ 511 ปรัชญา ทฤษฎี และแนวคิดในการพัฒนา 3 3 0 6 

พภ 512 พระราชปรชัญา 3 3 0 6 

พภ 513 แนวคิดและทฤษฎีในพระราชดําริ 3 3 0 6 

พภ 521 เศรษฐกิจพอเพียง 3 3 0 6 

พภ 591 สัมมนา 1 (1) (0) (2) (1) 

รวม 12 12 0 24 
 

ช้ันปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 

พภ 501 วิธีวิทยาการวิจัยเพ่ือการพัฒนา (3) (2) (3) (5) 

พภ 531 การบริหารโครงการพัฒนา 3 3 0 6 

พภ 532  การวิเคราะหพ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนา 3 3 0 6 

พภ 592 สัมมนา 2 (1) (0) (2) (1) 

รวม 6 6 0 12 
 

ช้ันปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 

 วิชาเลือก 1 3    

 วิชาเลือก 2 3    

พภ 593 สัมมนา 3 (1) (0) (2) (1) 

รวม 6    
 

ช้ันปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 

 วิชาเลือก 3 3    

 วิชาเลือก 4 3    

พภ 594 สัมมนา 4 (1) (0) (2) (1) 

พภ 690 การคนควาอิสระ 6 0 18 0 

รวม 12    
 

หมายเหตุ : ( ) เปนรายวิชาท่ีไมนับหนวยกิต และมีการประเมินผลเปนระบบ S และ U 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
3.1.5.1  วิชาเอกบังคับ 

พภ 511 ปรัชญา ทฤษฎี และแนวคิดในการพัฒนา      3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 
 พื้นฐานของปรัชญา ทฤษฎี และแนวคิดของตะวันตก และตะวันออกท่ีใชในการพัฒนา 
ปรัชญารวมสมัย การแปลงปรัชญาสูทฤษฎีและแนวคิด การวิเคราะหปรัชญา ทฤษฎี และแนวคิดท่ี
เปนพื้นฐานของการพัฒนาท่ีผานมา การเสริมสรางศักยภาพในการพัฒนา การพัฒนาท่ียั่งยืน และ
จุดเดน จุดดอย ของการนําปรัชญาการพัฒนามาใชกับสังคมไทย  
 (บรรยาย 3 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง  ศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
GS 511 Philosophy, Theories and Concepts of  Development      3 (3-0-6) 
 Prerequisite  :  None 
 Fundamental of occidental and oriental philosophies in development. 
Contemporary philosophy and derive philosophy to theories and concepts. Analysis 
of basic philosophies and concepts for the past development and reflect strength 
and weakness of occidental and oriental philosophies in Thai society development. 
Empowerment in development and sustainable development.  
 (Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 

 
พภ 512  พระราชปรัชญา       3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับกอน  :  ไมมี 
 พระราชปณิธาน พระราชปรัชญาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม รวมท้ังดานการบริหารจัดการ การพระราชทานโครงการพระราชดําริ การประมวล
ความคิดการพัฒนาตามแนวพระราชดําร ิ

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง  ศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
GS 512 Royal Philosophy       3 (3-0-6) 
 Prerequisite  :  None 
 His Majesty’s determination. His majesty’s philosophy in economics, 
social, natural resources and environment and administration management. Blessing 
Royal initiative projects. Integration of concepts in His Majesty’s development 
philosophy.  

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 
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พภ 513  แนวคิดและทฤษฎีในพระราชดําร ิ        3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับกอน  :  ไมมี 
 แนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืนตามแนวพระราชดําริ ประกอบดวย  
ฝนหลวง การฟนฟูปาตนน้ําลําธาร การบริหารจัดการน้ําอยางย่ังยืน แกมลิง การจัดการพื้นท่ีเส่ือม
โทรม หญาแฝก การจัดการพื้นท่ีเพื่อการเกษตร ทฤษฎีใหม แกลงดิน การจัดการน้ําเสีย กังหันน้ําชัย
พัฒนา การจัดการปาชายเลนและทรัพยากรชายฝง   

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง  ศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
GS 513 The Concepts and Theories in the Royal Initiative      3 (3-0-6) 
 Prerequisite  :  None 
 Concepts and theories in the royal initiative; such as Royal Rain, forest 
rehabilitation and development theory, sustainable water management, Monkey’s 
Cheeks, degraded land management, Vetiver grass, agricultural land management, the 
New Theory, Tricking the Soil,  waste water management, The Chipattana aerator, 
mangrove and coastal resources management.   

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 

 
พภ 521  เศรษฐกิจพอเพียง       3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับกอน  :  ไมมี 
 เศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาคเบ้ืองตน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง
ระดับจุลภาคและมหภาค การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ธุรกิจ
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ กรณีศึกษาการใชเศรษฐกิจพอเพียงในแตละระดับ 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง  ศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
GS 521 Sufficiency Economy       3 (3-0-6)
 Prerequisite  :  None 
 Basic micro and macro economics. The royal philosophy of sufficiency 
economy. Sufficiency economy at micro and macro level. Application of sufficiency 
economy at individual, household, community, small-medium-large enterprises. Case 
studies of sufficiency economy application in each level. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 
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พภ 531 การบริหารโครงการพัฒนา       3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับกอน  :  ไมมี 
 หลักการและกระบวนการบริหารโครงการ โครงการพระราชดําริ หลักการและ
กระบวนการบริหารโครงการพระราชดําริ รูปแบบของการบริหารโครงการพระราชดําริ ไดแก 
โครงการสวนพระองค โครงการตามพระราชประสงค โครงการหลวง โครงการตามพระราชดําริ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มูลนิธิตางๆ 
เชน มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิศิลปาชีพ มูลนิธิพระดาบส เปนตน 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง  ศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
GS 531 Developmental Project Administration       3 (3-0-6) 
 Prerequisite  :  None 
 Principles and process of project administration. The royal  initiative 
projects. Principles and processes of the royal initiative projects administration. 
Patterns of the royal initiative projects administration such as The Royal development 
Projects, The Projects Initiated According to His Majesty’s Wishes, The Royal Projects, 
The Royal Development Projects, The Royal Development Study Centres, The 
Chaipattana Foundation, Arts and Crafts Centres and Dabos Foundation etc.  

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 

 
พภ 532 การวิเคราะหพื้นท่ีเพื่อการพัฒนา      3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับกอน  :  ไมมี 
 หลักการวิเคราะหพื้นท่ีตามแนวพระราชดําริ กระบวนการวิเคราะหพื้นท่ี โดยการ
ประยุกตใชแนวคิดและทฤษฎีตามแนวพระราชดําริ และกระบวนการเชิงบูรณาการ ประกอบดวย 
การศึกษาภูมิสังคม ไดแก ขอมูลกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม การคนหาปญหา ตนเหตุของ
ปญหา แนวทางและวิธีการแกไขปญหา การใชหลักการวิเคราะหพื้นท่ีเพื่อสรางรูปแบบการพัฒนา การ
นําเสนอแนวทางการพัฒนาจากการวิเคราะหพื้นท่ี 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง  ศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
GS 532  Area Analysis for Development      3 (3-0-6) 
 Prerequisite  :  None 
 Principle of area analysis under royal initiatives. An application of the 
royal concepts and theories together with integrated process in area analysis; 
geosocial study (physical, biological, economical and social information) problems 
identification, causes, and solutions. Usage of the area analysis to establish 
development models. Presentation of the results.  

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 
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3.1.5.2  วิชาเอกเลือก 

พภ 541 การบริหารจัดการการพัฒนา              3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับกอน  :  ไมมี 
 องคความรู และสภาวะแวดลอมของการบริหารจัดการการพัฒนา รูปแบบและทิศ
ทางการบริหารจัดการการพัฒนาแบบตาง ๆ การวิเคราะหกระบวนทัศน วิสัยทัศน และทิศทางการ
บริหารจัดการการพัฒนาในปจจุบันและอนาคต 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง  ศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
GS 541 Management and Administration of Development      3 (3-0-6) 

 Prerequisite  :  None 
 Body of knowledge and environmental factors related to management 
and administration of development. Patterns, directions including analysis of 
paradigms, visions, and trends of present and future management and administration 
of development. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 
 
พภ 542 ศาสนธรรมกบัการพัฒนา      3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับกอน  :  ไมมี 
 หลักการและแนวคิดทางศาสนาท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการพัฒนาตัวอยางการ
วิเคราะหโครงการการพัฒนาท่ีใชแนวคิดทางศาสนามาเปนหลักในการดําเนินการ 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง  ศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
GS 542 Dhamma for Development      3 (3-0-6) 
 Prerequisite  :  None 
 Religious principles and concepts applied to development. Analysis of 
concrete developmental projects applied religious principles and concepts. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 
 
พภ 543 ชุมชน ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ      3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับกอน  :  ไมมี 
 ความหลากหลายทางชีวภาพ ความสัมพันธของชุมชนกับทรัพยากร “คนอยูกับปา” การ
ใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ แนวพระราชดําริท่ีใชในการจัดการพลวัตรความสัมพันธ
ของชุมชนกับทรัพยากร แนวทางการอนุรักษทรัพยากรในแตละทองถ่ินตามภูมิสังคม 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง  ศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
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GS 543  Community, Resources and Biodiversity      3 (3-0-6) 
 Prerequisite  :  None 
 Biodiversity. Relationship among communities and resources based on 
“human-forest harmony”. Biodiversity utilization. Management of dynamic 
interrelationship among communities and resources based on the royal initiatives. 
Resources conservation schemes for each geosocial context. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 
 
พภ 544 นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ      3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับกอน  :  ไมมี 
 หลักการอนุรักษและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สถานการณทรัพยากรธรรมชาติ  
แนวคิดและนวัตกรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแตละประเภทเพื่อความยั่งยืน อาทิ การใช
สารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง  ศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
GS 544 Innovation of Natural Resources Management      3 (3-0-6) 
 Prerequisite  :  None 
 Principles of natural resources management. Natural resources situation. 
Concepts and innovation in sustainable resources management such as the usage of 
geoinformatics for natural resources management. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 
 
พภ 545 การจัดการนิเวศวิทยามนุษย      3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับกอน  :  ไมมี 
 แนวคิดพื้นฐานนิเวศวิทยามนุษย ความสัมพันธและปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับ
นิเวศวิทยา  ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การวิเคราะหชุมชนบนฐานการจัดการนิเวศวิทยา
มนุษย การวางแผนและการพัฒนาเพื่อการจัดการนิเวศวิทยามนุษยอยางยั่งยืน 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง  ศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
GS 545 Human Ecology Management                 3 (3-0-6) 
 Prerequisite  :  None 
 Basic concepts of human ecology. Relation and interaction between 
human and ecology in economical, social, and political prospects. Community 
analysis based on human ecology management. Planning and development for 
sustainable human ecology. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 
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พภ 546 การพัฒนามนุษยเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยนื      3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับกอน  :  ไมมี 
 ความเปนมนุษย พิสัยตางๆ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือ พุทธพิสัย จิตพิสัย และ
ทักษะพิสัย พิสัยแหงการรับรู การเรียนรู ความสัมพันธของมนุษยกับองคกร ตลอดจนแนวคิดการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง  ศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
GS 546 Human Development for Sustainable Development      3 (3-0-6) 
 Prerequisite  :  None 
 Humanization, Domains in human resource development; cognitive, 
attitude, and psychomotor. Perception and learning domain. Human and organization 
relationship. Concepts of human development for sustainable  development. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 
 
พภ 547 ภูมิปญญาไทย      3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับกอน   :  ไมมี 
 พัฒนาการของภูมิปญญา ลักษณะภูมิศาสตรและสภาพแวดลอมทางสังคม-วัฒนธรรมใน
ภูมิภาคตางๆ ของไทยอันเปนปจจัยพื้นฐานของการกอเกิดภูมิปญญาทองถ่ิน ความรูความเขาใจใน ภูมิ
ปญญา-ปรีชาญาณส่ังสมในวัฒนธรรมไทย  ตลอดจนการนําภูมิปญญามาปรับใชในสถานการณปจจุบัน
และอนาคต 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง  ศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
GS 547 Thai Wisdom                     3 (3-0-6) 
 Prerequisite  :  None 
 Development of Thai wisdom. Basic factors on Thai wisdom creation and 
accumulation including geographical and socio-cultural conditions. Understanding 
Thai wisdom and intellectual in Thai culture. Application of Thai wisdom in present 
and future circumstances.   

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 
 

พภ 548 การจัดการความรูเพื่อการพัฒนา      3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับกอน  :  ไมมี 
 พื้นฐานและบทบาทของการจัดการความรูเพื่อการพัฒนา การคิดเชิงระบบ การเรียนรู
จากแหลงตางๆ การผสมผสานความรู กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 
รูปธรรมของการจัดการความรูเพื่อการพัฒนา 

(บรรยาย 3 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 0 ช่ัวโมง  ศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
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GS 548   Knowledge Management for Development        3 (3-0-6) 
 Prerequisite  :  None 
 Basic and  roles of knowledge management for development. System 
thinking. Learning from various sources. Knowledge integration. Processes of 
knowledge exchange for self and social development. Concrete cases of knowledge 
management for development.  

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 
 

พภ 549 การศึกษาหัวขอสนใจ      3 (0-9-0) 
 วิชาบังคับกอน  :  ตามความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 การศึกษา วิเคราะหอยางเปนระบบในหัวขอท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน 
และนําเสนอผลการศึกษา 

(บรรยาย 0 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 9 ช่ัวโมง  ศึกษาดวยตนเอง 0 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
GS 549 Selected topics      3 (0-9-0) 
 Prerequisite  :  As approved by program committee 
 Study, systematic analysis, and presentation of topics related to geosocial 
based sustainable development.  

(Lecture 0 hour, Practice 9 hours, Self Study 0 hour/week) 
 

3.1.5.3  การคนควาอิสระ 

พภ 690 การคนควาอิสระ          6 (0-18-0) 
 วิชาบังคับกอน  :  ตามความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 การศึกษาอยางเปนระบบในหัวขอท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน และเรียบ

เรียงเปนรายงานการวิจัย ภายใตความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษา  
(บรรยาย 0 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 18 ช่ัวโมง  ศึกษาดวยตนเอง 0 ช่ัวโมง/สัปดาห) 

GS 690 Independent Study     6 (0-18-0) 
 Prerequisite  :  As approved by program committee 

 Study and literature review on topics related to geosocial based 
sustainable development and compile into academic report under staff supervision. 

(Lecture 0 hour, Practice 18 hours, Self Study 0 hour/week) 
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3.1.5.4  วิทยานิพนธ 

พภ 691 วิทยานิพนธ 1     6 (0-18-0) 
 วิชาบังคับกอน  :  ตามความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 กําหนดประเด็นปญหา วัตถุประสงค ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับหัวขอวิจัย 
กําหนดกรอบแนวคิด ออกแบบงานวิจัย กําหนดข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม นําเสนอขอเสนอแนวคิด
งานวิจัยตออาจารยท่ีปรึกษา และจัดทําเปนโครงรางวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 

(บรรยาย 0 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 18 ช่ัวโมง  ศึกษาดวยตนเอง 0 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
GS 691 Thesis 1           6 (0-18-0) 
 Prerequisite  :  As approved by program committee 
 Identify problems. Set objectives. Review related literature. Identify 
conceptual framework. Research design. Set activities procedure. Present concept 
paper to advisory thesis committee and process a complete thesis proposal. 

(Lecture 0 hour, Practice 18 hours, Self Study 0 hour/week) 
 
พภ 692 วิทยานิพนธ 2          6 (0-18-0) 
 วิชาบังคับกอน  :  พภ 691 วิทยานิพนธ 1 
 ดําเนินกิจกรรมตามข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลตามท่ีกําหนดในโครงรางวิทยานิพนธ  
นําเสนอความกาวหนาตออาจารยท่ีปรึกษา 

(บรรยาย 0 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 18 ช่ัวโมง  ศึกษาดวยตนเอง 0 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
GS 692 Thesis 2          6 (0-18-0) 
 Prerequisite  :  GS 691 Thesis 1 
 Data collection as set in the proposal. Present a progress report to the 
advisory thesis committee. 

(Lecture 0 hour, Practice 18 hours, Self Study 0 hour/week) 
 
พภ 693 วิทยานิพนธ 3   12 (0-36-0) 
 วิชาบังคับกอน  :  พภ 692 วิทยานิพนธ 2 
 ดําเนินกจิกรรมตอเนื่องจากวิทยานิพนธ 2 วิเคราะหขอมูล และนําเสนอผลตออาจารยท่ี
ปรึกษาในสวนของผลการศึกษา 

(บรรยาย 0 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 36 ช่ัวโมง  ศึกษาดวยตนเอง 0 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
GS 693 Thesis 3                  12 (0-36-0) 
 Prerequisite  :  GS 692 Thesis 2 
 Continue conducting activities as set in the proposal. Data analysis and 
present a progress report to the advisory thesis committee. 

(Lecture 0 hour, Practice 36 hours, Self Study 0 hour/week) 
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พภ 694 วิทยานิพนธ 4        12 (0-36-0) 
 วิชาบังคับกอน  :  พภ 693 วิทยานิพนธ 3 
 สรุป อภิปราย และเรียบเรียงผลการวิจัยเพื่อนําเสนอทางวิชาการ จัดทํารูปเลม
วิทยานิพนธฉบับสมบูรณ และสอบวิทยานิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยแมโจ  

(บรรยาย 0 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 36 ช่ัวโมง  ศึกษาดวยตนเอง 0 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
GS 694 Thesis 4   12 (0-36-0) 
 Prerequisite  :  GS 693 Thesis 3 
 Conclude, discuss/imply and compile the research results for academic 
presentation. Defend thesis and submit a completed one.  

(Lecture 0 hour, Practice 36 hours, Self Study 0 hour/week) 
 
พภ 695 วิทยานิพนธ 5          6 (0-18-0) 
 วิชาบังคับกอน  :  ตามความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 กําหนดประเด็นปญหา วัตถุประสงค ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับหัวขอวิจัย 
กําหนดกรอบแนวคิด ออกแบบงานวิจัย กําหนดข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม นําเสนอขอเสนอแนวคิด
งานวิจัยตออาจารยท่ีปรึกษา และจัดทําเปนโครงรางวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ ดําเนินกิจกรรมตาม
ข้ันตอนท่ีกําหนดในโครงรางวิทยานิพนธในข้ันการเก็บรวบรวมขอมูล และนําเสนอความกาวหนาตอ
อาจารยท่ีปรึกษา 

(บรรยาย 0 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 18 ช่ัวโมง  ศึกษาดวยตนเอง 0 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
GS 695 Thesis 5          6 (0-18-0) 
 Prerequisite  :  As approved by program committee 
 Literature review related to interested topic, conceptual framework 
setting and procedure of research activities. Investigate context of research site and 
potential factors affecting the research. Summarize, discuss and present to advisory 
staff. Formulate to thesis proposal. Conduct the activities in thesis proposal and 
present to advisory staff at least in parts of introduction, literature review and 
research methodology.   

(Lecture 0 hour, Practice 18 hours, Self Study 0 hour/week) 
 
พภ 696 วิทยานิพนธ 6          6 (0-18-0) 
 วิชาบังคับกอน  :  พภ 695 วิทยานิพนธ 5 
 ดําเนินกิจกรรมตอเนื่องจากวิทยานิพนธ 5 วิเคราะหขอมูล นําเสนอผลตออาจารยท่ี
ปรึกษา เรียบเรียงผลการวิจัยเพื่อนําเสนอทางวิชาการ จัดทํารูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ และ
สอบวิทยานพินธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยแมโจ  

(บรรยาย 0 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 18 ช่ัวโมง  ศึกษาดวยตนเอง 0 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
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GS 696 Thesis 6     6 (0-18-0) 
 Prerequisite  :  GS 695 Thesis 5 
 Continue the activities from Thesis 5. Investigate, collect, analyze and 
present to advisory staff at least in parts of results. Formulate results into the format 
and present at academic conference. Thesis writing and defend examination 
according to Maejo University guidelines. 

(Lecture 0 hour, Practice 18 hours, Self Study 0 hour/week) 
 

3.1.5.5  รายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต 

พภ 501 วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา                        3 (2-3-5) 
 วิชาบังคับกอน  :  ไมมี 
 ความรูเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนา การต้ังโจทยวิ จัย เครื่องมือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร กระบวนการวิจัยเพื่อทองถ่ิน การใชวิชาการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล ตัวอยางการ
วิจัยเพื่อการพัฒนา การเรียบเรียงข้ันตอนการวิจัย การนําเสนอ และการวิจารณผลงาน 

(บรรยาย 2 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
GS 501 Research Methodology for Development                          3 (2-3-5) 
 Prerequisite  :  None 
 Knowledge on research for development. Research problem 
identification. Research tools for social science. Community-based research. Statistics 
as a tool for data analysis. Examples of research for development. Formulation of 
research procedure. Presentation and discussions.   

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

พภ 591 สัมมนา 1               1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับกอน  :  ไมมี 
 การเขียนรายงานทางวิชาการ การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจท่ัวไปทางดาน
การพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน 

(บรรยาย 0 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง  ศึกษาดวยตนเอง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
GS 591 Seminar 1            1 (0-2-1) 
 Prerequisite  :  None 
 Academic report writing, presentation and discussion on general topics in 
geosocial based sustainable development.    

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 
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พภ 592 สัมมนา 2               1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับกอน  :  พภ 591 สัมมนา 1 
 การเขียนรายงานทางวิชาการ การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจเฉพาะทางดาน
การพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน 

(บรรยาย 0 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง  ศึกษาดวยตนเอง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
GS 592 Seminar 2           1 (0-2-1) 
 Prerequisite  :  GS 591 Seminar 1 
 Academic report writing, presentation and discussion on specific topics in 
geosocial based sustainable development.  

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 
 
พภ 593 สัมมนา 3               1 (0-2-1)
 วิชาบังคับกอน  :  พภ 592 สัมมนา 2 
 การเขียนงานวิจัย การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีเกี่ยวของกับวิทยานิพนธ หรือ
บางสวนของผลการศึกษา ดานการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน 

(บรรยาย 0 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง  ศึกษาดวยตนเอง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
GS 593 Seminar 3            1 (0-2-1) 
 Prerequisite  :  GS 592 Seminar 2 
 Research writing, presentation and discussion on topics related to thesis 
or part of research results in geosocial based sustainable development.   

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 
 
พภ 594 สัมมนา 4               1 (0-2-1) 
 วิชาบังคับกอน  :  พภ 593 สัมมนา 3 
 การเขียนงานวิจัย การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีไดศึกษาในวิทยานิพนธดานการ
พัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน 

(บรรยาย 0 ช่ัวโมง  ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง  ศึกษาดวยตนเอง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
GS 594 Seminar 4            1 (0-2-1) 
 Prerequisite  :  GS 593 Seminar 3 
 Research writing, presentation and discussion on topics investigated in the 
thesis. 

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 
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3.2 ช่ือ ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย  
3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

ท่ี ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษา 
จาก 

ป
พ.ศ. 

1 รอง
ศาสตราจารย 

นายเกรียงศักด์ิ  
ศรีเงินยวง
  

D.Sc. 
 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

Forest Ecology  
 
 
วนศาสตร 
 
วนศาสตร(เกียรติ
นิยม) 

Osaka City 
University, 
Japan  
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

2546 
 
 
2533 
 
2530 

2 ผูชวย
ศาสตราจารย 

นางสาว
ขนิษฐา 
เสถียรพีระกุล 

วท.ด. 
 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

ปฐพีศาสตรและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
การจัดการ
ทรัพยากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ภูมิศาสตร 

มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม 
 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม 

2556 
 
 
2541 
 
2537 

3 ผูชวย
ศาสตราจารย 

นางลักษณา 
สัมนานิธิ 

ผ.ด. 
 

ผ.ม. 
 

วท.บ. 

การวางแผนภาค
และเมือง 
การวางผังเมือง 
 
ภูมิศาสตร 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2555 
 

2539 
 

2534 
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3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร  
 

ลําดับ 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน 

ป พ.ศ. 

1 ผูชวย
ศาสตราจารย 

นายฐปน   
ชื่นบาล 

Ph.D. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Environmental 
Engineering  
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม 

Illinois Institute of 
Technology, U.S.A.  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร 

2541 
 
325 5 

2533 

2 ผูชวย
ศาสตราจารย 

นางสาว
ปรารถนา 
ยศสุข 

Ph.D. 
 

Rural Sociology University of 
Missouri, Columbia, 
U.S.A. 

2542 

   วท.ม. สงเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

2529 

   วท.บ. เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2527 
3 ผูชวย

ศาสตราจารย 
นางธีรนุช  
เจริญกิจ 

Ph.D. 
 

M.S. 
 

วท.บ. 

Horticulture 
 
Postharvest 
Physiology 
เกษตรศาสตร  

University of Hawaii, 
U.S.A. 
Oregon State 
University, U.S.A. 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2542 
 

2538 
 

2530 
4 ผูชวย

ศาสตราจารย 
นางบงกชมาศ 
เอกเอ่ียม 

Ph.D. Sociology Mississippi State 
University, U.S.A. 

2544 

   สม.ม. สังคมวิทยา มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร 

2532 

   วท.บ. จิตวิทยา มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  
วิทยาเขตประสานมิตร 

2528 

5 ผูชวย
ศาสตราจารย 

นายปฏิภาณ 
สุทธิกุลบุตร 

Ph.D. 
 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Applied 
Bioscience and 
Biotechnology 
เกษตรศาสตร 
เกษตรศาสตร-ปฐพี
ศาสตรและอนุรักษ
ศาสตร 

Mie University, 
Japan 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2548 
 
 

2535 
2531 

6 ผูชวย
ศาสตราจารย 

นางสาว 
ทองเลียน    
บัวจูม 

Ph.D. 
 

วท.ม. 
 

ทษ.บ. 

Agriculture-Animal 
Science 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
 
สัตวศาสตร 

Ehime University, 
Japan 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยี 
การเกษตรแมโจ 

2549 
 

2541 
 

2537 
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ลําดับ 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน 

ป พ.ศ. 

7 ผูชวย
ศาสตราจารย 

นายธนากร          
ลัทธ์ิถีระสุวรรณ 

Ph.D. 
 
 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

Agroforestry 
 
 
 
วนศาสตร 
 
วนศาสตร 

The United School 
of Agricultural, 
Ehime University, 
Japan 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

2552 
 
 
 

2544 
 

2538 

8 ผูชวย
ศาสตราจารย 

นางสาว
เยาวนิตย  
ธาราฉาย 

วท.ด. 
 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและชีววิทยา
ชาติพันธุ 
ชีววิทยา 
เกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2551 
 
 

2539 
2534 

9 ผูชวย
ศาสตราจารย 

นายสถาพร  
แสงสโุพธ์ิ 

ปร.ด. 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

บริหารศาสตร (การ
บริหารเทคโนโลยี) 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการจัดการ 
สุขศึกษา 

มหาวิทยาลัยแมโจ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
วิทยาลัยครูเชียงใหม 

2552 
 

2544 
 

2534 
10 ผูชวย

ศาสตราจารย 
นายวิชญภาส     
สังพาล ี

D.Sc. 
 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

Biology and 
Geosciences – 
Plant Ecology 
วนศาสตร 
 
วนศาสตร 

Osaka City 
University, Japan 
 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

2553 
 
 

2545 
 

2540 
 

11 อาจารย นายสมคิด 
แกวทิพย 

ศศ.ด. 
 

ทษ.ม. 
 

ทษ .บ.  

การวางแผนและ
พัฒนาชนบท 
เศรษฐศาสตรสหกรณ 
 
บริหารธุรกิจเกษตร 

มหาวิทยาลัยแมโจ 
 
สถาบันเทคโนโลยี 
การเกษตรแมโจ 
สถาบันเทคโนโลยี 
การเกษตรแมโจ 

2541 
 

2532 
 

2527 

12 อาจารย นายเมธี  
เมธาสิทธิ  
สุขสําเร็จ 

ปร.ด. 
 

ศศ.ม. 
 

ร.บ.  

โบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร 
โบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร 
รัฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยศลิปากร  
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2553 
 

2545 
 

2540 
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ลําดับ 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน 

ป พ.ศ. 

13 อาจารย นางสาววาสนา 
วิรุญรัตน 

วท.ด. 
 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

ปฐพีศาสตรและการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
เกษตรศาสตร 
เกษตรศาสตร- 
พืชไร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2554 
 
 

2550 
2546 

 
3.2.3 อาจารยประจํา/อาจารยผูสอน   
 

ลําดับ 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน 

ป พ.ศ. 

1 อาจารย นางสาว 
ผานิตย 
นาขยัน 

Ph.D. 
 
 

วท.ม. 
 
 

กษ.บ. 
 

วท.บ. 

Soil and 
Environmental 
Sciences 
การใชท่ีดินและการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติอยางย่ังยืน 
การจัดการการผลิต
พืช 
ชีววิทยาประยุกต 

National Chung 
Hsing 
University,Taiwan 
มหาวิทยาลัยแมโจ 
 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
สถาบันราชภัฎเชียงใหม 

2556 
 
 

2550 
 
 

2547 
 

2539 
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3.2.4 อาจารยพิเศษ 
 

ลําดับ 
ตําแหนง/ 

ตําแหนงทางวิชาการ 
ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน 

ป พ.ศ. 

1 องคมนตร ี  นายเกษม   
วัฒนชัย 

ปร.ด. 
Dip. 

 
 
 

พ.บ. 

ครุศาสตร 
Cardiovascular 
Diseases 
 
 
แพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
American Board of 
Subspecialty in 
Cardiovascular 
Diseases, U.S.A. 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2555 
2517 

 
 
 

2510 
2 เลขาธิการมูลนิธิ 

ชัยพัฒนา 
นายสุเมธ   
ตันติเวชกุล 

Dip. 
 
 

Ph.D. 
 

M.A. 
 
 
 

B.A. 

Economic 
Development 
EDI. 
Political Science 
 
Political Science 
and 
International 
Law 
Political Science 

World Bank, 
Washington D.C., 
U.S.A. 
Université de 
Montpellier, France 

Université de 
Montpellier, France 

 
 
Université de 
Grenoble, France 

2525 
 
 

2512 
 

2510 
 
 
 

2509 

3 ผูชวยเลขาธิการมูลนิธิ 
ชัยพัฒนา 

นายลลิต  
ถนอมสิงห 

ปร.ด. 
 

M.B.A. 
 

B.B.A. 

การพัฒนาภูมิสังคม
อยางย่ังยืน 
Management 
 
Finance 

มหาวิทยาลัยแมโจ 
 
Angelo state 
University, U.S.A. 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2555 
 

2529 
 

2524 
4 อดีตรัฐมนตรีชวย 

วาการกระทรวง
คมนาคม 

นายสรรเสริญ 
วงศชะอุม 

M.B.A. Business 
Economy 

University of 
Bridgeport, Com., 
U.S.A. 

2516 

5 เลขาธิการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร 

นายอภิชาต 
จงสกุล 

วท.ม. เทคโนโลยีการ
บริหารสิง่แวดลอม 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2528 

6 ท่ีปรึกษามูลนิธิ 
ชัยพัฒนา 

นายพิสุทธ์ิ 
วิจารสรณ 

Ph.D. Soil Science University of Tokyo, 
Japan 

2529 

7 กรรมการมลูนิธิ 
ชัยพัฒนา 

นายปราโมทย 
ไมกลัด 

M.Eng. Irrigation and 
Water Resources 
Engineering 

University of 
California, U.S.A. 

2509 

8 ท่ีปรึกษาสํานักงาน
ทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริย 

นายวีระชัย   
ณ  นคร 

Ph.D. Systematic 
Botany 

The New York 
Botanical, U.S.A. 

2523 
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ลําดับ 
ตําแหนง/ 

ตําแหนงทางวิชาการ 
ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน 

ป พ.ศ. 

9 ผูอํานวยการศูนยบริการ
วิชาการเกษตร        
ของมูลนิธิชัยพัฒนา 

นายนนทกร 
พุมกลอม 

B.S.A. Horticulture Central Luzon State 
University, Philippines 

2512 

10 อดีตผูอํานวยการ
สํานักงานพัฒนาท่ีดิน
เขต 8 

นายพิทักษ 
อินทะพันธ 

M.agr. 
St 

Agronomy University of 
Queenslands, 
Australia 

2530 

11 นักวิชาการปาไม 
ชํานาญการ 

นายคณิต 
ธนูธรรมเจริญ 

ศศ.ม. การศึกษานอก
ระบบ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2540 

13 อุปนายกสมาคม 
ภูมินิเวศพัฒนา    
อยางย่ังยืน 

นายโกมล 
แพรกทอง 

Ph.D. วนศาสตรชุมชน Tsukuba University, 
Japan 

2535 

14 ศาสตราจารย นายสนิท 
อักษรแกว 

Ph.D. Plant Ecology Michigan State 
University, U.S.A 

2518 

15 ศาสตราจารย นายเกษม 
จันทรแกว 

Ph.D. Forest 
Hydrology 

University of 
Washington, U.S.A 

2518 

16 ศาสตราจารย นายนิพนธ 
ต้ังธรรม 

Ph.D. Forest 
resources 

The Pennsylvania 
State University, 
U.S.A 

2521 

17 ศาสตราจารย นายกนก 
วงษตระหงาน 

Ph.D. Political 
Science 

The Johns Hopkins 
University, U.S.A 

2524 

18 รองศาสตราจารย นายพีรเดช 
ทองอําไพ 

Ph.D. Horticulture Oregon State 
University, U.S.A 

2536 

19 รองศาสตราจารย นายสมพงษ 
บุญเลิศ 

ศษ.ม. เทคโนโลยี
การศึกษา 

มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม 

2527 

20 รองศาสตราจารย นายสุขสรรค 
กันตะบุตร 

Ph.D. Leadership & 
Strategy 

Sydney, NSW, 
Australia 

2004 

21 ผูชวยศาสตราจารย นายธันวา 
จิตตสงวน 

Ph.D. Economics University of Hawii, 
U.S.A. 

2530 

22 รองศาสตราจารย นายพิชาภพ 
พันธุแพ 

Ph.D. Organizational 
Development 

Assumption Business 
Administration 
College or ABAC 

2552 

23 อาจารย นายพิสิฏฐ 
โคตรสโุพธ์ิ 

Ph.D. Philosophy Sampurnanand 
Sanskrit University, 
India 

2533 

24 อาจารย นางรุงทิพย 
กลาหาญ 

ศษ.ม. การศึกษานอก
ระบบ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2538 

25 นักวิชาการ นายเกริก 
อัครชโินเรศ 

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2527 
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ลําดับ 
ตําแหนง/ 

ตําแหนงทางวิชาการ 
ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน 

ป พ.ศ. 

26 ผูอํานวยการศูนย วิจัย
และฝกอบรมศาสนา 
และวัฒนธรรมชุมชน 

บาทหลวงนิพจน 
เทียนวิหาร 

B.A. Philosophy - 
Theology 

Asean Major Seminary 
College General,  
Malaysia 

2517 

27 ผูอํานวยการฝาย
ปฏิบัติการภาคสนาม 
มูลนิธิแมฟาหลวง     
ในพระบรมราชูปถัมภ 

นายณรงค 
อภิชัย 

วท.ม. 
 
 

กศ.บ. 

เกษตรศาสตร
(Tissue culture) 
เกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

2529 
 
 

2526 
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4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม  
มีการศึกษาดูงาน การเขาเยี่ยมชม การจัดประสบการณภาคสนามเพื่อพัฒนาโจทยวิจัย

แลกเปล่ียนประสบการณดานการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน ในองคกรท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐเอกชน 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา  มีดังนี ้
1) บูรณาการความรูท่ีเรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาทางดานการพัฒนาภูมิสังคมอยาง

ยั่งยืนไดอยางเหมาะสม 
2) ไดประเด็นหัวของานวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ หรือ การคนควาอิสระ ท่ีตรงความ

ตองการของผูใชงานบัณฑิต 
4.2 ชวงเวลา 

การเรียนรูประสบการณภาคสนาม สามารถดําเนินกิจกรรมในภาคการศึกษาท่ี 1 หรือ 2 
ของทุกช้ันป โดยแทรกเปนสวนหนึ่งของกรณีศึกษาในวิชาเรียน ตามความเห็นชอบของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
ตามความเห็นชอบของอาจารยผูประสานรายวิชาและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
1) กําหนดใหสงโครงรางวิทยานิพนธภายในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษาท่ี 2 
2) กําหนดใหมีการรายงานความกาวหนาของวิทยานิพนธทุกภาคการศึกษา 
3) กําหนดระยะเวลาดําเนินการวิจัยใหเสร็จส้ินภายใน 2 ปการศึกษา   

ท้ังนี้ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
5.1 คําอธิบายโดยยอ   

จัดใหนักศึกษา ทํางานวิจัย ตามโจทยท่ีสนใจ ภายใตการดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ นําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบรายงาน และวาจา โดยจัดใหมีการ
นําเสนอ ผลงานวิจัยโดยอาจารยสอบประเมินผลไมตํ่ากวา  3 คน 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  
1) มีองคความรูจากการวิจัย 
2) สามารถแกไขปญหาโดยวิธีการวิจัย 
3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล 
4) สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหผลการทดลองทางสถิติและ 
 คณิตศาสตร 
5) สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอื่น 
6) มีความสามารถในการส่ือสารดวยภาษาเขียนและภาษาพูด 

5.3 ชวงเวลา  
ตามความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 



มคอ.2 
 
 

43 

5.4 จํานวนหนวยกิต    
1) แผน ก แบบ ก 1 วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต 
2) แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต 
3) แผน ข การคนควาอิสระ  6 หนวยกิต 

5.5 การเตรียมการ  
1) อาจารยทําหนาท่ีเปนอาจารย ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ เพื่อให

คําแนะนําแกนักศึกษา โดยนักศึกษาเปนผูเลือกอาจารยท่ีปรึกษาซึ่งมีความเช่ียวชาญ
ในเรื่องท่ีตนสนใจ 

2) อาจารยท่ีจัดตารางเวลาเพื่อใหคําปรึกษาและติดตามการทํางานของนักศึกษา ตลอด 
15 สัปดาห 

3) จัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือใหเพียงพอตอการใชงาน มีเจาหนาท่ีดูแลอุปกรณ
เครื่องมือใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 

4) มีการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในการใชอุปกรณ เครื่องมือ สารเคมี ตลอด
การทํางานนอกเวลา  

5) มีคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอรบริการ ท้ังในศูนยคอมพิวเตอรของ
มหาวิทยาลัยและในหองปฏิบัติการของหลักสูตร 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
1) จัดใหมีการประเมินผลการศึกษาภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
2) ใชระบบการใหคะแนน (Grading) และระดับแตมคะแนน (Grade point) ในการ

ประเมินผล 
3) นักศึกษาตองสอบผานการสอบเทียบความรูภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขของ

บัณฑิ ตวิทยาลัย โดยบัณฑิ ตวิทยาลัยสามารถพิ จารณาใบรับรองความรู
ภาษาตางประเทศของนักศึกษาจากการสอบของสถาบันท่ีบัณฑิตวิทยาลัยรับรอง
มาตรฐาน 
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หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. เปนมหาบัณฑิตท่ีมีทักษะความเปน

เลิศ รูรอบ รูลึก รูจริงดานการพัฒนา
ตามภูมิสังคม และสามารถนําองค
ความรูของศาสตรพระราชาไป
ประยุกตใชในงานของตนและงาน
สวนรวมท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม
และส่ิงแวดลอมไดอยางเปนรูปธรรม
ตามความเหมาะสมทางภูมิสังคมนั้นๆ 

 

1. จัดทําโครงการ “พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา” 
อยางมีสวนรวม โดยมุงเนนใน 3 ดาน คือ 

   1) ดานมหาบัณฑิตท่ีมีความรูจริง เนนการปฏิบัติตาม
แบบภูมิสังคม 

   2) เปนผูนําในวงการวิชาการการพัฒนาตามแบบภูมิ
สังคมในระดับชาติ 

   3) เนนการวิจัยเชิงพัฒนาท่ีเขมแข็ง  
2. มีการศึกษาในภาคสนามในบางรายวิชาของหลักสูตร 
เพื่อใหนักศึกษาไดปฏิบัติจริง  

2. มีภาวะการเปนผูนําในวงการวิชาการ
การพัฒนาแบบภูมิสังคมในระดับชาติ
และนานาชาติ 

1. สงเสริมใหนักศึกษารูหลักทฤษฎีในการบริหารจัดการ
แบบบูรณาการ เพื่อใหเกิดกระบวนการคิดอยางเปน
ระบบ 

2. สงเสริมใหนักศึกษามีความรู และประสบการณ ใน
การวิเคราะหพื้น ท่ีเพื่อการพัฒนา และการจัดการ
ความรู 
3. สงเสริมใหนักศึกษาไดฝกทักษะและมีประสบการณ
ในการพัฒนาชุมชน  
4. สงเสริมใหนักศึกษาไดมีโอกาสไดนําเสนอผลงานใน
หัวขอเรื่องการพัฒนาท่ียั่งยืนท้ังระดับชาติและ
นานาชาติ 

3. มีทักษะดานวัฒนธรรมการวิจัยแบบ
ภูมิสังคมท่ีเขมแข็ง (Strong 
Research Culture) 

1. มีการจัดรายวิชาสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษาได
นําเสนอผลงานทางวิชาการ 
2. สงเสริมใหนักศึกษาไดสรางเครือขายนักวิจัยดานการ
พัฒนาท่ียั่งยืนกับสถาบันการศึกษาอื่นท่ีเกี่ยวของกับ
การพัฒนาท่ียังยืน 

4. มีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทันตอสถานการณปจจุบัน 

กําหนดใหมีการสืบคน และรวบรวมขอมูล โดยการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาตางๆ ในการรวบรวม
ขอมูลจัดการและนําเสนอขอมูล 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
1) มีความยึดมั่นในความดีงามทางวิชาการ ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ตรงตอเวลา 
2) มีความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับปญหาคุณธรรมและจริยธรรมท่ีซับซอน 
3) มีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและ

จริยธรรม  
2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
นักศึกษามีสวนรวมในการกําหนดตัวบงช้ีผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม เมื่อเริ่ม

เปดภาคการศึกษา นอกจากนี้กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อปลูกฝงใหมีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา 
ซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบ มีความเปนนักศึกษาท่ีมีความนอบนอมตออาจารย โดยอาจารย
ผูสอนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกวิชา ตลอดจนเปนแบบอยางท่ีดีแก
นักศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากหนาท่ีความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย (นักศึกษามี

สวนรวมในการประเมินผลการเรียนรู)  
2) ประเมินการตรงตอเวลา การมีวินัย ความซื่อสัตย สุจริตของนักศึกษา 

(คณาจารยผูประสานงานรายวิชา/ผูสอน ภายในมหาวิทยาลัย)  
3) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการเคารพกฎระเบียบ

สังคม (คณาจารยผูสอน ภายนอกมหาวิทยาลัย) 
 
2.2 ดานความรู 

2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 
1) มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฏีท่ีสําคัญในเนื้อหาวิชาท่ีศึกษาได

อยางถองแท  
2) มีความสามารถในการบูรณาการเนื้อหาในสาขาวิชาการและสาขาวิชาท่ี

เกี่ยวของ  
3) มีความสามารถประเมินคาและพัฒนาสาขาวิชาการของตนใหทันตอการ

เปล่ียนแปลงใหมในระดับชาติ  
2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

1) การสอนหลากหลายรปูแบบภายในช้ันเรียน โดยอาจารยภายในมหาวิทยาลัย 
และอาจารยภายนอกท่ีมีประสบการณตรงกับเนื้อหาวิชา โดยใชเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชา และส่ืออิเล็กโทรนิกส  ไดแก  Power Point, 
Internet, E-learning, วีดีทัศน, CD 

2) การศึกษา ดูงานในภาคสนามท่ีตรงกับเนื้อหาวิชา 
3) การคนควาและทํารายงานท้ังเด่ียวและกลุม 
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2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
1) การประเมินผลการเรียนรู ใชวิธีการท่ีสอดคลองกับกลยุทธการสอนท่ีนํามาใช

ในแตละวิชา 
2) การสอบแบบอัตนัยท่ีเนนความสามารถในดานหลักการและทฤษฎี การ

ประสมประสานเนื้อหา ความสามารถประเมินตรวจสอบความกาวหนา 
ความสามารถท่ีจะระบุกฎ ระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 

3) ใชการประเมินผลหลายครั้ง และตอเนื่อง ไดแก การสอบยอย การรายงาน 
การนําเสนอ และการสอบเมื่อส้ินสุดการสอนรายวิชา 

 
2.3 ดานทักษะทางปญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
1) มีความสามารถเชิงการคิดวิเคราะห สังเคราะหและสรางสรรคอยางเปนระบบ  
2) มีความสามารถในการออกแบบและดําเนินโครงการวิจัย เพื่อแกปญหา 
3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรมและพัฒนาองคความรู 

2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีโอกาสใชความรู ในการแกไขปญหา 

ไดแก การเรียนรูแบบแกไขปญหา (problem-based learning) หรือ การ
จัดทําโครงการ (project based learning) 

2) มอบหมายงานท่ีพัฒนาผูเรียนในลักษณะการใชพื้นท่ีเปนตัวต้ัง (area-based) 
มีโอกาสบูรณาการความรูกับศาสตรอื่น มีการวิเคราะห สังเคราะห  

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการวิจัยเพื่อสรางองคความรู ใหม 
(research-based learning) 

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
1) ประเมินจากการสอบขอเขียน การสอบประมวลความรอบรู  การสอบ

วิทยานิพนธ 
2) ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เชน การนําเสนอรายงาน 

โครงรางวิทยานิพนธ การดําเนินงานวิจัย 
3) ประเมินจากหลักการ การเรียนรูแบบแกไขปญหา การจัดทําโครงการ การใช

พื้นท่ีเปนตัวต้ัง และการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม ประเมินในระดับตัว
นักศึกษา และกลุม โดยใชวิธีการนําเสนอผลงานท่ีมีผูทรงคุณวุฒิ  หรือ 
อาจารยจากภายนอกมีสวนรวมรับฟง และประเมินผล 
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2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีจิตสํานึกตอภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย และเคารพสิทธิของผูอื่น 
2) มีความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับขอโตแยงและปญหาตางๆ 
3) มีภาวะการเปนผูนํา แสดงออกไดอยางเหมาะสมตามโอกาส 

2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
1) นัก ศึกษามีส วนรวมในการกํ าหนดตัวบ ง ช้ีผลการเรียนรู ด าน ทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ เมื่อเริ่มเปดภาคการศึกษา 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการทํางานเปนกลุมและงานท่ีตองมี

ปฏิ สัมพันธระหวางบุคคล โดยกําหนดหนาท่ีการทํางานในกลุมโดยให
นักศึกษาหมุนเวียนกันทําหนาท่ี 

2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
1) ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุม 
2) ประเมินจากผลงานของกลุมและผลงานของผูเรียนในกลุมท่ีไดรับมอบหมาย

ใหทํางาน 
3) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของผูเรียนขณะทํา

กิจกรรมกลุมและงานท่ีตองมีปฏิ สัมพันธระหวางบุคคล พัฒนากรของ
นักศึกษาแตละคน และกลุม 

 
2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมขอมูล คัดกรองและ

นําเสนอขอมูลได 
2) มีความสามารถในการส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบุคคล

ตางๆ ในวงการวิชาการระดับชาติ 
3) มีความสามารถในการนําเสนอผลงานทางวิชาการในรูปส่ิงตีพิมพในระดับชาติ  

2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) จัดทรัพยากรท่ีเกี่ยวของกับการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน หองสมุด internet ไรสาย ใหนักศึกษาเขาถึงได 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีกําหนดใหนักศึกษาคนควาในหัวขอท่ีกําหนด 

มาเรียบเรียง และนําเสนอในช้ันเรียน ท่ีจําเปนตองใชการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 



มคอ.2 
 
 

48 

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ความเพียงพอของทรัพยากรสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) กิจกรรมการนําเสนอผลจากการคนควาในหัวขอท่ีกําหนด โดยประเมินจาก

ปจจัยดานทรัพยากรสนับสนุน กระบวนการนําเสนอ และคุณภาพของผลงาน
ท่ีนําเสนอ 

3) ประเมินความสามารถในการนําเสนอรายงานและสัมมนา 
4) ประเมินจากรายงานความกาวหนาของวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

รายวิชา 

ทักษะ
คุณธรรมและ

จริยธรรม 
ทักษะความรู 

ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน 

กลุมวิชาบังคับ 
พภ 511 ปรัชญา ทฤษฎี และแนวคิดในการ
พัฒนา 

               

พภ 512 พระราชปรัชญา                

พภ 513 แนวคิดและทฤษฎีในพระราชดําริ                

พภ 521 เศรษฐกิจพอเพียง                

พภ 531 การบริหารโครงการพัฒนา                 

พภ 532 การวิเคราะหพื้นที่เพื่อการพัฒนา                

กลุมวิชาเลือก   
พภ 541 การบริหารจัดการการพัฒนา                

พภ 542 ศาสนธรรมกับการพัฒนา                

พภ 543 ชุมชน ทรัพยากร และ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

               

พภ 544 นวัตกรรมการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

               

พภ 545 การจัดการนิเวศวิทยามนุษย                

พภ 546 การพัฒนามนุษยเพื่อการพัฒนา 
ที่ย่ังยืน 

               

พภ 547 ภูมิปญญาไทย                

พภ 548 การจัดการความรูเพื่อการพัฒนา                

พภ 549 การศึกษาหัวขอสนใจ                

การคนควาอิสระ 

พภ 690 การคนควาอิสระ                            

วิทยานิพนธ  
พภ 691 วิทยานิพนธ 1                                                               
พภ 692 วิทยานิพนธ 2                                                               
พภ 693 วิทยานิพนธ 3                                                               

พภ 694 วิทยานิพนธ 4                                                               

พภ 695 วิทยานิพนธ 5                                                               

พภ 696 วิทยานิพนธ 6                                                               

รายวิชาท่ีไมนับหนวยกิต 

พภ 501 วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา                

พภ 591 สัมมนา 1                

พภ 592 สัมมนา 2                
พภ 593 สัมมนา 3                

พภ 594 สัมมนา 4                

หมายเหตุ  :     หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 
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4. ผลการเรียนรูระดับหลักสูตร และสอดคลองกับ Bloom’s Taxonomy ระดับใด 
PLO Outcome Statement Specific LO Generic LO Level 

1 มีความรูทางดานการพัฒนาตามแนว
พระราชดําริ ตามหลักภูมิสังคม  

  U , A, E 

2 สามารถนําไปประยุกตใชเพื่อพัฒนาพื้นท่ี
ตามบริบทภูมิสังคม 

  A , E 

3 เผยแพรองคความรูดานการพัฒนาตาม
หลักภูมิสังคม 

  E 

 

Bloom’s taxonomy  U = Remembering/Understanding   
A = Applying/Analyzing   
E = Evaluating/Creating 

 
5. ความสัมพันธระหวางผลการเรียนรูของหลักสูตรกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 
PLO รายละเอียด สกอ ผูใชงาน

บัณฑิต 
วิชาชีพ ภาค

สังคม 
อื่นๆ 

1 มีความรูทางดานการพัฒนาตาม
แนวพระราชดําริ  ตามหลักภูมิ
สังคม 

M F - F - 

2 สามารถนําไปประยุกตใชเพื่อพัฒนา
พื้นท่ีตามบริบทภูมิสังคม 

M F - F - 

3 เผยแพรองคความรูดานการพัฒนา
ตามหลักภูมิสังคม 

P M - F - 

 
F – Fully fufilled  M – Moderately fufilled  P – Partially fulfilled 
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6. ความสัมพันธระหวาง PLOs กับรายวิชา และผลการเรียนรูท่ีสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ของหลักสูตร 

PLO 

ทักษะคุณธรรม
และจริยธรรม 

ทักษะความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
มีความรูทางดานการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ ตามหลักภูมิสงัคม 
พภ 512 พระราช
ปรัชญา 

               

พภ 513 แนวคิด
ทฤษฎีใน
พระราชดําริ 

               

พภ 521 เศรษฐกิจ
พอเพียง 

               

พภ 531 การ
บริหารโครงการ
พัฒนา 

               

พภ 532 การ
วิเคราะหพื้นที่เพื่อ
การพัฒนา 

               

สามารถนําไปประยุกตใชเพื่อพัฒนาพื้นท่ีตามบริบทภูมิสังคม 
พภ 511 ปรัชญา
ทฤษฎีแนวคิด        
ในการพัฒนา 

               

พภ 512 พระราช
ปรัชญา 

               

พภ 513 แนวคิด
ทฤษฎีใน
พระราชดําริ 

               

พภ 521 เศรษฐกิจ
พอเพียง 

               

พภ 531 การ
บริหารโครงการ
พัฒนา 

               

พภ 532 การ
วิเคราะหพื้นที่เพื่อ
การพัฒนา 

               

พภ 541 การ
บริหารจัดการการ
พัฒนา 

               

พภ 542 ศาสน
ธรรมกับการพัฒนา 
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PLO 

ทักษะคุณธรรม
และจริยธรรม 

ทักษะความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
สามารถนําไปประยุกตใชเพื่อพัฒนาพื้นท่ีตามบริบทภูมิสังคม 
พภ 543 ชุมชน
ทรัพยากรและ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

               

พภ 544 นวัตกรรม
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

               

พภ 545 การ
จัดการนิเวศวิทยา
มนุษย 

               

พภ 546 การ
พัฒนามนุษยเพื่อ
การพัฒนาที่ย่ังยืน 

               

พภ 547 ภูมิปญญา
ไทย 

               

พภ 548 การ
จัดการความรูเพื่อ
การพัฒนา 

               

พภ 692 การศึกษา
หัวขอที่สนใจ 

               

พภ 690 การ
คนควาอิสระ 

               

พภ 501 วิธี
วิทยาการวิจัยเพื่อ
การพัฒนา 

               

พภ 591 สัมมนา 1                
พภ 592 สัมมนา 2                
พภ 593 สัมมนา 3                
พภ 594 สัมมนา 4                
พภ 691 
วิทยานิพนธ 1 

               

พภ 692 
วิทยานิพนธ 2 

               

พภ 693 
วิทยานิพนธ 3 

               

พภ 694 
วิทยานิพนธ 4 

               

พภ 695 
วิทยานิพนธ 5 
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PLO 

ทักษะคุณธรรม
และจริยธรรม 

ทักษะความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
สามารถนําไปประยุกตใชเพื่อพัฒนาพื้นท่ีตามบริบทภูมิสังคม 
พภ 696 
วิทยานิพนธ 6 

               

เผยแพรองคความรูดานการพัฒนาตามหลักภูมิสังคม 
พภ 501 วิธี
วิทยาการวิจัยเพื่อ
การพัฒนา 

              
 
 

พภ 544 นวัตกรรม
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

               

พภ 547 ภูมิปญญา
ไทย 

               

พภ 548 การ
จัดการความรูเพื่อ
การพัฒนา 

               

พภ 591 สัมมนา 1                
พภ 592 สัมมนา 2                
พภ 593 สัมมนา 3                
พภ 594 สัมมนา 4                
พภ 690 การ
คนควาอิสระ 

               

พภ 691 
วิทยานิพนธ 1 

               

พภ 692 
วิทยานิพนธ 2 

               

พภ 693 
วิทยานิพนธ 3 

               

พภ 694 
วิทยานิพนธ 4 

               

พภ 695 
วิทยานิพนธ 5 

               

พภ 696 
วิทยานิพนธ 6 

               

 
หมายเหตุ :     หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก    หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 
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7. ความสัมพันธระหวาง PLOs กับมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน (ตามมาตรฐานคุณวุฒิของ
หลักสูตร) 

PLO 

ทักษะคุณธรรม
และจริยธรรม 

ทักษะความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความ  
สัมพันธระหวาง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

มีความรูทางดานการ
พัฒนาตามแนว
พระราชดําริ ตามหลัก
ภูมิสังคม 

               

สามารถนําไป
ประยุกตใชเพื่อพัฒนา
พื้นที่ตามบริบทภูมิ
สังคม 

               

เผยแพรองคความรู
ดานการพัฒนาตาม
หลักภูมิสังคม 

               

 
หมายเหตุ :     หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก    หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 
 

8. ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูในแตละปการศึกษา 
ชั้นปท่ี รายละเอียด 

1 นักศึกษามีความรู ความเขาใจในพระราชปรชัญา แนวคิด และทฤษฎีในพระราชดําริ ท่ีสามารถ
นําไปใชในการพัฒนา 

2 1. นักศึกษาสามารถดําเนินการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี (วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ) เพ่ือการพัฒนาตาม
หลักภูมิสังคม 
2. นักศึกษาสามารถนําเสนอผลงานวิจัยท่ีเกิดจากการใชองคความรู การพัฒนาพ้ืนท่ีตามหลักภูมิ
สังคม 
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

ใชตามขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของท่ีประกาศใชในขณะนั้นโดยอนุโลม 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะท่ีนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
1) อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคลองของเกณฑการวัดผลกับผลการ

เรียนรูตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร 
2) เมื่อรายวิชาตัดเกรดเรียบรอยแลวใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือกรรมการ

ระดับอื่นตามความเหมาะสม พิจารณากระบวนการประเมิน และใหเกรดในรายวิชา
นั้น ถาผิดสังเกต เชน มี A หรือ C หรือ I มากเกินไป ใหบันทึกและรายงานผลตอ
กรรมการประจําคณะ 

3) มีการแตงต้ังคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรูของนักศึกษา โดยประเมิน
ความสอดคลองของเกณฑการวัดผลกับผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรไม
นอยกวารอยละ 25 ของรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษานั้น 

4) กรรมการประจําคณะจัดประชุมพิจารณาเกรด โดยบรรจุเรื่องการทวนสอบใหเปน
วาระพิจารณาการรายงานผลจาก ขอ 1  

5) กรรมการประจําคณะ อาจพิจารณาใหอาจารยประจํารายวิชาทบทวนการใหเกรด 
6) มี ก ารสอ บ ป ระม วลความ รู  (Comprehensive Examination) โด ยข อ สอ บ

ครอบคลุมกลุมวิชาบังคับ 
7) ในแผนการศึกษา ก มีการแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมเปนคณะกรรมการในการ

สอบปองกนัวิทยานิพนธ 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

1) ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษา ในดาน
ของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของ
บัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม 
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาและเขาทํางานในสถาน
ประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาตางๆ เชน ปท่ี 1 ปท่ี 5 เปนตน 

3) การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 
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4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาส
ในระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอื่นๆ ของบัณฑิตท่ี
สําเร็จการศึกษาและเขาศึกษาเพื่อปริญญาท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษานั้นๆ 

5) การประเมินจากนักศึกษาเกา ท่ีไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรู
จาก  สาขาวิชาท่ีเรียน รวมท้ังสาขาอื่นๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตร ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมท้ังเปดโอกาสใหมีการเสนอขอคิดเห็นในการปรับ
หลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย 

6) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ 
ตอความพรอมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
กระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา 

7) ผลงานของนักศึกษาท่ีวัดเปนรูปธรรมไดซึ่ง อาทิ (ก) จํานวนสิทธิบัตร, (ข) จํานวน
รางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, (ค) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ, 
(ง) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรท่ีทําประโยชนตอสังคม 

  

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษา  
3.1 แผน ก แบบ ก 1  

1) สอบผานภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
2) สอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) ดวยขอเขียน

และหรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น 
3) เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบวิทยานิพนธโดยคณะกรรมการสอบ 

ท่ีมหาวิทยาลัยแตงต้ัง และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 
4) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่ งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ  หรือ 

อยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

5) เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 
3.2 แผน ก แบบ ก 2 

1) ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร  โดยจะตองไดระดับคะแนนเฉล่ียไม
ตํ่ากวา 3.00  จากระบบ  4  ระดับคะแนนหรือเทียบเทา   

2) สอบผานภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
3) สอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) ดวยขอเขียน

และหรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น    
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4) เสนอวิทยานิพนธและสอบผานวิทยานิพนธ โดยคณะกรรมการสอบท่ีมหาวิทยาลัย
แตงต้ัง และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 

 
 
 
5) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่ งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ  หรือ 

อยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมี
คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอท่ีประชุม
วิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

6) เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเปนไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร 

3.3 แผน ข 
1) ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร  โดยจะตองไดระดับคะแนนเฉล่ียไม

ตํ่ากวา 3.00  จากระบบ  4  ระดับคะแนนหรือเทียบเทา   
2) สอบผานภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
3) สอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) ดวยขอเขียน

และหรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น    
4) เสนอรายงานการคนควาอิสระและสอบผานการสอบการคนควาอิสระ หรือปญหา

พิเศษ โดยคณะกรรมการสอบท่ีมหาวิทยาลัยแตงต้ัง โดยเปนระบบเปดใหผูสนใจเขา
รับฟงได 

5) รายงานการคนควาอิสระ หรือปญหาพิเศษ หรือสวนหนึ่งของรายงานการคนควา
อิสระ หรือปญหาพิเศษ ตองไดรับการเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบคนได 

6) เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย 
 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1) มีการปฐมนิเทศ และอบรมพัฒนาวิชาชีพครูใหแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจถึง
บทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบ และนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรท่ี
สอน 

2) มอบหมายใหอาจารยอาวุโสเปนอาจารยพี่เล้ียงใหกับอาจารยใหม เพื่อคอยใหคําแนะนํา
หรือปรึกษาและเรียนรูในการปรับตัวใหเขาสูการเปนอาจารยระดับบัณฑิตศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 

3) คณะจัดใหมีการมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ และนโยบาย ระบบการทํางานตางๆ 
ในสวนท่ีเกี่ยวของของคณะ 

 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
1) ใหความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การวัดผลและการ

ประเมินผล 
2) ใหความรูเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียนและการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
3) สนับสนุนใหคณาจารยเขารวมประชุม อบรม สัมมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับการเรียน

การสอน 
4) สนับสนุนใหมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เรื่องวิจัยในช้ันเรียน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ 
1) สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยพัฒนาผลงานเพื่อเพิ่มศักยภาพตามตําแหนงงาน  
2) สงเสริมใหมีโอกาสเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ และเพิ่มพูนความรูดานวิชาการและ

วิชาชีพ 
3) สงเสริมใหเกิดการบูรณาการดานวิชาการและวิชาชีพ กับพันธกิจดานการเรียน 

การสอน การวิจัยและบริการวิชาการ  
4) สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยจัดทําผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
5) มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารย และควบคุมดูแลใหคณาจารยถือปฏิบัติ 
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หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การกํากับมาตรฐาน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน ไดมีการบริหาร
จัดการหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรท่ีประกาศใชเมื่อ พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาท่ีจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ดังกลาว โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน ไดพิจารณาและ
จัดการหลักสูตรตามเกณฑ 12 ขอ ดังนี้  

 
1.1 จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรมี จํานวนอยางนอย 3 คน โดยหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 3 คน ดังนี้ 

 

ที ่ ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ตรง/สัมพันธ 

1 รองศาสตราจารย นายเกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง D.Sc. 
วท.ม 
วท.บ 

Forest Ecology 
วนศาสตร 
วนศาสตร 
(เกียรตินิยม) 

สัมพันธ 

2 ผูชวย
ศาสตราจารย 

นางสาวขนิษฐา เสถียรพีระกุล วท.ด. 
 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

ปฐพีศาสตรและการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
การจัดการทรัพยากร 
ภูมิศาสตร 

สัมพันธ 

3 ผูชวย
ศาสตราจารย 

นางลักษณา สัมนานิธิ ผ.ด. 
 

ผ.ม. 
วท.บ. 

การวางแผนภาคและ
เมือง 
การวางผังเมือง 
ภูมิศาสตร 

สัมพันธ 

 

1.2 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
คุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรท้ัง 3 ทาน สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 

ท้ัง 3 ทาน คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งมีตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย 1 คน โดยสาขาวิชา 
ท่ีสําเร็จการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทานท่ี 1 รองศาสตราจารย ดร.เกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง 
สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชานิเวศวิทยาปาไม และวนศาสตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทานท่ี 2  ผูชวย
ศาสตราจารย  ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล สําเร็จการศึกษาในสาขาปฐพีศาสตรและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทานท่ี 3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณา สัมมานิธิ 
สําเร็จการศึกษาการวางแผนภาคและเมือง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ัง 3 ทานมีประสบการณในการ
สอนสาขาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืนซึ่งเปนสหวิทยาการ มากกวา 10 ป มีการทํางานท่ีสัมพันธกับ
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หลักสูตร มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคล
ดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปน
ผลงานวิจยั 

1.3 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร 
 

ลําดับ 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ช่ือ-สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ป 
พ.ศ. 

1 ผูชวย
ศาสตราจารย 

นายฐปน  ชื่นบาล Ph.D. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Environmental 
Engineering 
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม 

2541 
 
325 5 

2533 

2 ผูชวย นางสาวปรารถนา  ยศสุข Ph.D. Rural Sociology 2542 
 ศาสตราจารย  วท.ม. สงเสริมการเกษตร 2529 

   วท.บ. เกษตรศาสตร 2527 
3 ผูชวย

ศาสตราจารย 
นางธีรนุช  เจริญกิจ Ph.D. 

 
M.Sc. 

 
 

วท.บ. 

Horticulture 
Postharvest 
Physiology 
Postharvest 
Physiology 
เกษตรศาสตร  

2542 
 

2538 
 
 

2530 
4 ผูชวย นางบงกชมาศ  เอกเอ่ียม Ph.D. Sociology 2544 
 ศาสตราจารย  สม.ม. สังคมวิทยา 2532 
   วท.บ. จิตวิทยา 2528 
5 ผูชวย

ศาสตราจารย 
นายปฏิภาณ  สุทธิกุลบุตร Ph.D. Applied Bioscience 

and Biotechnology 
2548 

   วท.ม. เกษตรศาสตร 2535 
   วท.บ. เกษตรศาสตร-ปฐพี

ศาสตรและอนุรักษ
ศาสตร 

2531 

6 ผูชวย
ศาสตราจารย 

นางสาวทองเลียน  บัวจูม Ph.D. 
 

วท.ม. 
ทษ.บ. 

Agriculture-Animal 
Science 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
สัตวศาสตร 

2549 
 

2541 
2537 

7 ผูชวย
ศาสตราจารย 

นายธนากร  ลทัธ์ิถีระสุวรรณ Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Agroforestry 
วนศาสตร 
วนศาสตร 

2552 
2544 
2538 
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ลําดับ 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ป 
พ.ศ. 

8 ผูชวย
ศาสตราจารย 

นางสาวเยาวนิตย  ธาราฉาย 
 

วท.ด. 
 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและชีววิทยา
ชาติพันธุ 
ชีววิทยา 
เกษตรศาสตร 

2551 
 
 

2539 
2534 

9 ผูชวย
ศาสตราจารย 

นายสถาพร  แสงสุโพธิ ์ ปร.ด. 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

บริหารศาสตร การ
บริหารเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการจัดการ 
สุขศึกษา 

2552 
 

2544 
 

2534 
10 ผูชวย

ศาสตราจารย 
นายวิชญภาส  สังพาลี D.Sc. Biology and 

Geosciences – 
Plant Ecology 

2553 

   วท.ม. วนศาสตร 2545 
   วท.บ. วนศาสตร 2540 

11 อาจารย นายสมคิด  แกวทิพย ศศ.ด. 
 

ทษ.ม. 
ทษ .บ.  

การวางแผนและ
พัฒนาชนบท 
เศรษฐศาสตรสหกรณ 
บริหารธุรกิจเกษตร 

2541 
 

2532 
2527 

12 อาจารย นายเมธี  เมธาสิทธิ  สุขสําเร็จ 
 
 

ปร.ด. 
 
 

ศศ.ม. 
ร.บ.  

โบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร 
โบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร 
รัฐศาสตร 

2553 
 
 

2545 
2540 

13 อาจารย นางสาววาสนา  วิรุญรัตน 
 

วท.ด. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

ปฐพีศาสตรและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
เกษตรศาสตร 
เกษตรศาสตร-พืชไร 

2554 
 

2550 
2546 
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     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน (หลักสูตร
ปรับปรุง 2555) เปนหลักสูตรในระดับปริญญาโท อาจารยประจําหลักสูตร 13 คน มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก ในหลายสาขา คือ ทรัพยากรดินและส่ิงแวดลอม สัตวศาสตร เกษตรศาสตร วนศาสตร 
วิทยาศาสตรการประมง การจัดการทรัพยากรภูมิศาสตร วิทยาศาสตรธรรมชาติและชีววิทยาท่ี
เกี่ยวของกับการพัฒนาภูมิสังคม โดยมีตําแหนงทางวิชาการเปนผูชวยศาสตราจารย 10 คน และ
อาจารย 3 คน 

1.4 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน ไดกําหนด

คุณสมบัติของอาจารยผูสอนในหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 คือ อาจารยผูสอนตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษท่ีมีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโท 
หรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และตอง
มีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังให
บุคคลดํารงตําแหน งทางวิชาการอย างน อย 1 รายการในรอบระยะ เวลา 5 ป ยอนหลัง 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน มีอาจารยผูสอน จํานวน 1 คน 
วุฒิการศึกษาคือดินและส่ิงแวดลอม  

1.5 คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน มีการกําหนด

คุณสมบัติอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 คือ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและการคนควาอิสระ ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย 
และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการท่ี
ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
อยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

1.6 คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน มีการกําหนด

คุณสมบัติอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 คือ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปนอาจารยประจํา ตองมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
เชนเดียวกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักสําหรับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปน
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการ
ตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีช่ืออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับ
หัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไมนอยกวา 10 เรื่อง  

1.7 คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ   
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน มีการกําหนด

คุณสมบัติอาจารยผูสอบวิทยานิพนธตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 คือ 
ตองประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไมนอยกวา 3 คน 
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ท้ังนี้ ประธานกรรมการสอบตองไมเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรืออาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธรวม โดยอาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้  

1) กรณีอาจารยประจําหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือข้ันตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดใน
การพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลังโดย
อยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย  

2) กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาและมีผลงานทาง
วิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีช่ืออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ไมนอยกวา 10 เรื่อง 

1.8 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน ไดกําหนดเกณฑ

การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษาไวดังนี ้ 
1) แผนการศึกษาแผน ก แบบ ก 1  
ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรือไดรับ

การยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ  

2) แผนการศึกษาแผน ก แบบ ก 2  
ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย

ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการอยาง
นอย 1 ช่ือเรื่อง หรือ นําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติโดยบทความท่ีนําเสนอ
ฉบับสมบูรณ  (Full Paper) ได รับการตีพิ มพ ในรายงาน สืบ เนื่ องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ดังกลาว   

1.9 ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน ไดมีการกําหนด

จํานวนนักศึกษารับเขาใหสอดคลองกับภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้  

1) อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทาง
วิชาการตามเกณฑ ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได
ไมเกิน 5 คน ตอภาคการศึกษา กรณีอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และ
ดํารงตําแหนงระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรอง
ศาสตราจารยข้ึนไปและมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมไดไมเกิน 10 คนตอภาคการศึกษา  
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2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ/หรือ
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรนั้นดวย 

1.10 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงาน 
วิจัยอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน มีการสงเสริม

ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรทํางานวิจัยอยางตอเนื่องทุกป และ
หลักสูตรไดสงเสริมใหอาจารยขอทุนวิจัยจากแหลงทุนท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม 
เชน วช. สกว. เปนตน 

1.11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน เริ่มเปดครั้ง

แรกในป พ.ศ. 2547 โดย สกอ. ไดรับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2549 มีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยโดยมีการประเมินและรายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตรทุกปการศึกษาเพื่อนําขอมูลท่ีไดไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเปนระยะๆ อยางนอย ตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ป และไดปรับปรุงตามรอบระยะเวลา ในป พ.ศ. 2555 และ 
ป พ.ศ. 2559 โดยไดกําหนดระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไปในปการศึกษา 2564 เพื่อใชกับ
นักศึกษาในป 2565  

1.12 การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตร และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 
1) หลักสูตรมีการจัดประชุมเพื่อการบริหารหลักสูตรและวางแผนการพัฒนาหลักสูตร

จากการประเมินเพื่อใหหลักสูตรมีคุณภาพตามเกณฑ อยางนอยปการศึกษาละสองครั้ง 
2) หลักสูตรมีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
3) หลักสูตรกําหนดใหมีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ครบทุกวิชาท่ีเปดสอนในภาคการศึกษาตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
สงไมเกินสัปดาหแรกของการเปดภาคการศึกษา  

4) หลักสูตรกําหนดใหมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ครบทุกวิชาท่ีเปดสอนในภาคการศึกษาตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 สงภายใน 30 วัน หลังวันปดภาคการศึกษา  

5) หลักสูตรกําหนดใหมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา  
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1. บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

1) จัดสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน โดยประมาณการความตองการแรงงาน
ประจําปจากภาวะการไดงานทําของบัณฑิต โดยวิธีกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

2) มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใช
เปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 

2.2 การไดงานทําของผูสําเร็จการศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน รวมใชขอมูล

การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ตามการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยแมโจ  
http://www.e-manage.mju.ac.th/survey_AllRPT.aspx 

 
2. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน มีระบบกลไก

การรับนักศึกษาท่ีประกอบดวยกลไกระดับมหาวิทยาลัย โดยมีบัณฑิตวิทยาลัยเปนหนวยงานกลางใน
การดําเนินงาน กํากับนโยบายการรับนักศึกษา การพิจารณาคุณสมบัติผูเขาศึกษา หลักเกณฑการ
รับเขาศึกษา รวมไปถึงการดําเนินงานในกระบวนการรับนักศึกษาเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา และ
รายงานผลการดําเนินงานในแตละชวงใหกรรมการหรือผูบริหารทราบ  

3.2 การสงเสริมและการพัฒนานักศึกษา 
การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการแนะแนวกับนักศึกษาในระดับปริญญาโท 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน มีแนวทางปฏิบัติตาม
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

3.2.1 คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร มอบหมายใหประธานอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรเปนอาจารย ท่ีปรึกษาแกนั กศึกษาทุกคน  เพื่ อ ทํ าหนาท่ีตาม ท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

3.2.2 อาจารยทุกคนจัดทําตารางการทํางานพรอมกําหนดเวลาวางเพื่อใหนักศึกษา
สามารถเขาพบไดตามเวลาท่ีไดกําหนดไว 

3.2.3 อาจารยเปดชองทางการส่ือสารทางสารสนเทศ เชน website ของหลักสูตร, ชอง
ทางการส่ือสารทางสังคม (social media) 
 

อีกท้ัง มีการเพิ่มชองทางการอุทธรณของนักศึกษา ในกรณีท่ีนักศึกษาสงสัยเรื่องการ
ประเมินผลในรายวิชาหรือเรื่องท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน สามารถดําเนินการไดดังนี ้

1) ใหสอบถามจากอาจารยผูสอนประจําวิชา 
2) ยื่นคํารองขอดูกระดาษคําตอบ ภายใน 1 ภาคการศึกษาหลังจากวันประกาศ 

ผลการศึกษา 
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3) นัก ศึกษาสามารถยื่น คํารองอุทธรณ ได โดยตรงตอคณบดี/อธิการบดี หรือ
คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแตงต้ัง  

การพัฒนานักศึกษาและการสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน ไดมีระบบและกลไก โดยอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรทําการพิจารณาวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ วัตถุประสงค งบประมาณ และระยะเวลาในการจัดโครงการ/กิจกรรม อีกท้ังมีการ
ออกแบบรายวิชาตาง ๆ ตามโครงสรางหลักสูตรท่ีสอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 อันประกอบดวย (1) กลุมวิชาหลัก (2) กลุมทักษะชีวิตและวิชาชีพ (3) กลุมทักษะการ
เรียนรูและนวัตกรรม และ (4) กลุมทักษะสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
3.3.1 หลักสูตรฯ มีการติดตามอัตราการคงอยูของนักศึกษา อัตราการสําเร็จการศึกษา 

ผานระบบกลไกของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร  
3.3.2 หลักสูตรฯ มีระบบประเมินและติดตามความพึงพอใจและปญหาของนักศึกษา

ผานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยท่ีปรึกษา และกลองรับขอรองเรียน
และความคิดเห็นของนักศึกษา  

 
4. อาจารย 

4.1 การรับอาจารยใหม 
4.1.1 กําหนดคุณสมบัติ  

1) คุณสมบัติท่ัวไปเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
2) คุณสมบัติของผูสมัคร  

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาชนบท 
การใชท่ีดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนหรือสาขาท่ี
เกี่ยวของ หรือทางดานงานพัฒนาชุมชน และตองมีผลงานทางวิชาการหรือ
ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของทางดานการพัฒนาชุมชนหรือการใชท่ีดินและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน  

- มีผลสอบภาษาอังกฤษไดตามเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา  

4.1.2 การคัดเลือก โดยการ สอบสัมภาษณ และทดสอบความสามารถในการสอนโดย
คณะกรรมการท่ีคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร แตงต้ัง  

4.1.3 เสนอแตงต้ังและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

4.2.1 จัดประชุมคณาจารยในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนา 
ภูมิสังคมอยางยั่งยืน ปละ 2 ครั้ง เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนประจําป
ของสาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน 
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4.2.2 แตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อทําหนาท่ีทบทวนการบริหาร
หลักสูตรทุกส้ินปการศึกษา เพื่อนําไปสูการปรับปรุงหลักสูตร  

4.2.3 สํารวจความตองการจากผูท่ีเกี่ยวของเพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรใน
ครั้งตอไป  

4.3 คณาจารยท่ีสอนบางเวลาและคณาจารยพิเศษ  
4.3.1 หลักสูตรฯ มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมารวมสอนในบางรายวิชา และบาง

หัวขอท่ีตองการความเช่ียวชาญเฉพาะหรือประสบการณจริง  
4.3.2 มีการพิจารณากล่ันกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และตองเสนอ

ประวัติและผลงานท่ีตรงกับหัวขอวิชาท่ีจะใหสอน  
4.3.3 การจัดจางอาจารยพิเศษ ตองมีการวางแผนลวงหนาเปนรายภาคการศึกษาเปน

อยางนอย  
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  
5.1 การบริหารหลักสูตร  

5.1.1 จัดต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อใหการบริหารหลักสูตรเปนไปตาม
ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรโดยใหแตละวิชามีการสอนประสานกัน 
มีการดําเนินกิจกรรมตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด ตลอดจนจัดการศึกษาใหครบวงจร  

5.1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีหนาท่ีแนะนําและจัดตารางสอนเพื่อปรับความรู
วิชาพื้นฐานท่ีแตกตางกันของนักศึกษาแตละคนใหสามารถรวมเรียนและวิจัยใน
ระดับสูงข้ึนแบบสายวิชาการตอไปได  

5.1.3 คณาจารยผูสอนแตละวิชาตองรับผิดชอบโครงรางเนื้อหาวิชา (Course Outline) 
ท่ีสอดคลองกับแนว มคอ.3 รายละเอียดรายวิชา ตลอดจนรายละเอียดใน
ภาคปฏบัิติโดยกําหนดระยะเวลาในการสอน แตละบทไวอยางชัดเจนแลวเสนอได 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนํามาพิจารณาและปรึกษารวมกันเพื่อใหการเรียน
การสอนสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร  

5.1.4 การเรียนการสอนจะเนนภาคทฤษฎีท่ีมีความสอดคลองกับภาคปฏิบัติและการ
คนควารวมกับนําเสนอผลงานโดยนักศึกษา เพื่อเสริมทักษะและประสบการณ
การเรียนรู  

5.1.5 การประเมินผลคุณภาพการสอนของอาจารยผูสอน จะวัดจากการประเมินโดย
นักศึกษาผูเรียนและคณะกรรมการวิชาการท่ีติดตามผลและใหคําแนะนํา จัดใหมี
การประชุมเพื่อพิจารณาผลของการประเมินแกอาจารยผูสอนและอาจารยผูรวม
สอนวิชานั้นๆ  

5.1.6 แตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ สกอ. เพื่อจัดให
มีการประเมินเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุก 5 ป 
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5.2 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาประจําทุกป 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

6.1 การบริหารงบประมาณ  
1) จัดสรรงบประมาณเพื่ อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนใหไดตามเกณฑ

มาตรฐานสากลใหสอดคลองกับรายไดและคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึน  
2) สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรรวมกันระหวางหลักสูตรภายในคณะเดียวกัน/ตางคณะ 

ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม  

อาคารท่ีใชสําหรับเปนสถานท่ีสอนจะใชทรัพยากรรวมกันหลายสาขา ในอาคารเรียน
และปฏิบัติรวมการรวมทางปฐพีวิทยา และการฝกอบรมทางดินและปุยช้ันสูง คณะผลิตกรรม 
การเกษตร  ประกอบดวยท้ังหองเรียนขนาดเล็ก หองเรียนขนาดใหญ หองทํางานของนักศึกษา 
หองประชุม พื้นท่ีประมาณรวมประมาณ 4,000 ตารางเมตร ประกอบดวยหองเรียนขนาดเล็ก 6 หอง 
หองประชุมขนาดใหญ 3 หอง  โดยทรัพยากรท้ังหมดเพียงพอสําหรับการเรียนการสอนระดับ 
ปริญญาโทในสาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ มีทรัพยากรท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอนทุก
ประเภทประกอบดวย หนังสือ วิทยานิพนธ วารสาร และหนังสือพิมพ จุลสาร กฤตภาค โสตทัศนวัสดุ 
และฐานขอมูลสําเร็จรูป CD-ROM, CD-ROM MULTIMEDIA โดยทรัพยากรดังกลาวขางตนมีจํานวน
ดังนี้ 

 

แบบรายงานขอมูลจํานวนหนังสือใชสําหรับปการศึกษา 2560 

มหาวิทยาลัยแมโจ มีทรัพยากรท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอน ของหองสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยแมโจ มีทุกประเภทประกอบดวย หนังสือ วิทยานิพนธ วารสาร และหนังสือพิมพ จุลสาร 
กฤตภาค โสตทัศนวัสดุ และฐานขอมูลสําเร็จรูป CD-ROM, CD-ROM MULTIMEDIA  โดยทรัพยากร
ดังกลาวขางตนมีจํานวนดังนี้ 
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จํานวนหนังสือ ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

หมวด คําอธิบายหมวด ภาษาไทย (เลม) ภาษาอังกฤษ (เลม) รวม 
000 เบ็ดเตล็ด 12,398 2,248 14,646 
100 ปรัชญา 3,190 329 3,519 
200 ศาสนา 4.329 359 4,688 
300 สังคมศาสตร 48,571 7,361 55,932 
400 ภาษาศาสตร 4,492 1,702 6,194 
500 วิทยาศาสตร (บริสุทธิ์) 17,640 7,960 25,600 
600 วิทยาศาสตรประยุกต 48,608 14,779 63,387 
700 ศิลปวัฒนธรรม ภาษา 4,393 1,167 5,560 
800 วรรณกรรม วรรณคดี 2,674 579 3,253 
900 ประวัติศาสตร 7,309 966 8,275 

 รวม 153,604 37,450 191,054 

สื่อโสตทัศนวัสดุ วันท่ี 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

รายการ จํานวน 
CD/DVD เกษตร 257 
CD/DVD สารคดี 1,043 
CD/DVD บทเรียนภาษา 226 
CD/DVD ซีดีรอมท่ัวไป 1,274 
CD/DVD บันเทิง 2,501 

รวม 5,301 
 
 

หัวขอ จํานวน ชนิด 
บทความวารสาร 139,717 บทความ 
วารสารภาษาไทย 831 ฐานขอมูล 
วารสารภาษาตางประเทศ  471 ฐานขอมูล 
ฐานขอมูลออนไลน 12 ฐานขอมูล 
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (E-book, E-clipping, E-journal) 19 ฐานขอมูล 
Single Search 1 ยูนิต 
วารสารอิเล็กทรอนิกส 35 รายช่ือ 
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นอกจากนี้ยังมีการใหความรวมมือระหวางหองสมุดกับหนวยงานอื่นๆ ในจังหวัดเชียงใหม 
เชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชมงคลลานนา ภาคพายัพ 
เชียงใหม มหาวิทยาลัยพายัพ เปนตน และยังมีการเช่ือมโยงเครือขายในฐานขอมูล Journal Link 
และวิทยานิพนธ/งานวิจัยออนไลน ตลอดจนฐานขอมูลสหบรรณานุกรม 
 

6.3 การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพิ่มเติม 
1) มหาวิทยาลัยมีคณะทํางานประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพ เครื่องมือ

วิทยาศาสตร เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดต้ังศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีข้ันสูง 

2) คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณประจําปในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน
ตํารา ส่ืออุปกรณในหองเรียนและปฏิบัติการใหทันสมัยคณะฯ จัดประชุมเพื่อให
คณาจารยรวมกันวางแผนในการเสนองบประมาณครุภัณฑ และอุปกรณการเรียน
การสอน 

6.4 การประเมินความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
1) สํารวจความตองการทรัพยากรการเรียนการสอนเปนประจําทุกปจากผูสอนและ

ผูเรียน 
2) ประเมินความเพียงพอจากความตองการใชของอาจารยและผูเรียนทุกรายวิชา 
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7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบงช้ีผลการดําเนินการ ปการศึกษา (ปท่ี) 
1 2 3 4 5 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ  80 มีสวนรวมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถาม)ี 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ. 3 และมคอ.4  อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม(ถามี)  ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 
6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา  

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ี
กําหนดใน มคอ. 3 และ   มคอ. 4 (ถามี (อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ี
เปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 
ปท่ีแลว 

     

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยาง
นอยปละหนึ่งครั้ง 

     

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพ
หลักสูตรเฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม  5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม  เฉล่ียไมนอยกวา 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

         

รวมตัวบงช้ีบังคับท่ีตองดําเนินการขอ 1-5 ในแตละป 5 5 5 5 5 
รวมตัวบงช้ีในแตละป 9 10 10 11 12 
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หมวดท่ี 8   การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน  

1) คณะฯ จัดใหมีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอนของอาจารยในแตละรายวิชา
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะเปนผูรวบรวมผลและหาคาเฉล่ียในคะแนนท่ีได
ของอาจารยแตละทาน เพื่อนําไปประเมินและวางแผนกลยุทธการสอนตอไป 

2) จัดใหมีการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาจากพฤติกรรมการเรียน การทํากิจกรรม
และผลการสอบในรายวิชาตางๆ โดยอาจารยประจํารายวิชาเปนผูประเมิน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  
1) จัดใหมีการประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษาโดยมหาวิทยาลัย

เปนผูจัดทําการประเมิน 
2) ผลการประเมินการสอนของอาจารยจากนักศึกษา จะสงตออาจารยและหัวหนากลุม

วิชาเพื่อปรับปรุงตอไป 
3) การทดสอบการเรียนรูของนักศึกษาเพื่อประเมินการสอนของอาจารย โดยดูจากผล

การเรียนของนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา 
4) คณะฯ รวบรวมผลการประเมินท่ีเปนความตองการในการปรับปรุงทักษะการสอน

เพื่อวางแผนการพัฒนาใหสอดคลองกับกลยุทธในการสอนใหเหมาะสมกับรายวิชา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิตประเมินจากนักศึกษาปจจุบันและบัณฑิตท่ีจบตามหลักสูตร 

โดยใชแบบสอบถามนักศึกษาช้ันปสุดทายในวันปจฉิมนิเทศ และการจัดทําเวบไซดในสวนภาวะการมี
งานทําของบัณฑิต รับขอมูลยอนกลับจากนักศึกษาและผูท่ีเกี่ยวของ  

2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือ ผูประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเองของ
ผูสอนและรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร ตลอดจนผลการประเมินจากผูเรียน ประกอบการ
ประเมิน  

2.3 โดยนายจางและ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ ติดตามบัณฑิตใหมโดยสํารวจขอมูลจาก 
นายจาง หรือผูบังคับบัญชาโดยแบบสอบถามและการสัมภาษณ  

 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามตัวบงช้ีในหมวดท่ี 7 ขอ 9 โดยคณะกรรมการ
ประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 3 คน  
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตร และแผนกลยทุธการสอน  
4.1 อาจารยประจําวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชาเมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา

เสนอผานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 
4.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรเมื่อส้ินสุด 

ปการศึกษาเสนอผานคณะกรรมการประจําหลักสูตรและคณะกรรมการประจําคณะ 
4.3 จัดประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรและคณาจารยท่ี

เกี่ยวของ พิจารณาทบทวนผลการดําเนินการของหลักสูตร เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร แผนกลยุทธการสอน และการดําเนินการอื่นๆ เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในปตอไป 

4.4 หลักสูตรจัดประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิอานหลักสูตร 
ตลอดจนประเมินผลและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร 
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เอกสารแนบ 
 
เอกสารแนบ 1 ตารางเปรียบเทียบโครงสราง หลักสูตรระหวางเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
หลักสูตรเกา - หลักสูตรใหม 

เอกสารแนบ 2 ตารางเปรยีบเทียบรายละเอียด ตามโครงสรางหลักสูตรเกา - หลักสูตรใหม 
เอกสารแนบ 3 สาระการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา 

ภูมิสังคมอยางยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง 2560)  มหาวิทยาลัยแมโจ 
เอกสารแนบ 4 ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร/ 

อาจารยผูสอน 
เอกสารแนบ 5 ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและ

คณะกรรมการวิพากษหลักสูตร 
เอกสารแนบ 6 รายงานสรุปการวิพากษหลักสูตร 
เอกสารแนบ 7 ขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
เอกสารแนบ 8 ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพรผลงานวิจัยตามเงื่อนไข

เพื่อการสําเรจ็การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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เอกสารแนบ 1 
ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร ระหวางเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2548  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
หลักสูตรเกา – หลักสูตรใหม 

 
1. แผน ก แบบ ก 1 

หมวดวิชา เกณฑ สกอ. โครงสรางเดิม โครงสรางใหม 
รายวิชาท่ีไมนับหนวยกิต* - (7) (7) 
วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 36 36 
หนวยกิตรวม ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 36 36 

2. แผน ก แบบ ก 2 
หมวดวิชา เกณฑ สกอ. โครงสรางเดิม โครงสรางใหม 

รายวิชาท่ีไมนับหนวยกิต* - (7) (7) 
รายวิชาศึกษา ไมนอยกวา 24 24 24 
- วิชาบังคับ - 18 18 
- วิชาเอกเลือก - 6 6 
วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 12 12 12 
หนวยกิตรวม ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 36 36 

3. แผน ข 
หมวดวิชา เกณฑ สกอ. โครงสรางเดิม โครงสรางใหม 

รายวิชาท่ีไมนับหนวยกิต* - (7) (7) 
รายวิชาศึกษา ไมนอยกวา 30 30 30 
- วิชาบังคับ - 18 18 
- วิชาเอกเลือก - 12 12 
การคนควาอิสระ ไมนอยกวา 6 6 6 
หนวยกิตรวม ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 36 36 

 
 หมายเหตุ * ตัวเลขในวงเล็บ เปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต โดยมีการ  

ประเมินผลเปนระบบ S และ U 
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เอกสารแนบ 2 
ตารางเปรียบเทียบรายละเอียด ตามโครงสรางหลักสูตรเกา – หลักสูตรใหม 

 

โครงสรางหลกัสูตรเดิม 
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  

สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

โครงสรางหลกัสูตรใหม 
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  

สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
หมายเหตุ 

ชื่อหลักสูตร (เดิม) 
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
               สาขาวชิาการพัฒนาภูมสิังคมอยางย่ังยืน
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in 
                   Geosocial Based Sustainable   
                   Development 

ชื่อหลักสูตร (ใหม) 
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
               สาขาวชิาการพัฒนาภูมสิังคมอยางย่ังยืน
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in 
                   Geosocial Based Sustainable   
                   Development  

คงเดิม 

ชื่อปริญญา (เดิม) 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
                          (การพัฒนาภูมิสังคมอยางย่ังยืน) 
ชื่อยอ (ภาษาไทย) :  วท.ม.  
                          (การพัฒนาภูมิสังคมอยางย่ังยืน) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science 
                              (Geosocial Based  
                              Sustainable Development) 
ชื่อยอ (ภาษาองักฤษ):  M.S. (Geosocial Based  
                              Sustainable Development) 

ชื่อปริญญา (ใหม) 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
                          (การพัฒนาภูมิสังคมอยางย่ังยืน) 
ชื่อยอ (ภาษาไทย) :  วท.ม.  
                          (การพัฒนาภูมิสังคมอยางย่ังยืน) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science 
                               (Geosocial Based  
                               Sustainable Development) 
ชื่อยอ (ภาษาองักฤษ):   M.S. (Geosocial Based  
                               Sustainable Development) 

คงเดิม 
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โครงสรางหลกัสูตรเดิม 
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

โครงสรางหลกัสูตรเดิม 
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยาง

ยั่งยืน (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

หมายเหต ุ

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 1 
วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต คงเดิม 
พภ 694 วิทยานิพนธ 1 9 (0-27-0) พภ 691 วิทยานิพนธ 1 6 (0-18-0) เปลี่ยนรหัสวิชา/แกไข

จํานวนหนวยกิต 
พภ 695 วิทยานิพนธ 2 9 (0-27-0) พภ 692 วิทยานิพนธ 2 6 (0-18-0) เปลี่ยนรหัสวิชา/แกไข

จํานวนหนวยกิต 
พภ 696 วิทยานิพนธ 3 9 (0-27-0) พภ 693 วิทยานิพนธ 3 12 (0-36-0) เปลี่ยนรหัสวิชา/แกไข

จํานวนหนวยกิต 
พภ 697 วิทยานิพนธ 4 9 (0-27-0) พภ 694 วิทยานิพนธ 4 12 (0-36-0) เปลี่ยนรหัสวิชา/แกไข

จํานวนหนวยกิต 
รายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไม
นับหนวยกิต 

(7) หนวยกิต รายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดย
ไมนับหนวยกิต 

(7) หนวยกิต คงเดิม 

พภ 533 วิธีวิทยาการวิจัยเพ่ือ   
            การพัฒนา 

(3) (2-2-5) พภ 501 วิธีวิทยาการวิจัยเพ่ือ 
           การพัฒนา 

(3) (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา/แกไข
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติ 

พภ 596 สัมมนา 1 (1) (0-2-1) พภ 591 สัมมนา 1 (1) (0-2-1) เปลี่ยนรหัสวิชา 
พภ 597 สัมมนา 2 (1) (0-2-1) พภ 592 สัมมนา 2 (1) (0-2-1) เปลี่ยนรหัสวิชา 
พภ 598 สัมมนา 3 (1) (0-2-1) พภ 593 สัมมนา 3 (1) (0-2-1) เปลี่ยนรหัสวิชา 
พภ 599 สัมมนา 4 (1) (0-2-1) พภ 594 สัมมนา 4 (1) (0-2-1) เปลี่ยนรหัสวิชา 

หมายเหตุ: ( ) เปนรายวิชาที่ไมนับหนวยกิต และมีการประเมนิผลเปนระบบ S และ U 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.2 
 
 

78 

โครงสรางหลกัสูตรเดิม 
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชา

การพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

โครงสรางหลกัสูตรเดิม 
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชา
การพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน (หลักสตูร

ปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) 

 
 

หมายเหต ุ

แผน ก แบบ ก 2 แผน ก แบบ ก 2 
วิชาเอกบังคับ 18 หนวยกิต วิชาเอกบังคับ 18 หนวยกิต คงเดิม 

พภ 511 ปรัชญา ทฤษฎี และแนวคิด 
            ในการพัฒนา 

3 (3-0-6) พภ 511 ปรัชญา ทฤษฎี และแนวคิด  
            ในการพัฒนา 

3 (3-0-6) คงเดิม 

พภ 512 พระราชปรัชญา 3 (3-0-6) พภ 512 พระราชปรัชญา 3 (3-0-6) คงเดิม 

พภ 513 แนวคิดและทฤษฎีใน 
           พระราชดําริ 

3 (3-0-6) พภ 513 แนวคิดและทฤษฎีใน 
           พระราชดําริ 

3 (3-0-6) คงเดิม 

พภ 521 เศรษฐกิจพอเพียง 3 (3-0-6) พภ 521 เศรษฐกิจพอเพียง 3 (3-0-6) คงเดิม 

พภ 531 การบรหิารโครงการพัฒนา 3 (3-0-6) พภ 531 การบรหิารโครงการพัฒนา 3 (3-0-6) คงเดิม 

พภ 532 การวิเคราะหพ้ืนที่เพ่ือการ 
           พัฒนา 

3 (3-0-6) พภ 532 การวิเคราะหพ้ืนที่เพ่ือการ 
            พัฒนา 

3 (3-0-6) คงเดิม 

วิชาเอกเลือก 6 หนวยกิต วิชาเอกเลือก 6 หนวยกิต คงเดิม 

พภ 541 การบรหิารจัดการการ 
           พัฒนา 

3 (3-0-6) พภ 541 การบรหิารจัดการการ 
           พัฒนา 

3 (3-0-6) คงเดิม 

พภ 542 ศาสนาธรรมกับการพัฒนา 3 (3-0-6) พภ 542 ศาสนาธรรมกับการพัฒนา 3 (3-0-6) คงเดิม 

พภ 543 ชุมชน ทรัพยากร และ  
           ความหลากหลายทาง 
           ชีวภาพ 

3 (3-0-6) พภ 543 ชุมชน ทรัพยากร และ 
           ความหลากหลายทาง   
           ชีวภาพ 

3 (3-0-6) คงเดิม 

พภ 544 นวัตกรรมการจัดการ 
           ทรัพยากรธรรมชาติ 

3 (3-0-6) พภ 544 นวัตกรรมการจัดการ 
           ทรัพยากรธรรมชาติ 

3 (3-0-6) คงเดิม 

พภ 545 การจัดการนิเวศวิทยา 
           มนุษย 

3 (3-0-6) พภ 545 การจัดการนิเวศวิทยา 
            มนุษย 

3 (3-0-6) คงเดิม 

พภ 546 การพัฒนามนุษยเพ่ือการ 
           พัฒนาที่ย่ังยืน 

3 (3-0-6) พภ 546 การพัฒนามนุษยเพ่ือการ 
           พัฒนาที่ย่ังยืน 

3 (3-0-6) คงเดิม 

พภ 547 ภูมิปญญาไทย 3 (3-0-6) พภ 547 ภูมิปญญาไทย 3 (3-0-6) คงเดิม 

พภ 548 การจัดการความรูเพ่ือการ 
           พัฒนา 

3 (3-0-6) พภ 548 การจัดการความรูเพ่ือการ  
            พัฒนา 

3 (3-0-6) คงเดิม 

วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต คงเดิม 

พภ 698 วิทยานิพนธ 5 6 (0-18-0) พภ 695 วิทยานิพนธ 5 6 (0-18-0) เปลี่ยนรหัส
วิชา 

พภ 699 วิทยานิพนธ 6 6 (0-18-0) พภ 696 วิทยานิพนธ 6 6 (0-18-0) เปลี่ยนรหัส
วิชา 

รายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับ
หนวยกิต 

(7) หนวยกิต รายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับ
หนวยกิต 

(7) หนวยกิต คงเดิม 

พภ 533 วิธีวิทยาการวิจัยเพ่ือการ 
           พัฒนา 

(3) (2-2-5) พภ 501 วิธีวิทยาการวิจัยเพ่ือการ 
            พัฒนา 

(3) (2-3-5) เปลี่ยนรหัส
วิชา/แกไข
จํานวนชั่วโมง
ปฏิบตั ิ
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โครงสรางหลกัสูตรเดิม 
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

โครงสรางหลกัสูตรเดิม 
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยาง

ยั่งยืน (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

หมายเหต ุ

แผน ก แบบ ก 2 แผน ก แบบ ก 2 
พภ 596 สัมมนา 1 (1) (0-2-1) พภ 591 สัมมนา 1 (1) (0-2-1) เปลี่ยนรหัสวิชา 
พภ 597 สัมมนา 2 (1) (0-2-1) พภ 592 สัมมนา 2 (1) (0-2-1) เปลี่ยนรหัสวิชา 
พภ 598 สัมมนา 3 (1) (0-2-1) พภ 593 สัมมนา 3 (1) (0-2-1) เปลี่ยนรหัสวิชา 
พภ 599 สัมมนา 4 (1) (0-2-1) พภ 594 สัมมนา 4 (1) (0-2-1) เปลี่ยนรหัสวิชา 

 

หมายเหตุ: ( ) เปนรายวิชาท่ีไมนับหนวยกิต และมีการประเมินผลเปนระบบ S และ U 
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โครงสรางหลกัสูตรเดิม 
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชา

การพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

โครงสรางหลกัสูตรเดิม 
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชา
การพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน (หลักสตูร

ปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) 

 
 

หมายเหต ุ

แผน ข แผน ข 
วิชาเอกบังคับ 18 หนวยกิต วิชาเอกบังคับ 18 หนวยกิต คงเดิม 
พภ 511 ปรัชญา ทฤษฎี และแนวคิด 
           ในการพัฒนา 

3 (3-0-6) พภ 511 ปรัชญา ทฤษฎี และแนวคิด 
           ในการพัฒนา 

3 (3-0-6) คงเดิม 

พภ 512 พระราชปรัชญา 3 (3-0-6) พภ 512 พระราชปรัชญา 3 (3-0-6) คงเดิม 
พภ 513 แนวคิดและทฤษฎีใน 
           พระราชดําริ 

3 (3-0-6) พภ 513 แนวคิดและทฤษฎีใน 
           พระราชดําริ 

3 (3-0-6) คงเดิม 

พภ 521 เศรษฐกิจพอเพียง 3 (3-0-6) พภ 521 เศรษฐกิจพอเพียง 3 (3-0-6) คงเดิม 
พภ 531 การบรหิารโครงการพัฒนา 3 (3-0-6) พภ 531 การบรหิารโครงการพัฒนา 3 (3-0-6) คงเดิม 
พภ 532 การวิเคราะหพ้ืนที่เพ่ือการ 
           พัฒนา 

3 (3-0-6) พภ 532 การวิเคราะหพ้ืนที่เพ่ือการ 
           พัฒนา 

3 (3-0-6) คงเดิม 

วิชาเอกเลือก 12 หนวยกิต วิชาเอกเลือก 12 หนวยกิต คงเดิม 
พภ 541 การบรหิารจัดการการ 
           พัฒนา 

3 (3-0-6) พภ 541 การบรหิารจัดการการ 
           พัฒนา 

3 (3-0-6) คงเดิม 

พภ 542 ศาสนาธรรมกับการพัฒนา 3 (3-0-6) พภ 542 ศาสนาธรรมกับการพัฒนา 3 (3-0-6) คงเดิม 
พภ 543 ชุมชน ทรัพยากร และ 
            ความหลากหลายทาง 
            ชีวภาพ 

3 (3-0-6) พภ 543 ชุมชน ทรัพยากร และ 
            ความหลากหลายทาง 
            ชีวภาพ 

3 (3-0-6) คงเดิม 

พภ 544 นวัตกรรมการจัดการ 
           ทรัพยากรธรรมชาติ 

3 (3-0-6) พภ 544 นวัตกรรมการจัดการ 
           ทรัพยากรธรรมชาติ 

3 (3-0-6) คงเดิม 

พภ 545 การจัดการนิเวศวิทยา 
           มนุษย 

3 (3-0-6) พภ 545 การจัดการนิเวศวิทยา 
           มนุษย 

3 (3-0-6) คงเดิม 

พภ 546 การพัฒนามนุษยเพ่ือการ 
           พัฒนาที่ย่ังยืน 

3 (3-0-6) พภ 546 การพัฒนามนุษยเพ่ือการ 
           พัฒนาที่ย่ังยืน 

3 (3-0-6) คงเดิม 

พภ 547 ภูมิปญญาไทย 3 (3-0-6) พภ 547 ภูมิปญญาไทย 3 (3-0-6) คงเดิม 
พภ 548 การจัดการความรูเพ่ือการ 
           พัฒนา 

3 (3-0-6) พภ 548 การจัดการความรูเพ่ือการ 
           พัฒนา 

3 (3-0-6) คงเดิม 

พภ 692 การศึกษาหัวขอสนใจ 3 (0-9-0) พภ 549 การศึกษาหัวขอสนใจ 3 (0-9-0) เปลี่ยนรหัสวิชา 
การคนควาอิสระ 6 หนวยกิต การคนควาอิสระ 6 หนวยกิต คงเดิม 
พภ 693 การคนควาอิสระ 6 (0-18-0) พภ 690 การคนควาอิสระ 6 (0-18-0) เปลี่ยนรหัสวิชา 
รายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับ
หนวยกิต 

(7) หนวยกิต รายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับ
หนวยกิต 

(7) หนวยกิต คงเดิม 

พภ 533 วิธีวิทยาการวิจัยเพ่ือการ 
            พัฒนา 

(3) (2-2-5) พภ 501 วิธีวิทยาการวิจัยเพ่ือการ 
           พัฒนา 

(3) (2-3-5) เปลี่ยนรหัส
วชิา/แกไข
จํานวนชั่วโมง
ปฏิบัติ 
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โครงสรางหลกัสูตรเดิม 
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

โครงสรางหลกัสูตรเดิม 
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยาง

ยั่งยืน (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

หมายเหต ุ

แผน ข แผน ข 
พภ 596 สัมมนา 1 (1) (0-2-1) พภ 591 สัมมนา 1 (1) (0-2-1) เปลี่ยนรหัสวิชา 
พภ 597 สัมมนา 2 (1) (0-2-1) พภ 592 สัมมนา 2 (1) (0-2-1) เปลี่ยนรหัสวิชา 
พภ 598 สัมมนา 3 (1) (0-2-1) พภ 593 สัมมนา 3 (1) (0-2-1) เปลี่ยนรหัสวิชา 
พภ 599 สัมมนา 4 (1) (0-2-1) พภ 594 สัมมนา 4 (1) (0-2-1) เปลี่ยนรหัสวิชา 

 

หมายเหตุ: ( ) เปนรายวิชาที่ไมนับหนวยกิต และมีการประเมนิผลเปนระบบ S และ U 
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เอกสารแนบ 3 
 

สาระการปรับปรุงแกไข 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยาง
ยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  

2. สภามหาวิทยาลัยแมโจ ไดใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไข  
ในการประชุมครั้งท่ี 2/2560 วันท่ี 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

3.  หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ เริ่มใชกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษา ต้ังแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา
2560 เปนตนไป 

4.  เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 
เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรใหทันสมัย และเปนไปตามประกาศของกระทรวง 

ศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ท่ีกําหนดให
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยใหมีรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณภาคสนามใหชัดเจน ครอบคลุมหัวขอตาง ๆ ตามแบบ มคอ.2 ท่ี
กําหนดไว 

5.  สาระในการแกไขปรับปรุง 
5.1  ปรับปรุงช่ือหลักสูตร    คงเดิม 
5.2  ปรับปรุงช่ือปริญญา   คงเดิม 
5.3  ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ มีสาระหลักของการปรับปรุง ดังนี้คือ 

       - เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายวิชา ดังนี้ เปล่ียนรหัสวิชา/แกไขจํานวนหนวยกิต/แกไข
จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติ  
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1) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายวิชา ดังนี้ เปล่ียนรหัสวิชา/แกไขจํานวนหนวยกิต/แกไข
จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติ   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ รายวิชา (เดมิ) รายวิชา (ใหม) หมายเหต ุ
1 พภ 694 วิทยานิพนธ 1 9 (0-27-0) พภ 691 วิทยานิพนธ 1 6 (0-18-0) เปลี่ยนรหัสวิชา/แกไข

จํานวนหนวยกิต 
2 พภ 695 วิทยานิพนธ 2 9 (0-27-0) พภ 692 วิทยานิพนธ 2 6 (0-18-0) เปลี่ยนรหัสวิชา/แกไข

จํานวนหนวยกิต 
3 พภ 696 วิทยานิพนธ 3 9 (0-27-0) พภ 693 วิทยานิพนธ 3 12 (0-36-0) เปลี่ยนรหัสวิชา/แกไข

จํานวนหนวยกิต 
4 พภ 697 วิทยานิพนธ 4 9 (0-27-0) พภ 694 วิทยานิพนธ 4 12 (0-36-0) เปลี่ยนรหัสวิชา/แกไข

จํานวนหนวยกิต 
5 พภ 698 วิทยานิพนธ 5 6 (0-18-0) พภ 695 วิทยานิพนธ 5 6 (0-18-0) เปลี่ยนรหัสวิชา 
6 พภ 699 วิทยานิพนธ 6 6 (0-18-0) พภ 696 วิทยานิพนธ 6 6 (0-18-0) เปลี่ยนรหัสวิชา 
7 พภ 533 วิธีวิทยาการวิจัย 

            เพ่ือการพัฒนา 
(3) (2-2-5) พภ 501 วิธีวิทยาการวิจัย 

           เพ่ือการพัฒนา 
(3) (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา/แกไข

จํานวนชั่วโมงปฏิบัติ 
8 พภ 596 สัมมนา 1 (1) (0-2-1) พภ 591 สัมมนา 1 (1) (0-2-1) เปลี่ยนรหัสวิชา 
9 พภ 597 สัมมนา 2 (1) (0-2-1) พภ 592 สัมมนา 2 (1) (0-2-1) เปลี่ยนรหัสวิชา 
10 พภ 598 สัมมนา 3 (1) (0-2-1) พภ 593 สัมมนา 3 (1) (0-2-1) เปลี่ยนรหัสวิชา 
11 พภ 599 สัมมนา 4 (1) (0-2-1) พภ 594 สัมมนา 4 (1) (0-2-1) เปลี่ยนรหัสวิชา 
12 พภ 692 การศึกษาหัวขอ 

           สนใจ 
3 (0-9-0) พภ 549 การศึกษาหัวขอ 

           สนใจ 
3 (0-9-0) เปลี่ยนรหัสวิชา 

13 พภ 693 การคนควาอิสระ 6 (0-18-0) พภ 690 การคนควาอิสระ 6 (0-18-0) เปลี่ยนรหัสวิชา 
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เอกสารแนบ 4 
ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูสอน 

 
1.  ประวัติ 

     ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นายเกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง 

 ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Kriangsak Sri-ngernyuang 

 ตําแหนงทางวิชาการ  รองศาสตราจารย 

 ตําแหนง    อาจารย 

 สาขาวิชา    สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน 

 หนวยงานท่ีสังกัด   คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบส่ิงแวดลอม 

      มหาวิทยาลัยแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย 

      จังหวัดเชียงใหม 50290 

      โทรศัพท : 053-875350  โทรสาร : 053-875355 

      E-mail Address : kriangsa@mju.ac.th 

 

2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ช่ือสถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 
D.Sc. Forest Ecology Osaka City University, Japan 2546 
วท.ม. วนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2533 
วท.บ. วนศาสตร(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2530 

 

3. สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญพิเศษ 

 1) Forest Ecology 

 2) Forest Plantation 

 3) Geosocial Based Sustainable Development 

 4) Sufficiency Economy 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kriangsa@mju.ac.th
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4. ประวัติการทํางาน 

ป พ.ศ. ตําแหนง 
2532 - 2533 นักวิชาการปาไม สํานักงานปาไมเขตอุดรธานี กรมปาไม 
2533 - 2537 หัวหนาโครงการปลูกสรางสวนปาไชยปราการ จ.เชียงใหม  องคการ

อุตสาหกรรมปาไม 
2537 - 2548 อาจารย ประจําภาควิชาภูมิทัศนและอนุรักษส่ิงแวดลอม  

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 
2548 - 2552 ผูชวยศาสตราจารย  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยแมโจ 
2552 - ปจจุบัน รองศาสตราจารย คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบส่ิงแวดลอม 
2548 - 2549 รองหัวหนาภาควิชาภูมิทัศนและอนุรักษส่ิงแวดลอมฝายวิเทศสัมพันธและ

บริหาร 
2550 - 2551 รองคณบดีฝายบริหาร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

ส่ิงแวดลอม 
2551 - 2555 คณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบส่ิงแวดลอม 
2551 - 2555 กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแมโจ 
2551 - 2553 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
2552 - 2555 กรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแมโจ (ก.บ.ม.) 
2552 - 2555 กรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยแมโจ 
2552 - 2555 กรรมการบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแมโจ 
2552 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบโครงราง ส่ือ ส่ิงพิ มพ เพื่ อขอรับการสนับสนุน เงิน

คาตอบแทนในการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

2556 - 2560 กรรมการประจําสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
2557 - 2559 ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
2557 - 2559 เลขานุการกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจ 
2557 - 2559 เลขานุการ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจ 
2559 – ตุลาคม –
ธันวาคม 

รักษาการผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

2559 - ปจจุบัน คณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบส่ิงแวดลอม 
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5.  ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง) 

เกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง และคณะ. (2555). โครงการศึกษาความเปนไปไดและความเหมาะสมของ

การสรางโรงไฟฟาชีวมวลชุมชน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย. หัวหนาโครงการ.

(แหลงทุน: คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม). 

เกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง และคณะ. (2556). โครงการศึกษาเพื่อสรุปบทเรียนโครงการขยายผลการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในพื้นท่ีอําเภอแมแจม อําเภอกัลยาณิ

วัฒนา และอําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม. ผูรวมวิจัย. (แหลงทุน: จังหวัดเชียงใหม). 

เกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง และคณะ. (2556). โครงการสํารวจและจัดทําฐานขอมูลความหลากหลาย

ทางชีวภาพสวนปาแมมาย องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบน องคการ

อุตสาหกรรมปาไม (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557). หัวหนาโครงการวิจัย. (แหลง

ทุน: องคการอุตสาหกรรมปาไม). 

เกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง และคณะ. (2557). โครงการสํารวจและจัดทําฐานขอมูลความหลากหลาย

ทางชีวภาพสวนปาแมแจม องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบน องคการ

อุตสาหกรรมปาไม (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557). หัวหนาโครงการวิจัย. (แหลง

ทุน: องคการอุตสาหกรรมปาไม). 

เกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง และคณะ. (2558). โครงการสํารวจและจัดทําฐานขอมูลความหลากหลาย

ทางชีวภาพสวนปาแมเมาะ องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบน องคการ

อุตสาหกรรมปาไม (ตุลาคม 2557 – กันยายน2558). หัวหนาโครงการวิจัย. (แหลง

ทุน: องคการอุตสาหกรรมปาไม). 

Sri-ngernyuang, K. et al. (2013). Diversity and Dynamics of Epiphyte, Hemiepiphyte, 

and Parasite in Tropical Forests of DoiInthanon National Park: Phase II 

(2013-2017). Collaborator. (Funding: Kyoto University). 

Sri-ngernyuang, K. et al. (2013). Thai Forest Ecological Research Network, T-FERN 

(Ecological Knowledge for Restoration) 24-26 January 2013. International 

Education and Training Center, Maejo University, Chiang Mai, Thailand. 

Collaborator. (Funding: Kasetsart University/Maejo University). 

Sri-ngernyuang, K. et al. (2015). Thai Forest Ecological Research Network, T-FERN 

(Ecological Knowledge for Restoration) 16-17 December 2015. Faculty of 

Forestry, Kasetsart University, Bangkok, Thailand. Collaborator. (Funding: 

Kasetsart University). 
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6. ผลงานวิจัย  (5 ปยอนหลัง) 

เกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง, ขนิษฐา เสถียรพีระกุล,  วิชญภาส สังพาลี,  ลักษณา สัมมานิธิ, สายสม

ลํายอง, ปยวรรณ สุทธิประพันธ และธีรพงษ เสาวภาคย. (2557). ความหลากหลาย

ทางชีวภาพของสวนปาแมมาย จังหวัดลําปาง (รายงานโครงการวิจัย). เชียงใหม: 

มหาวิทยาลัยแมโจ. 167 หนา. 

เกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง, ขนิษฐา เสถียรพีระกุล, วิชญภาส สังพาลี,  ลักษณา สัมมานิธิ, สายสมร 

ลํายอง, ปยวรรณ สุทธิประพันธ และธีรพงษ เสาวภาคย. (2558). ความหลากหลาย

ทางชีวภาพของสวนปาแมแจม จังหวัดเชียงใหม (รายงานโครงการวิจัย). เชียงใหม: 

มหาวิทยาลัยแมโจ. 174 หนา. 

 

7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 

 ไมมี 

 

8. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ  (5 ปยอนหลัง) 

สมชาย นองเนือง, สุนทร คํายอง, เกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง และนิวัติ อนงครักษ. (2555). การกักเก็บ

คารบอนในมวลชีวภาพในสวนปาสนสามใบ หนวยจัดการตนน้ําบอแกว จังหวัด

เชียงใหม. วารสารวนศาสตร, 31(2), 1-15. 

สาโรจน วัฒนสุขสกุล, สุนทร คํายอง, นิวัติ อนงครักษ และเกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง. (2555).   

ผลกระทบของไฟปาตอสมบัติทางกายภาพ-เคมี และการสะสมธาตุอาหารในดินปาเต็ง

รัง สถานีวิจัยอินทขิล จังหวัดเชียงใหม. วารสารเกษตร, 28(1), 19-29. 

สาโรจน วัฒนสุขสกุล, สุนทร คํายอง, เกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง และนิวัติ อนงครักษ. (2555). ความ

หลากหลายชนิดพันธุไมและการสะสมคารบอนในปาเต็งรังท่ีมีไฟปา และไมมีไฟปา 

บริเวณสถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล จังหวัดเชียงใหม. วารสารวนศาสตร, 31(3), 1-14. 

สมชาย นองเนือง, สุนทร คํายอง, นิวัติ อนงครักษ และเกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง. (2555). การสะสม

คารบอนและธาตุอาหารในดินสวนปาสนสามใบหนวยจัดการตนน้ําบอแกว จังหวัด

เชียงใหม. วารสารเกษตร, 28(1), 31-40. 

อําไพ พรลีแสงสุวรรณ, สุนทร คํายอง, นิวัติ อนงครักษ และเกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง. (2555). การ

เติบโต ปริมาตรไมและการทดแทนของพรรณไมในสวนปาสนสามใบในพื้นท่ีตนน้ํา

ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม. วารสารวนศาสตร, 31(1), 26-37. 
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ฐปรัฏฐ สีลอยอุนแกว, สุนทร คํายอง, นิวัติ อนงครักษ และเกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง. (2556). 

ศักยภาพการสะสมฟอสฟอรัสในระบบนิเวศปาชุมชนบานหนองเตา อําเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ, 36(4), 493-502. 

ฐปรัฏฐ สีลอยอุนแกว, สุนทร คํายอง และเกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง. (2557). การแปรผันของความ

หลากชนิดพันธุไมตามระดับความสูงของพื้นท่ีในปาชุมชนอนุรักษและปาใชสอยบาน

หนองเตา อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม. วารสารวนศาสตร, 33(2), 1-18. 

ฐปรัฏฐ สีลอยอุนแกว, สุนทร คํายอง, นิวัติ อนงครักษ, เกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง และถาวร ออน

ประไพ. (2557). ลักษณะดินปาไมท่ีมีการจัดการแตกตางกันในปาชุมชนบานหนองเตา 

อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม. วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม, 33(5), 445-453. 

 

9. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 

ขนิษฐา เสถียรพีระกุล, เกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง และสมชาย นองเนือง. (2555). การประเมินมูลคา

การกักเก็บคารบอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินสวนปาสนสามใบ พื้นท่ีตนน้ําภาคเหนือ 

จังหวัดเชียงใหม ใน การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 50 (น. 291-298). กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน. 

ดาบตํารวจ ธีรกานต เทพขาว, วิชญภาส สังพาลี และเกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง. (2556). ผลของการ

จัดการไฟปาและการมีสวนรวมของชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรความหลากหลาย

ทางชีวภาพปาเต็งรัง คายสมเด็จพระบรมราชชนนี อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

ใน  การประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครือขายงานวิจัยนิเวศวิทยา

ปาไมประเทศไทย ครั้งท่ี 2 (น. 72-85). เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ. 

ขนิษฐา เสถียรพีระกุล, สุนทร คํายอง, นิวัติ อนงครักษ และเกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง. (2556). มูลคา

การกักเก็บคารบอนในมวลชีวภาพและในดินของปาดิบเขาท่ีเหลือเปนหยอมบนพื้นท่ี

ตนน้ําท่ีสูง หนวยจัดการตนน้ําบอแกว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม. ใน การประชุม

ทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครือขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย 

ครั้งท่ี 2 (น. 145-154). เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ.  

นวลทิพย ชัยล้ินฟา, เกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง, เยาวนิตย ธาราฉาย และวิชญภาส สังพาลี. (2556). 

การสํารวจชนิดและการฟนฟูกลวยไมไทยในพื้นท่ีวัดและโรงเรียน ในเขตเทศบาลเมือง

แมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม. ใน การประชุมทางวิชาการและนําเสนอ

ผลงานวิชาการเครือขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย ครั้งท่ี 2 (น. 294-303). 

เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ.  
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ไอศูรย รินคํา, เกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง, ทิพยสุดา ต้ังตระกูล และวิวัฒน หวังเจริญ. (2556). การ

จัดการความรูเพื่อพัฒนาอาหารทองถ่ินจากแปงปรงของชุมชนบานลานเต็ง ตําบลวัง

ประจบ อําเภอเมือง จังหวัดตาก. ใน การประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงาน

วิชาการเครือขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย (น. 347-334). เชียงใหม: 

มหาวิทยาลัยแมโจ. 

พิทักษพงศ แบงทิศ, แทนวุธธา ไทยสันทัด, เกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง และเยาวนิตย ธาราฉาย. 

(2556). การศึกษาแนวทางการออกแบบเสนทางทองเท่ียวเชิงอนุรักษตนไมใหญ เมือง

เชียงใหม กรณีศึกษาเขตเทศบาลนครเชียงใหม. ใน การประชุมทางวิชาการและ

นําเสนอผลงานวิชาการเครือขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย ครั้งท่ี 2 (น. 

368-383). เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ. 

จุติชัย ดวงลําพันธ, เยาวนิตย ธาราฉาย, เกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง, ศิริชัย หงษวิทยากร และปรัชมาศ 

ลัญชานนท. (2556). การพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวภายใตแนวคิดชุมชนนิเวศ กรณีศึกษา 

เทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ใน  การประชุมทางวิชาการและ

นําเสนอผลงานวิชาการเครือขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย ครั้งท่ี 2 (น. 

384-395). เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ. 

ฐปรัฏฐ สีลอยอุนแกว, สุนทร คํายอง, เกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง และถาวร ออนประไพ. (2557). 

ศักยภาพการกักเก็บน้ําของระบบนิเวศปาชุมชนบานหวยขาวลีบและหวยตอง อําเภอ

แมวาง จังหวัดเชียงใหม. ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครือขาย

วิ จั ยนิ เว ศวิท ย าป า ไม ป ระ เทศ ไทย  ค รั้ ง ท่ี  3  (น . 250 -262 ). ก รุ ง เทพ ฯ : 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  

นิพนธ บุญมี, ปราโมช ศีตะโกเศศ, เกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง และขนิษฐา เสถียรพีระกุล. (2558). 

การคัดเลือกพันธุขาวท่ีสูงในระยะการเจริญเติบโตทางลําตนโดยเกษตรกรมีสวนรวม 

ในพื้นท่ีโครงการสถานีพัฒนาเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริบานนาเกียน อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม. ใน การประชุมสัมมนาวิชาการขาว กลุมศูนยวิ จัยขาวภาคใต 

ประจําป 2558 (น. 26-41). กองวิจัยและพัฒนาขาว กรมการขาว กระทรวงเกษตร

และสหกรณ.  

พงศพันธุ แพรกทอง, ขนิษฐา เสถียรพีระกุล, ปราโมช ศีตะโกเศศ และเกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง. 

(2558). การจัดต้ังและบริหารจัดการกลุมน้ําด่ืมชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนบาน

หนองชุมแสง อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี. ใน การประชุมวิชาการและ

นําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ หนึ่งทศวรรษการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืนตาม

รอยพอ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี (น.73-80). เชียงใหม: เชียงใหมฮอลล ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม 

แอรพอรต. 



มคอ.2 
 
 

90 

อํานาจ ใจมอย, เกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง, ปราโมช ศีตะโกเศศ และขนิษฐา เสถียรพีระกุล. (2558). 

โครงสรางปาและการใชประโยชนพืชอาหารจากปาผลัดใบของชุมชนบานหวยซลอบ 

ตําบลหวยผา อําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน. ใน  การประชุมวิชาการ

และนําเสนอผลงานวิชาการเครือขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย ครั้งท่ี 5 

เรื่อง ตนทุนทรัพยากรทางธรรมชาติ: มูลคา การพัฒนาและการอนุรักษ (น. 25-34). 

กรุงเทพฯ: คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  

นัยนา โปธาวงค, เกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง, ปราโมช ศีตะโกเศศ, สายสกุล ฟองมูล และสุนทร คํา

ยอง. (2558). ลักษณะโครงสรางปา ความหลากชนิด และการใชประโยชน ภายใตการ

จัดการทรัพยากรชุมชนของปาชุมชนบานทาปาเปา ตําบลทาปลาดุก อําเภอแมทา 

จังหวัดลําพูน ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครือขายงานวิจัย

นิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย ครั้งท่ี 5 เรื่อง ตนทุนทรัพยากรทางธรรมชาติ: มูลคา 

ก า รพั ฒ น าแ ละ ก ารอ นุ รั ก ษ  (น . 5 6 -6 5 ) . ก รุ ง เท พ ฯ : ค ณ ะ วน ศ าส ต ร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  

Sri-Ngernyuang, K., Chai-Udom, K., Sungpalee, W., Kanzaki, M., & Itoh, A. (2013). The 

Seedling Survivorship of Two Climax Lauraceae Species in Tropical 

Montane Forest, Thailand. In The conference on Thai Forest Ecological 

Research Network, T-FERN. (pp. 25-38). Chiang Mai: Maejo University. 

 

10. ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ (5 ปยอนหลัง) 

เกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง, วิชญภาส สังพาลี, สคาร ทีจันทึก, พงษศักด์ิ สหุนาฬุ, ขวัญชัย ชัยอุดม, 

Takshi Mizuno, Hideyuki Noguchi, Mamoru Kanzaki และเกรียงศักด์ิ ถนอม

พันธุ. (2556). แปลงวิจัยนิเวศวิทยาปาไมถาวรระยะยาว 15 เฮกแตร ดอยอินทนนท. 

เชียงใหม: หจก. ภทระพรีเพรส.  48 หนา. 

เกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง, สุธีระ เหิมฮึก และวิชญภาส สังพาลี. (2558). รอบรูเรื่องไมสัก. วารสารแม

โจปริทัศน: 16(6), 9-16. 

ปราโมช ศีตะโกเศศ, เกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง และขนิษฐา เสถียรพีระกุล. (2555). วันมหาปติของ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน. วารสาร

แมโจปริทัศน. 13(4), 8-11. 
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1. ประวัติ 
ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางสาวขนิษฐา เสถียรพีระกุล 
ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Miss Kanitta Satienperakul 
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
ตําแหนง อาจารย 
สาขาวิชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 
หนวยงานท่ีสังกัด คณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม 50290 
โทรศัพท : 053-875289   โทรสาร : 053-875252 
E-mail Address : kanitta@mju.ac.th  

2. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ช่ือสถาบันการศึกษา ป พ .ศ.  

วท.ด. ปฐพีศาสตรและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2556 

วท.ม. การจัดการทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2541 

วท.บ. ภูมิศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2537 

3. สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญพิเศษ 
    1)  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
    2)  เศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม 
    3)  การวิเคราะหและประเมินโครงการ 

4. ประวัติการทํางาน 

ป พ.ศ. ตําแหนง 

2542 - ปจจุบัน อาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร 
 
5. ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง) 

ไมมี 
 
6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง) 

เกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง, ขนิษฐา เสถียรพีระกุล, วิชญภาส สังพาลี, ลักษณา สัมมานิธิ, สายสมร

ลํายอง, ปยวรรณ สุทธิประพันธ และธีรพงษ เสาวภาคย. (2557). ความหลากหลาย

ทางชีวภาพของสวนปาแมมาย จังหวัดลําปาง (รายงานโครงการวิจัย). เชียงใหม: 

มหาวิทยาลัยแมโจ. 167 หนา. 
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เกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง, ขนิษฐา เสถียรพีระกุล, วิชญภาส สังพาลี, ลักษณา สัมมานิธิ, สายสมร 

ลํายอง, ปยวรรณ สุทธิประพันธ และธีรพงษ เสาวภาคย. (2558). ความหลากหลาย

ทางชีวภาพของสวนปาแมแจม จังหวัดเชียงใหม (รายงานโครงการวิจัย). เชียงใหม: 

มหาวิทยาลัยแมโจ. 174 หนา. 

เกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง, ขนิษฐา เสถียรพีระกุล, วิชญภาส สังพาลี, ลักษณา สัมมานิธิ, สุธีระ เหิมฮึก

, สายสมร ลํายอง, ปยวรรณ สุทธิประพันธ และธีรพงษ เสาวภาคย. (2559). ความ

หลากหลายทางชีวภาพของสวนปาแมเมาะ จังหวัดลําปาง (รายงานโครงการวิจัย). 

เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ. 161 หนา. 

 
7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 

ไมมี 
 
8. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง) 

ขนิษฐา เสถียรพีระกุล, สุนทร คํายอง, นิวัติ อนงครักษ และเกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง. (2555). การ

ประเมินมูลคาคารบอนและธาตุอาหารสะสมในดินปาดิบเขาบริเวณดอยอินทนนท 

จังหวัดเชียงใหม. วารสารเกษตร, 28(2), 173-182. 

 
9. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 

ขนิษฐา เสถียรพีระกุล, เกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง และสมชาย นองเนือง. (2555). การประเมินมูลคา

การกักเก็บคารบอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินสวนปาสนสามใบ พื้นท่ีตนน้ําภาคเหนือ 

จังหวัดเชียงใหม. ใน การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 50  

(น. 291-298). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ขนิษฐา เสถียรพีระกุล, สุนทร คํายอง, นิวัติ อนงครักษ และเกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง. (2556). มูลคา

การกักเก็บคารบอนในมวลชีวภาพและในดินของปาดิบเขาท่ีเหลือเปนหยอมบนพื้นท่ี

ตนน้ําท่ีสูง หนวยจัดการตนน้ําบอแกว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม. ใน การประชุม

ทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครือขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย 

ครั้งท่ี 2 (น. 145-154). เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ. 

พงศพันธุ แพรกทอง, ขนิษฐา เสถียรพีระกุล, ปราโมช ศีตะโกเศศ และเกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง. 

(2558). การจัดต้ังและบริหารจัดการกลุมน้ําด่ืมชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนบาน

หนองชุมแสง อําเภอเวียงสระ จังวัดสุราษฎรธานี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 

หนึ่งทศวรรษการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืนตามรอยพอ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (น. 73-80). เชียงใหม: เชียงใหม

ฮอลล ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหมแอรพอรต. 
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นิพนธ บุญมี, ปราโมช ศีตะโกเศศ, เกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง และขนิษฐา เสถียรพีระกุล. (2558). 

การคัดเลือกพันธุขาวท่ีสูงในระยะการเจริญเติบโตทางลําตนโดยเกษตรกรมีสวนรวม 

ในพื้นท่ีโครงการสถานีพัฒนาเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริบานนาเกียน อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม. ใน การประชุมสัมมนาวิชาการขาว กลุมศูนยวิ จัยขาวภาคใต 

ประจําป 2558 (น. 26-41). กองวิจัยและพัฒนาขาว กรมการขาว กระทรวงเกษตร

และสหกรณ. 

Satienperakul, K., Khamyong, S., Anongrak, N., & Sri-ngernyuang, K. (2012). Value of 

Carbon Stock in Aboveground Biomass of Montane Forest at Doi 

Inthanon, Chiang Mai Province. In The conference on 1st ASEAN Plus The 

Graduate Research Congress, AGRC 2012. (pp.100-105) Chiang Mai: 

Thailand. 

 
10. ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ  (5 ปยอนหลัง) 

ปราโมช ศีตะโกเศศ, เกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง และขนิษฐา เสถียรพีระกุล. (2555). วันมหาปติของ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน. วารสาร

แมโจปริทัศน. 13(4), 8-11. 
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1. ประวัติ 
 ช่ือ-นามสกุล   นางลักษณา สัมมานิธิ 
 ช่ือ-นามสกุล   Mrs. Luxsana Summaniti 
 ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
 สาขาวิชา สาขาวิชาการออกแบบและวางแผนส่ิงแวดลอม 
 หนวยงานท่ีสังกัด คณะสถาปตยกรรม 
  มหาวิทยาลัยแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย  
  จังหวัดเชียงใหม 50290 
  โทรศัพท : 0-5387-5350-4 
  E-mail Address : luxsana@mju.ac.th 
 
2. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ช่ือสถาบันการศึกษา ป พ .ศ.  

ผ.ด. การวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2555 

ผ.ม. การวางผังเมือง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2539 
วท.บ. ภูมิศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 2534 

 

3. สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญพิเศษ 
1) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
2) การวางแผนภาคและเมือง 

 
4. ประวัติการทํางาน 

ป พ.ศ. ตําแหนง 

กุมภาพันธ –
พฤศจิกายน        
พ.ศ.2539 

นักผังเมือง บริษัท คอนซัลแทนท ออฟ เทคโนโลยี จํากัด  

พ.ศ.2539 – ปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการออกแบบและวางแผนส่ิงแวดลอม 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

5. ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง) 
    -  
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6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง) 
ลักษณา สัมมานิธิ. (2559-2560). ประสิทธิภาพการเขาถึงของโครงขายคมนาคมขนสงกับการใช

ประโยชนท่ีดินในบริบทผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม เพื่อการเติบโตเชิงพื้นท่ีอยางชาญ

ฉลาดและยั่งยืน (รายงานการวิจัย). เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ. 

เกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง, ขนิษฐา เสถียรพีระกุล, วิชญภาส สังพาลี, ลักษณา สัมมานิธิ, สายสมร

ลํายอง, ปยวรรณ สุทธิประพันธ และธีรพงษ เสาวภาคย. (2557). ความหลากหลาย

ทางชีวภาพของสวนปาแมมาย จังหวัดลําปาง (รายงานโครงการวิจัย). เชียงใหม: 

มหาวิทยาลัยแมโจ. 167 หนา. 

เกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง, ขนิษฐา เสถียรพีระกุล, วิชญภาส สังพาลี, ลักษณา สัมมานิธิ, สายสมร 

ลํายอง, ปยวรรณ สุทธิประพันธ และธีรพงษ เสาวภาคย. (2558). ความหลากหลาย

ทางชีวภาพของสวนปาแมแจม จังหวัดเชียงใหม (รายงานโครงการวิจัย). เชียงใหม: 

มหาวิทยาลัยแมโจ. 174 หนา. 

เกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง, ขนิษฐา เสถียรพีระกุล, วิชญภาส สังพาลี, ลักษณา สัมมานิธิ, สุธีระ เหิมฮึก

, สายสมร ลํายอง, ปยวรรณ สุทธิประพันธ และธีรพงษ เสาวภาคย. (2559). ความ

หลากหลายทางชีวภาพของสวนปาแมเมาะ จังหวัดลําปาง (รายงานโครงการวิจัย). 

เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ. 161 หนา. 

ปรัชมาศ ลัญชานนท,  ลักษณา สัมมานิธิ, อัจฉรี เหมสันต และบรรจง สมบูรณชัย. (2558). การ

วางแผนพัฒนาชุมชนเกษตรอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวม กรณีศึกษา เทศบาลตําบล

ปาไผ  อํ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  (รายงานโครงการวิ จัย ). เชียงใหม :

มหาวิทยาลัยแมโจ. 

ลักษณา สัมมานิธิ และปรัชมาศ ลัญชานนท. (2556). ภูมิสัณฐาน: ประสิทธิภาพการเขาถึงบน

โครงขายสัญจรมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยแมโจ (รายงานโครงการวิจัย). 

เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ. 

 

7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

 ไมมี 
 
8. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง) 

ลักษณา สัมมานิธิ. (2558) ประสิทธิภาพการเขาถึงโครงขายสัญจรอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

ของทางจักรยานและทางเดินเทา ในแนวทางมหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยแมโจ. 

Journal of Architecture/Planning Research and Studies, 12, 73-88. 
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9. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 
ลักษณา สัมมานิธิ และปรัชมาศ ลัญชานนท. (2558). สัณฐานโครงขายและการสัญจรอยางเปน

มิตรกับส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยแมโจ. ใน การประชุมวิชาการประจําป 2558 

มหาวิทยาลัยแมโจ (น. 71-81). เชียงใหม: สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแมโจ. 

ลักษณา สัมมานิธิ. (2558). พัฒนาการการทองเท่ียวตลาดน้ําไทยในบริบทสวน พื้นท่ีจังหวัด

สมุทรสงครามและราชบุรี. ใน งานวิจัยเดน มหาวิทยาลัยแมโจ 80 ป. Outstanding 

Research Achievements of Maejo University (น .  8 3 -8 8 ) .  เ ชี ย ง ใ ห ม : 

มหาวิทยาลัยแมโจ. 

ลักษณา สัมมานิธิ. (2556). พัฒนาการทองเท่ียวตลาดน้ํ าไทยในบริบทสวน พื้น ท่ีจังหวัด

สมุทรสงคราม และราชบุร.ี ใน การนําเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ การพัฒนาชนบทท่ียั่งยืน ประจําป 2556 ครั้งท่ี 3 (น. 8-15). 

ขอนแกน: หจก.โรงพิมพคลังนานาวิทยา. 

ลักษณา สัมมานิธิ. (2556). การเปนเมืองเชิงสัณฐานพื้นท่ีของการต้ังถ่ินฐานในบริบทสวน พื้นท่ีฝง

ตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา. ใน การประชุมวิชาการภูมิทัศนและส่ิงแวดลอม ครั้งท่ี 

1 (น. 100-109). เชียงใหม: ท็อปสปด.  

 

10. ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ (5 ปยอนหลัง) 
ลักษณา สัมมานิธิ. (2557). ตลาดน้ํานัดคํ่า จังหวัดสมุทรสงคราม วารสารแมโจปริทัศน. 13(3), 

53-57. 
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อาจารยประจําหลักสูตร 
 

1. ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี 1 
ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นายฐปน ช่ืนบาล 
ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Tapana Cheunbarn 
ตําแหนงทางวิชาการ   ผูชวยศาสตราจารย 
สาขาวิชา    สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
หนวยงานท่ีสังกัด   คณะวิทยาศาสตร   
     มหาวิทยาลัยแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย 

    จังหวัดเชียงใหม 50290 
    โทรศัพท : 053-873540-2  โทรสาร : 053-878225 

     E-mail Address : tapana@mju.ac.th 
 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ช่ือสถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 
Ph.D. 

 
Environmental 
Engineering  

Illinois Institute of Technology, 
U.S.A.  

2541 

วท.ม. เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยมหิดล 2535 
วท.บ. วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2533 

 
3. สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญพิเศษ 
 1) Wastewater Management 
 2) Solid Waste Management 
 3) Waste Utilization 
 
4. ประวัติการทํางาน 

ป พ.ศ. ตําแหนง 
2539 – 2541 
 
 
2544 – 2545 
 
2550 - 2551  
 
2536 - ปจจุบัน  

ผูชวยสอน Department of Civil, Architectural and Environmental 
Engineering, Armour college of  Engineering, Illinois Institute of 
Technology, U.S.A  
อาจารยพิเศษ คณะวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยราชมงคล
ลานนา 
อาจารยพิเศษ สาขาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
อาจารยประจํา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 
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5. ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลงั) 
ไมมี 
   

6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง) 
ฐปน ช่ืนบาล และศิราภรณ ช่ืนบาล. (2557). การบําบัดน้ําเสียท่ีผานการบําบัดโดยระบบผลิตกาซ

ชีวภาพจากฟารมสุกรโดยใชไสเดือนดินรวมกับบึงประดิษฐ (Treatment of Effluent 

from Swine Farm Biogas System by Earthworm and Constructed 

Wetlands) (รายงานการวิจัย). เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ. 

ฐปน ช่ืนบาล, ศิราภรณ ช่ืนบาล และมยุรา ศรีกัลยานุกูล. (2559). การศึกษาการผลิตกาซชีวภาพ

จากการหมักหญาเนเปยรรวมกับของเสียจากฟารมสุกรดวยกระบวนการหมักแบบไร

ออกซิ เจน  2  ข้ัน ตอน  (Study on Biogas Production from Co-Digestion of 

Napier Mixed with Swine Waste by Two-Stage Anaerobic Digestion). 

(รายงานการวิจัย). เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ. 

   

7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
Cheunbarn T. & Cheunbarn S. (2015). Cultivation of Algae in Vegetable and Fruit 

Canning Industrial Wastewater Treatment effluent for Tilapia 

(Oreochromis niloticus) feed supplement. International Journal of 

Agriculture and Biology, 17, 653-657. 

 
8. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง) 

จุไรรัตน อิมินา, ฐปน ช่ืนบาล และศรีกาญจนา คลายเรือง. (2557). การคัดแยกและศึกษาลักษณะ

ของแบคทีเรียท่ีสามารถยอยสลายสารไกลโฟเสท. วารสารวิจัยและสงเสริมการเกษตร, 

31(3), 35-44. 

ฐปน ช่ืนบาล, ศรีกาญจนา คลายเรือง และจุไรรัตน อิมินา. (2558). การยอยสลายสารไกลโฟ     

เสตทางชีวภาพโดยแบคทีเรียแยกจากดินเกษตร. วารสารนเรศวรพะเยา, 8(1):15-20. 

 
9. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 

พันธุเครือ ทิพยโสด, ฐปน ช่ืนบาล, ศิราภรณ ช่ืนบาล และณิชมน ธรรมรักษ. (2555). การศึกษา

ประสิทธิภาพของแบคทีเรียในการยอยสลายสารไดโคโฟลน. ใน การประชุมวิชาการ

แหงชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งท่ี 9 (น. 1158-1165). 

นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

 



มคอ.2 
 
 

99 

จุไรรัตน อิมินา, ฐปน ช่ืนบาล และศิราภรณ ช่ืนบาล. (2555). การศึกษาประสิทธิภาพของ

แบคทีเรียในการยอยสลายสารไกลโฟเสท. ใน การประชุมวิชาการแห งชาติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้ง ท่ี 9 (น. 1151-1157). 

นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ครรชิต เงินคําคง, ศิราภรณ ช่ืนบาล และฐปน ช่ืนบาล. (2556). ผลของคารบอนไดออกไซดตอ

ผลผลิตจุลสาหราย Spirulina sp. ใน การประชุมวิชาการสาหรายและแพลงกตอน

แหงชาติ ครั้งท่ี 6 (น. 90-96). เชียงใหม: โรงแรมดิเอ็มเพลส. 

ฐปน ช่ืนบาล, ศิราภรณ ช่ืนบาล และพนมเทียน ทนคําดี. (2556). การปลดปลอยไนโตรเจนและ

ฟอสฟอรัสของวัสดุปรับปรุงดินท่ีไดจากกากตะกอนจากถังยอยไรอากาศ. ใน การ

ประ ชุมวิ ชาก าร ดิน และ ปุ ย แห งชาติ  ครั้ ง ท่ี  3  (น . 126 -131 ). ขอน แก น : 

มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

รุงตะวัน ปนทะวงค, ฐปน ช่ืนบาล, ศิราภรณ ช่ืนบาล และศรีกาญจนา คลายเรือง. (2557). 

การศึกษาการเจริญของแบคทีเรียกรดแลคติกในหญาสกัด. ใน การประชุมวิชาการ

ระดับชาตินเรศวรวิจัย ครั้งท่ี 10 (น. 950-955). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

พนมเทียน ทนคําดี, ฐปน ช่ืนบาล, ศิราภรณ ช่ืนบาล และศุภธิดา อ่ําทอง. (2557). ศักยภาพของ

วัสดุปรับปรุงดินท่ีผลิตจากกากตะกอนถังหมักไรอากาศแบบกวนผสม. ใน การประชุม

วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎภู เก็ต ครั้งท่ี  2 (น. 344-351). ภู เก็ต : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 

รุงทิวา สีมาปาน, ศรีกาญจนา คลายเรือง, ศิราภรณ ช่ืนบาล และฐปน ช่ืนบาล. (2558). ศักยภาพ

การผลิตกาซมีเทนจากการหมักรวมของมูลสุกรและหญาเนเปยรหมัก ใน เอกสารการ

ประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 53 (น. 189). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

พัฒน  โกจินอก, ฐปน ช่ืนบาล, ศิราภรณ  ช่ืนบาล และศรีกาญจนา คลายเรือง. (2558). 

ประสิทธิภาพของบึงประดิษฐแบบไหลใตผิวดินรวมกับไสเดือนดินตอการบําบัดน้ําท้ิง

จากระบบกาชชีวภาพของฟารมสุกร. ใน การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา

ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภั ฏอุดรธานี  ครั้ ง ท่ี  9 (น . 912-922). อุดรธานี : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.  

 
10. ผลงานอื่น ๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปยอนหลัง) 
 ไมมี 
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1. ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี 2 
 ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางสาวปรารถนา ยศสุข 
 ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Miss Pradtana Yossuck 
 ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 
 ตําแหนง  อาจารย 
 สาขาวิชา  สาขาวิชาบริหารศาสตร 
 หนวยงานท่ีสังกัด  วิทยาลัยบริหารศาสตร 
  มหาวิทยาลัยแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย  
  จังหวัดเชียงใหม 50290 
  โทรศัพท : 053-8755567   โทรสาร : 053-875540 
  E-mail Address : pradtana@mju.ac.th 
 
2. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ช่ือสถาบันการศึกษา ป พ .ศ.  

Ph.D. Rural Sociology University of Missouri-
Columbia, U.S.A. 

2542 

วท.ม. สงเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2529 

วท.บ. เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2527 

 
3. สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญพิเศษ 

1)  การจัดการชุมชน 
2)  การจัดการทรัพยากรชุมชนและส่ิงแวดลอม 
3)  การสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 
4)  สังคมวิทยาชนบท 
5)  การวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม 

 

4. ประวัติการทํางาน 

ป พ.ศ. ตําแหนง 

2531 – 2534 

2534 – 2547 

 

2547 – ปจจุบัน 

นักวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

อาจารย ภาควิชาสงเสริมการเกษตร คณะธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัย

แมโจ 

1. ผูชวยศาสตราจารย วิทยาลัยบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

2. กรรมการประจําวิทยาลัยบริหารศาสตร 
3. กรรมการประจําหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารศาสตร 
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5. ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง) 
ไมมี 

 
6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง) 

ปรารถนา ยศสุข และคณะ. (2556). การพัฒนานโยบายสาธารณะท่ีเหมาะสมในการเสริมสราง

สังคมแหงความเปนธรรม ของเทศบาลตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม (รายงานการวิจัย). เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ.  

ปรารถนา ยศสุข และคณะ. (2558). กระบวนการของการพัฒนานโยบายสาธารณะเกษตรอินทรีย

ในอาเซียน: กรณีศึกษาประเทศไทยและประเทศฟลิปปนส (รายงานการวิจัย). 

เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ.  

บัญจรัตน โจลานันท, เกศสุดา สิทธิสันติกุล และปรารถนา ยศสุข. (2558). การเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดการน้ําในการผลิตขาวเพื่อรับมือตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ : 

กรณีศึกษาเทศบาลตําบลออนใต จังหวัดเชียงใหม (รายงานการวิจัย). เชียงใหม : 

มหาวิทยาลัยแมโจ.  

เกศสุดา สิทธิสันติกุล, วราภรณ ปญญาวดี และปรารถนา ยศสุข. (2558). บทบาทขององคการ

ปกครองสวนทองถ่ินตอการสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรปาไมในชุมชนทองถ่ิน  

(รายงานการวิจัย). เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ.  

 
7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

Phoewhawm R, Yossuck, P., & Tangkittipaporn, J. (2014). Preparing students as  

team learners to support team learning in a cross-cultural working 

environment. International Journal of Management in Education, 8 (2 ), 

114-159. 

 
8. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง) 

เกศสุดา สันธิสันติกุล, ปญจรัตน โจลานันท และปรารถนา ยศสุข. (2558). การจัดการความรูเพื่อ

กําหนดทางเลือกในการปลูกขาวของเกษตรกรในพื้นท่ีภัยแลง กรณีศึกษา เกษตรกร

ตําบลออนใต  อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม . วารสารมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร, 6(1), 160-184. 
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9. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 
ปรารถนา ยศสุข, พงศกร กาวิชัย และเจษฎา มิ่งฉาย. (2557). เกษตรอินทรียไทย: การประเมินผล

การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติในพื้นท่ีของเกษตรกร(Thai organic agriculture: 

Evaluation of policy implementation on the local farmer). ใน รายงานการ

ประชุมวิชาการการพัฒนาชนบทท่ียั่ งยืน  ครั้ง ท่ี  4 (น. 364-372). ขอนแกน : 

มหาวิทยาลัยขอนแกน.  

พงศกร กาวิชัย , ปรารถนา ยศสุข, สมคิด แกวทิพย และชมชวน บุญระหงษ. (2558). การ

ขับเคล่ือนนโยบายเกษตรอินทรียขององคกรปกครองทองถ่ินอยางยั่งยืน: กรณีศึกษา 

องคการบริหารสวนตําบลแมทา อําเภอแมออน ใน รายงานการประชุมวิชาการของ

ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร  ค รั้ ง ท่ี  5  (น .  917-924) .  ก รุ ง เ ท พ ฯ : 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

เกศสุดา สันธิสันติ, กุลปญจรัตน โจลานันท และปรารถนา ยศสุข. (2558). ทางเลือกในการปรับตัว

ตอภัยแลงของเกษตรกรผูปลูกขาว ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม. 

ใน รายงานการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 53 (น. 1241-

1248). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

Kawichai, P., Yossuck, P., Kaewthip, S., & Boorahong, C. (20 1 5 ).  Policy 
determination process on organic farming of the local administrative 
organizations: case study of Mae Tha Sub-District administrative 
organization, Mae On District and Luang Nuae Municipality, Doi Saket 
District, Chiangmai Province. In the Proceeding of 1st  ASEAN Conference 
on Humanities and Social Sciences (pp. 33-38.) Lao PDR: Vientian. 

 
10. ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ  (5 ปยอนหลัง) 
     ไมมี 
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1. ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี 3 

 ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นางธีรนุช เจริญกิจ 
 ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Theeranuch Jaroenkit 
 ตําแหนงทางวิชาการ   ผูชวยศาสตราจารย 
 ตําแหนง    อาจารย 
 สาขาวิชา    สาขาวิชาพืชสวน 
 หนวยงานท่ีสังกัด   คณะผลิตกรรมการเกษตร 

     มหาวิทยาลัยแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย 
    จังหวัดเชียงใหม 50290 
    โทรศัพท : 053-499218/053-873390  

     E-mail Address : theeranu@mju.ac.th 
 
2. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก ป พ.ศ. 

Ph.D Horticulture  University of Hawaii, U.S.A.  2542 
 

M.S. Postharvest Physiology  Oregon State University, 
U.S.A.   

3825  
 

วท.บ. เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 2530 
 
3. สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญพิเศษ 
 1) วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ไมดอก-ไมประดับ ผัก และผลไม 
 2) สรีรวิทยาการสุกของผลไมและการควบคุมการเจริญเติบโตหลังการเก็บเกี่ยว 
 3) การพัฒนาคุณภาพผลผลิตของลําไย 
 
4. ประวัติการทํางาน 

ป พ.ศ. ตําแหนง 
2551 - 2557 
2558 - ปจจุบัน  

ผูอํานวยการศูนยวิจัยลําไย มหาวิทยาลัยแมโจ 
ผูชวยศาสตราจารย และอาจารยประจําสาขาวิชาพืชสวน คณะผลิต
กรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแมโจ 

 
5. ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลงั) 

1) โครงการจัดต้ังศูนยเครือขายวิจัยและพัฒนาลําไยแมโจ – สกว. ผูบริหารแผนงาน (แหลงทุน: 
Matching Fund Project รวมกับมหาวิทยาลัยแมโจ ป 2553-2555) 
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6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง) 
ธีรนุช เจริญกิจ. (2553-2555). การศึกษาอิทธิพลของการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศตอการ

เจริญเติบโตและออกดอกติดผลของลําไย (รายงานการวิจัย). เชียงใหม: มหาวิทยาลัย

แมโจ. 

ธีรนุช เจริญกิจ. (2555). โครงการอนุรักษและพัฒนาพันธุลําไย (รายงานการวิจัย). เชียงใหม: 

มหาวิทยาลัยแมโจ. 

 

7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
Jaroenkit T., Buamasung, B., Ussahatanonta, S., & Manochai, P. (2 0 1 2 ).  Effects of 

temperature, relative humidity and rainfall on leaf flushing, flowering 

and yield of longan grown in Chiang Mai Province, Thailand. Acta 

Horticulturae, 102, 169-176.  

Jaroenkit T., Thamjumrat, S., Ussahatanonta, S., & Sritontip, C. (2 0 1 2 ). 

Determination of longan (Dimocarpus longan ‘Daw’) baseline 

temperature in Thailand. Acta Horticulturae, 1029, 163-168. 

 Sritontip C., Jaroenkit, T., Manochai, P., & yoswat, C.S. (2 0 1 2 ).  The Impact of 

climate changes on yield of longan production in Northern Thailand. 

Acta Horticulturae, 1029, 155-162. 

 

8. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง) 
จันทรเพ็ญ สะระ, ฉันทนา วิชรัตน, ธีรนุช เจริญกิจ และแสงทอง พงษเจริญกิต. (2556). การ

พัฒนาเครื่องหมาย SCAR เพื่อใชในการจําแนกลําไยลูกผสมระหวางพันธุดอ 27 กับสี

ชมพู. Thai Journal of Genetics. (1), 244-247. 

ราตรี หงษยนต, ธีรนุช เจริญกิจ, เฉลิมศรี นนทสวัสด์ิศรี และชินพันธ ธนารุจ. (2557). การศึกษา

ความมีชีวิตของละอองเกสร อัตราการงอก และการติดผลของลําไยพันธุอีดอ ท่ีปลอย

ใหออกดอกติดผลตามธรรมชาติ และการชักนําใหออกดอกนอกฤดู. วารสาร

วิทยาศาสตรเกษตร, 45(3), 93-98. 

วีรพงษ สีฮอแกว, ธีรนุช เจริญกิจ, ยงยุทธ ขามส่ี และชินพันธ ธนารุจ.  (2557). ผลของ 1-

Methylcycropropene (1-MCP) ตอคุณภาพและอายุการวางจําหนายนอยหนาพันธุ

เพชรปากชอง. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร, 45(3), 81-85. 
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บัวไหล บัวมาสูง, ธีรนุช เจริญกิจ, พาวิน มะโนชัย และเสกสันต อุสสหตานนท. (2557). อิทธิพล

ของอุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ และปริมาณน้ําฝนตอการแตกใบออน ออกดอก และ

ปริมาณผลผลิตของลําไยพันธุอีดอ ท่ีออกดอกในสภาพธรรมชาติ. วารสารวิทยาศาสตร

เกษตร, 45(3), 103-107. 

แสงทอง พงษเจริญกิต, จันทรเพ็ญ สะระ , ธีรนุช เจริญกิจ และฉันทนา วิชรัตน . (2559). 

การศึกษาความสัมพันธทางพันธุกรรมของลาไยดวยเทคนิคไอดีอารเอพีดี. วารสาร

เกษตร, 32(1), 1-8. 

 
9. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 

จันทรเพ็ญ สะระ, ฉันทนา วิชรัตน, ธีรนุช เจริญกิจ และแสงทอง พงษเจริญกิต. (2556). การใช

เทคนิคอารเอพีดีในการจําแนกความสัมพันธทางพันธุกรรมของลําไย. ใน รายงานการ

ประ ชุมวิชาการประ จําป  2556 มหาวิทยาลัยแม โจ  (น . 41-42). เชีย งใหม : 

มหาวิทยาลัยแมโจ. 

จันทรเพ็ญ สะระ, ฉันทนา วิชรัตน, ธีรนุช เจริญกิจ, พาวิน มะโนชัย และแสงทอง พงษเจริญกิต. 

(2558). เครื่องหมายอารเอพีดีสําหรับการตรวจสอบลําไยลูกผสมระหวางพันธุแหว

กับพันธุดอกานแข็ง. ใน รายงานการประชุมวิชาการประจําป 2556 มหาวิทยาลัยแม

โจ (หนา 28-35). เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ. 

 
10. ผลงานอื่น ๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปยอนหลัง) 
 ไมมี 
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1. ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี 4 

 ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวบงกชมาศ เอกเอี่ยม 

 ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Bongkochmas Ek-Iem 

 ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

 ตําแหนง อาจารย 

 สาขาวิชา บริหารศาสตร 

 หนวยงานท่ีสังกัด วิทยาลัยบริหารศาสตร 

 มหาวิทยาลัยแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย  
  จังหวัดเชียงใหม 50290 

  โทรศัพท : 053-875540   โทรสาร : 053-875540 

  E-mail Address : bkmas@mju.ac.th   

2. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก ป พ.ศ. 

Ph.D. Sociology Mississippi State University, 
U.S.A. 

2544 

สม.ม. สังคมวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2532 
วท.บ. จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยาเขตประสานมิตร 
2528 

 
3. สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญพิเศษ 
 1) การพัฒนาสังคม 
 2) เครือขายสังคม 
 3) แนวคิดและทฤษฎีทางดานสังคมศาสตร 
 4) สังคมวิทยา 
 
4. ประวัติการทํางาน 

ป พ.ศ. ตําแหนง 
14 กุมภาพันธ 2537 
จนถึงปจจุบัน 

ผูชวยศาสตราจารย สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

 
5. ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลงั) 

ไมมี 
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6.  ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง) 
บงกชมาศ เอกเอี่ยม. (2555). กํานัน - ผูใหญบาน : การวิเคราะหบทบาทและภาวะความเปนผูนํา

กับความคาดหวังของชาวบานท่ีมีตอผูนําทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม (รายงานการวิจัย). 

เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ. 

บงกชมาศ เอกเอี่ยม. (2558). แรงงานรับใชในบาน : การอพยพยายถ่ินและการสรางเครือขาย

สังคมของแรงงานขามชาติพมาหญิงในจังหวัดเชียงใหม (รายงานการวิจัย). เชียงใหม: 

มหาวิทยาลัยแมโจ. 

บงกชมาศ เอกเอี่ยม. (2559). ผูนําชุมชนกับการบริหารจัดการความขัดแยงดานการจัดการ

ทรัพยากรและแหลงทองเท่ียวภายในชุมชนเพื่อสรางความยั่งยืนในการใชประโยชน

รวมกันของประชาชน (รายงานการวิจัย). เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ. 

 

7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
Phoewhawm, R., Yossuck, P., Kaewthip, S., & EK-Iem, B. (2013). A case lesson on 

applying team learning in a cross-cultural workplace. International 

Journal of Innovation and Learning, 13(1). 

 

8. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง) 
ไมมี 
 

9. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 
บงกชมาศ เอกเอี่ยม. (2557). กํานัน-ผูใหญบาน : บทบาทและภาวะความเปนผูนํากับความ

คาดหวังของประชาชนท่ีมีตอผูนําชุมชนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม. ใน รายงานการ

ประชุมวิชาการการพัฒนาชนบทท่ียั่งยืน Rethink : Social Development for 

Sustainability in ASEAN Community ค รั้ ง ท่ี  4  (น . 4 7 -5 6 ) . ข อ น แ ก น : 

มหาวิทยาลัยขอนแกน.  

ธรณินทร เสนานิมิตร และบงกชมาศ เอกเอี่ยม. (2557). การจัดการและการสรางเครือขาย

องคการพัฒนาเอกชนเพื่อชวยเหลือทางดานสิทธิแกแรงงานขามชาติพมา กรณีศึกษา 

มูลนิธิมนุษยชนและการพัฒนา สาขาจังหวัดเชียงใหม. ใน การประชุมวิชาการการ

พั ฒ น าชน บ ท ท่ี ยั่ ง ยื น Rethink : Social Development for Sustainability in 

ASEAN Community ครั้งท่ี 4 (น. 641-649). ขอนแกน: มหาวิทยาลัย ขอนแกน.  
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EK-Iem, B. (2015). Economic Capital and Social Capital as Push-Pull Factors of 

Migration : The Cast of Woman Migrant Worker from Myanmar to Chiang 

Mai Thailand. In the Proceeding of 2nd International Conference on 

Innovation and Sustainability (ICOIS 2015) (p. 152.). Thailand: Chiang 

Mai. 

 

10. ผลงานอื่น ๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปยอนหลัง) 
 1) อาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ 

 2) อาจารยผูทรงคุณวุฒิสอบดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ 
 3) นักวิจัยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 
 4) กรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีสําหรับวิทยฐานะครูชํานาญ            
          การพิเศษ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาลําพูนเขต 1 
 5) กรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีสําหรับวิทยฐานะครูชํานาญ 
          การพิเศษ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหมเขต 3 
 6) กรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีสําหรับวิทยฐานะครูชํานาญ 
          การพิเศษ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหมเขต 5 
 7) กรรมการประเมินขอเสนอการวิจัยประจําปงบประมาน 2554 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด 
          พะเยา 
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1. ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี 5 
 ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นายปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร 
 ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Pathipan Sutigoolabud 
 ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
 ตําแหนง อาจารย 
 สาขาวิชา สาขาวิชาปฐพีศาสตร 
 หนวยงานท่ีสังกัด คณะผลิตกรรมการเกษตร 
 มหาวิทยาลัยแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย  
 จังหวัดเชียงใหม 50290 
 โทรศัพท : 053-873720 ตอ 110 
 E-mail Address : p12033@gmail.com 
 
2. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ช่ือสถาบันการศึกษา ป พ .ศ.  

Ph.D. Applied Bioscience and 
Biotechnology 

Mie University, Japan 2548 

วท.ม. เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2535 

วท.บ. เกษตรศาสตร-ปฐพีศาสตรและ
อนุรักษศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2531 

 
3. สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญพิเศษ 

1)  การจัดการธาตุอาหารพชื 
2)  การจัดการองคความรู 
3)  การผลิตปุยหมัก 
4)  การผลิตมันฝรั่ง 
5)  การวิเคราะหดิน น้ํา พืช 
6)  การวิเคราะหพื้นท่ีเพื่อการพัฒนา 
7)  การสรางแผนแมบทชุมชน 

 

4. ประวัติการทํางาน 

ป พ.ศ. ตําแหนง 
2537  
ปจจุบัน                        

อาจารย คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 
ผูชวยศาสตราจารย คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 
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5. ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง) 
ไมมี  

 
6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง) 

ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร. (2555). การพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการธาตุอาหารลําไย

อินทรีย (รายงานการวิจัย). เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ. 

จีราภรณ อินทสาร, ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร และจักรพงษ ไชยวงศ. (2555). การใชประโยชนจาก

จุลินทรียท่ีสามารถละลายฟอสเฟตไดภายใตการผลิตลําไยอินทรียในพื้นท่ีภาคเหนือ

ตอนบน (รายงานการวิจัย). เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ. 

ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร. (2555). การพัฒนาเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมเพื่อการผลิตลําไยอินทรีย  

(รายงานการวิจัย). เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ. 

ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร และคณะ. (2555). การศึกษาผลของการใชเช้ือราอาบัสคูลาไมคอรไรซาและ

พีจีพีอาร (PGPR) ตอการดึงดูดธาตุอาหาร การเจริญเติบโต และผลผลิตของลําไย 

(รายงานการวิจัย). เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ. 

ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร และคณะ. (2556). ศึกษาจุลินทรียท่ีเปนประโยชนตอภาคการเกษตรในปา

สวนพระองควังรี จังหวัดนครนายก (รายงานการวิจัย). มูลนิธิชัยพัฒนา: มหาวิทยาลัย

แมโจ. 

ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร และคณะ. (2556). การพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อการผลิตลําไย

อินทรีย (รายงานการวิจัย). เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ. 

ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร และคณะ. (2556). การวิจัยการใช FGD ยิปซัมในการเกษตร (รายงานการ

วิจัย). ลําปาง: บริษัทผลิตไฟฟา จํากัด(มหาชน). 

 
7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

Jigme, N.J., Sutigoolabud, P., Inthasan, J., & Sakhonwasee, S. (2015). The effect of 

organic fertilizers on growth and yield of broccoli (Brassica oleracea L. 

var. italica Plenck cv. Top Green). Journal of Organic Systems, (1 0 )1 ,           

9-14. 

 

8. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง) 
         ไมมี 
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9. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 
ปรียานุช แกววงศวาน, ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร และจีราภรณ อินทสาร. (2556). การตอบสนองของ

กิ่งตอนลําไยพันธุอีดอตอประสิทธิภาพของอารบัสคูลารไมคอไรซาจากเขตพื้นท่ีจังหวัด

เชียงใหมและลําพูน. ใน รายงานการประชุมวิชาการดินและปุยแหงชาติ ครั้งท่ี 3 (น. 

519-524). ขอนแกน: มหาวิทยาลัยขอนแกน.  

Sutigoolabud, P., & Senoo, K. (2014). Effect of soil pH on decontamination of 

chlorate in longan plantation soil. In Proceeding of 20th World Congress 

of Soil Science (p. 20). Korea: Jeju.  

 
10. ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ  (5 ปยอนหลัง) 

ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร. (2558). ยิปซัม: การบูรณาการงานวิจัย การเรียนการสอน และบริการ

วิชาการ. วารสารแมโจปริทัศน, 15(6), 59-63. 
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1. ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี 6 

 ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวทองเลียน บัวจูม 
 ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Tonglian Buwjoom 
 ตําแหนงทางวิชาการ   ผูชวยศาสตราจารย 
 ตําแหนง    รองอธิการบดี 
 สาขาวิชา    สาขาวิชาสัตวศาสตร 
 หนวยงานท่ีสังกัด   คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

     มหาวิทยาลัยแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย 
    จังหวัดเชียงใหม 50290 
    โทรศัพท : 053-875432   โทรสาร : 053-353830   

     E-mail Address : buwjoom@gmail.com 
 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ช่ือสถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 
Ph.D. Agriculture-Animal 

Science  
Ehime University, Japan   2549 

วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2541 
ทษ.บ. สัตวศาสตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2537 

 
3. สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญพิเศษ 
 1) โภชนศาสตรสัตวปก 
 2) การผลิตสัตวปก 
 3) อาหารสัตว 
  
4. ประวัติการทํางาน 

ป พ.ศ. ตําแหนง 
2541 - ปจจุบัน อาจารยประจําคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ 
2543 
2549 
2553 
ปจจุบัน 

เลขานุการโครงการจัดต้ังศูนยเทคโนโลยี ชีวภาพ 
หัวหนาสาขาอาหารสัตว ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว 
ผูชวยอธิการบดี กํากับดูแลดานสหกิจศึกษา 
รองอธิการบดี  

 
5.  ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลงั) 
 ไมมี 
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6.  ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง) 
ทองเลียน บัวจูม, บัวเรียม มณีวรรณ, เผาพงษ ปูระณะพงษ และโยธิน นันตา. (2555). การใชถ่ัว

เหลืองฝกสดและลําตนกลวยหมักในอาหารไกกระดูกดํา (รายงานการวิจัย). เชียงใหม: 

มหาวิทยาลัยแมโจ.  

 บัวเรียม มณีวรรณ, ทองเลียน บัวจูม, เผาพงษ ปูระณะพงษ และโยธิน นันตา. (2557). การศึกษา

ผลการใชสาหรายเกลียวทองในอาหารตอสมรรถภาพการเจริญเติบโต สีผิวหนัง และ

การยอยไดของโภชนะในไกพื้นเมืองพันธุประดูหางดํา (รายงานการวิจัย). เชียงใหม: 

มหาวิทยาลัยแมโจ.  

 
7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

Khonyoung, D., Yamauchi, K., Buwjoom, T., Maneewan, B., & Thongwittaya, N. 

(2012). Effects of dietary dried fermented ginger on growth performance, 

carcass quality, and intestinal histology of heat-stressed broilers. 

Canadian Journal of Animal Science, 92, 307-317. 

Maneewan B., Buwjoom, T., Sittiya, J., yamauchi, K., & Yamauchi, K.E. (2015). Effects 

of dietary dried red roselle (Hibiscus sabdariffa L.) calyces meal on egg 

production, egg quality, nutrient digestibility and intestinal histology in 

force-molted hens. Food Function, 14, 2-12. 

 
8. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง) 

บดินทร โคตรทอง, ทองเลียน บัวจูม, บัวเรียม มณีวรรณ และสุกิจ ขันธปราบ. (2557). ผลของ

ขนาดเปลือกหอยเชอรี่ในอาหารไกไขตอผลผลิตและคุณภาพไข. วารสารสัตวศาสตร

แหงประเทศไทย, 21-24. 

 
9. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการประดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 

Maneewan, B., Khotthong, B., Buwjoom, T., Khantaprab, S., Sittiya, J.K., & Yamauchi, 

K.E. (2015). The effects of golden apple snail (Pomacea canaliculata 

Lamarck) shell particle size in layer diet on small intestinal alterations. 

In Proceeding 4th National Animal Science conference of Thailand (pp. 

85-89). Thailand. 

 

10. ผลงานอื่น ๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปยอนหลัง) 
 ไมมี 
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1. ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี 7 

ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย)  วาท่ีรอยตรี ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ 
ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Acting Sub Lt. Thanakorn Lattirasuvan 
ตําแหนงทางวิชาการ   ผูชวยศาสตราจารย  
ตําแหนง    ผูชวยผูอํานวยการ มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร  

เฉลิมพระเกียรติ 
สาขาวิชา    สาขาวิชาเกษตรปาไม 
หนวยงานท่ีสังกัด   มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ 
     ตําบลแมทราย อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร 54140 
       โทรศัพท : 054-648593-5  

     E-mail Address : thanakorn@phrae.mju.ac.th 
 

2. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ช่ือสถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 

Ph.D. Agroforestry  
 

The United School of 
Agricultural, Ehime 
University, Japan  

2552 
 

วม.บ. วนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2544 
วท.บ. วนศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2538 

 

3. สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญพิเศษ 
 1) การวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรปาไม เชน ความอุดมสมบูรณของดินในสวนหลังบานบน

พื้นท่ีสูง ภาคเหนือประเทศไทย, สวนชาเมี่ยง, ระบบตองยา และสวนสัก 
 2) การจัดการลุมน้ํา 
 3) นิเวศวิทยาปาไม ความหลากหลายทางชีวภาพดานพืช 
 

4. ประวัติการทํางาน 
ป พ.ศ. ตําแหนง 

2538 – 2540 ผูชวยนักวิจัยประจําโครงการวิจัยนิเวศวิทยาปาไมระยะยาว  
เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง กรมปาไม 

2543 – 2544 
2545 – 2546 
2547 – ปจจุบัน 

นักวิจัยประจําสถานีวิจัยวนเกษตรตราด จังหวัดตราด 
Darwin Education Officer, หนวยวิจัยการฟนฟปูา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรปาไม  
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ 
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5. ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลงั) 
ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ. (2558). โครงการลักษณะโครงสรางและการเปล่ียนแปลงการใช

ประโยชนท่ีดินของลุมน้ําแมคํามี . หัวหนาโครงการวิจัย. (แหลงทุน : สํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ปงบประมาณ 2557). รหัสวิจัย : วช-58-001.1. 

ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ. (2558). โครงการรูปแบบการจัดการน้ําขนาดเล็ก ท่ีดิน ปาไมโดยชุมชน

ในระบบเกษตรท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนทองถ่ินจังหวัดแพร. หัวหนา

โครงการวิจัย. (แหลงทุน: ทุนวิจัยมุงเปา จํานวน 500,000 บาท. สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย). รหัสวิจัย : สกว.-58-011.1. 

 
6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง) 

สวิชญา ศุภอุดมฤกษ ตรีรัตน, อรจนา แสนไชย จันทรประยูร, จักรพงษ พวงงามช่ืน, ศรายุทธ ตรี

รัตน และธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ. (2556). การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางยั่งยืนอําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด

เชียงใหม (รายงานการวิจัย). เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ.  

ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ, วรรณา มังติกะ, ฑีฆา โยธาภักดี และธนากร แนวพิชิต. (2558). การ

ฟนฟูแหลงนิเวศผักหวานปาเพื่อสงเสริมใหเปนพืชเศรษฐกิจกับชุมชนในพื้น ท่ี

มหาวิทยาลัยแมโจ-แพรเฉลิมพระเกียรติ (รายงานการวิจัย). เชียงใหม: มหาวิทยาลัย

แมโจ.  

ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ. (2558).การเสริมศักยภาพกลุมผูปลูกสมุนไพรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

จังหวัดแพร. ระยะเวลางานวิจัย 01-10-2559 ถึง 30-09-2560 ผูวิจัยรวม (กําลัง

ดําเนินการ) 

  
7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

Tanaka S., Lattirasuvan, T., Sritulanon, C., Iwasaki, K., & Sakurai, K. (2012). Soil 

fertility status under various types of upland farming in northern 

Thailand - Case study of a village located in a mixed deciduous forests. 

Pedologist, 16 (1), 1-12. 

Yotapakdee T., Kongsuban, N., Lattirasuvan, T., & Mangkita, W. (2015). Determinants 

of food bank from Melientha suavis Pierre in a rural community in Phrae 

Province, Thailand. Environment and Natural Resources, 13(2), 44-54. 

  
8. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง) 

ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ. (2555). คุณสมบัติของดินและความหลากหลายของพืชในสวนหลังบาน 

อําเภอสอง จังหวัดแพร. วารสารวนศาสตร, 31(2), 16-28. 
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ฑีฆา โยธาภักดี, ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ, วรรณา มังกิตะ และลักษวรรณ หอศิลป. (2556). 

ผลตอบแทนของระบบการปลูกหวายในรูปแบบท่ีแตกตางกันในพื้นท่ีตนน้ําน้ําแหน 

อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน. วารสารเกษตรพระจอมเกลา, 313, 39-48. 

วรรณา มังกิตะ, ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ, พิชิตร วรรณคํา, ละออทิพย ไมตร,ี สุคนธทิพย บุญวงค 

และฑีฆา โยธาภักดี. (2556). การมีสวนรวมของชาวเขาเผาเมี่ยนในการฟนฟูแหลง

อาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ บานน้ําแปง ต.ผาทอง อ.ทาวังผา จ.นาน. 

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นท่ี, 5(4), 23-36. 

วรรณา มังกิตะ และธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ. (2556). ลักษณะทางนิเวศวิทยาและผลผลิตของฮอม 

(Baphicacanthus cusia (Nees) Brem.) ในพื้นท่ีจังหวัดแพร. วารสารกรมวิชาการ

เกษตร, 31(1), 21-40. 

ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ และวรรณา มังกิตะ. (2556). ความหลากหลายของพืชและลักษณะของ

ดินในสวนหลังบาน ตําบลแมทราย อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร. วารสารเกษตรพระ

จอมเกลา, 31(2), 27-36. 

ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ. (2558). สมบัติดินในสวนหลังบานบนพื้นท่ีสูง ภาคเหนือประเทศไทย : 

กรณีศึกษาในพื้นท่ี จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดแพร. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, 

1(2), 30-40. 

 

9. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 
วรรณา มังกิตะ และธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ. (2556). การศึกษานิเวศวิทยาและผลผลิตของฮอม 

(Baphicacanthus cusia (Nees) Brem.) ในพื้น ท่ี จังหวัดแพร. ใน รายงานการ

ประชุมวิชาการเครือขายนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย ครั้งท่ี 2 ความรูนิเวศวิทยาเพื่อ

การฟนฟู (น. 312-323). เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ.  

ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ, วรรณา มังกิตะ และปฏิสันถาร โรจนกุล. (2556). การสํารวจเบ้ืองตน

โครงสรางปาและความหลากหลายของพืช ในพื้นท่ีตนน้ํานาน. ใน รายงานการประชุม

วิชาการเครือขายนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย ครั้งท่ี 2 ความรูนิเวศวิทยาเพื่อการ

ฟนฟู (น. 278-293). เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ.  

ทีฑา โยธาภักดี, ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ, วรรณา มังกิตะ และลักษวรรณ หอศิลป. (2556). การ

ประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรของเนื้อไมในพื้นท่ีปาตนน้ํา หนวยจัดการตนน้ําน้ํา

แหน อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน. ใน รายงานการประชุมวิชาการเครือขายนิเวศวิทยา

ปาไมประเทศไทย ครั้งท่ี 2 ความรูนิเวศวิทยาเพื่อการฟนฟู (น. 244-256). เชียงใหม: 

มหาวิทยาลัยแมโจ.  
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วรรณา มังกิตะ, อุไรรัตน ทวีศรี, ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ และฑีฆา โยธาภักดี. (2558). การยืด

อายุการเก็บรักษาเมล็ดผักหวานปา (Melientha suavis Pierre). ใน การประชุม

วิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครือขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมแหงประเทศ

ไทย ครั้งท่ี 4 (น. 147-152). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.  

ฑีฆา โยธาภักดี, นลินี คงสุบรรณ, ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ และวรรณา มังกิตะ. 2558. มูลคาของ

ผักหวานปาเพื่อการอนุรักษพื้นท่ีปาของมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ. ใน 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครือขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมแหง

ประเทศไทย ครั้งท่ี 4 (น. 138-146). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.  

ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ, โสฬส สุขขี, ทิวา จามะรี, จักรพงษ ราดถา, ปฐมธรรม ปวุฒินันท , 

วรรณา มังกิตะ, และฑีฆา โยธาภักดี. (2558). สมบัติของดินและโครงสรางสังคมพืชท่ี

พบผักหวานปาในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ. ใน การประชุม 

วิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครือขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมแหงประเทศ

ไทย ครั้งท่ี 4 (น. 153-159). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

 
10. ผลงานอื่น ๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ (5 ปยอนหลัง) 

ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ และวรรณา มังกิตะ. (2555). สารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพปา

ชุมชน บานบุญแจม หมูท่ี 1 ตําบลน้ําเลา อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร. แพร: หาง

หุนสวนจํากัด เมืองแพรการพิมพ.  

ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ, วรรณา มังกิตะ และศุภชัย นุชิต. (2555). โครงการจัดการของปา 

(มะขามปอมและยางรัก) ในพื้นท่ีปาสงวนแหงชาติปาอมกอย อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม. เชียงใหม: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยแมโจ. 

ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ, วรรณา มังกิตะ และฑีฆา โยธาภักดี. (2556). โครงการอนุรักษฟนฟูและ

สงเสริมการปลูกหวายและไผ  จังหวัดน าน ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. เชียงใหม: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยแมโจ.  
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1. ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี 8 
 ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางเยาวนิตย ธาราฉาย 
 ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Yaowanit Tarachai 
 ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
 ตําแหนง รองคณบดีสถาปตยกรรมศาสตรและ 
  การออกแบบส่ิงแวดลอม ฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
 สาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน 

หนวยงานท่ีสังกัด          คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบส่ิงแวดลอม 

 มหาวิทยาลัยแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย  
 จังหวัดเชียงใหม 50290 
 โทรศัพท : 053-875354 ตอ 112 
 E-mail Address : yaowanit@mju.ac.th 
 

2. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ช่ือสถาบันการศึกษา ป พ .ศ.  

วท.ด. ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ชีววิทยาชาติพันธุ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2551 

วท.ม. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2539 
วท.บ. เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 2534 

 

3. สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญพิเศษ 
1)  อนุกรมวิธานพืช 
2)  ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช และพืชพรรณสําหรับงานภูมิทัศน 
3)  พฤกษศาสตรพื้นบาน 
4)  Fig and Pollination  
 

4. ประวัติการทํางาน 

ป พ.ศ. 

2540 – ปจจุบัน 

 

 

 

 

2540 – 2545 

2551 – ปจจุบัน 

ตําแหนง 

- อาจารยประจํา สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน คณะสถาปตยกรรมศาสตร

และการออกแบบส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยแมโจ 

- อาจารยสอนรวมวิชา ภส 453 การออกแบบวางผังพืชพรรณ 1 

ภท 355 พืชพรรณและการออกแบบ 1 

- อาจารยท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษารวม วิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา 

อาจารยประจําวิชา ภส 257 วิชาวัสดุพืชพันธุ 

อาจารยประจําวิชา ภส 351, ภส 352 วิชาวัสดุพืชพรรณและการเลือกใช 

1, 2 ภท 252, ภท 253 วิชาวัสดุพืชพรรณสําหรับงานภูมิทัศน 1,2 
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5. ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง) 
เยาวนิตย ธาราฉาย. (2557). ชีพลักษณและคุณคาทางส่ิงแวดลอมของพืชสกุลไทร 4 ชนิดในพื้นท่ี

เมืองเชียงใหม. หัวหนาโครงการวิจัย. (แหลงทุน: งบประมาณแผนดิน  มหาวิทยาลัย

แมโจ) 

เยาวนิตย ธาราฉาย. (2559). การศึกษาองคประกอบทางเคมีและการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องด่ืม

สมุนไพรชา และสีผสมอาหารจากฝาง : พืชสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ . 

ผูอํานวยการแผนงานวิจัย. (แหลงทุน: สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ). 

เยาวนิตย ธาราฉาย. (2560). การแพรกระจายพันธุของพืชตางถ่ินท่ีรุกราน ในพื้นท่ีปา 

              อนุรักษบานโปง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม. หัวหนาโครงการวิจัย. (แหลงทุน:

งบประมาณภายใน มหาวิทยาลัยแมโจ). 

 
6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง) 

เยาวนิตย ธาราฉาย. (2556). การประยุกตใชระบบสารสนเทศในการพัฒนาฐานขอมูลพืชพรรณ 

มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม (รายงานการวิจัย). เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ. 

เยาวนิตย ธาราฉาย. (2556). ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชพรรณในพื้นท่ีเมืองเชียงใหม.

(รายงานการวิจัย) เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ. 

    เยาวนิตย ธาราฉาย. (2557). ชีพลักษณและคุณคาทางส่ิงแวดลอมของพืชสกุลไทร 4 ชนิดในพื้นท่ี   
                  เมืองเชียงใหม (รายงานการวิจัย) เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ. 
 
7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 

Tarachai Y. , Pothasin, P. , Tanming, W. , & Compton, S.  G.  (2012). The distribution 

and ecology of the purple form of Ficus montana in western Thailand. 

Thai Forest Bulletin (Botany), 41, 26-30. 

 

8. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง) 
ไมมี 

 
9. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 

นุชจรินทร ศรีวิเศษ, ปรัชมาศ ลัญชานนท, เยาวนิตย ธาราฉาย และแทนวุธธา ไทยสันทัด. (2559). 

การใชพื้นท่ีวัดเพื่อพัฒนาเปนพื้นท่ีสีเขียวของเมืองประวัติศาสตรเชียงใหม ใน การ

ประชุมวิชาการระดับชาติ สถาปตยกรรมและการออกแบบส่ิงแวดลอม ครั้งท่ี 1 

ภายใตแนวคิดสรรค สรางอย างเคารพธรรมชาติ  (ไมมี เลขหน า). เชียงใหม : 

มหาวิทยาลัยแมโจ. 
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เยาวนิตย ธาราฉาย. (2560). ความหลากหลายของพืชปลูกในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม. 

ใน รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการประจําป 2560 (น. 99-107). เชียงใหม :

มหาวิทยาลัยแมโจ. 

นรินทร ทาวแกนจันทร, ภาวินี อารีศรีสม, ทิพยสุดา ต้ังตระกูล, วาที คงบรรทัด, เยาวนิตย ธารา

ฉาย, และรุงทิพย กาวารี. (2560). ผลของอุณภูมิการอบแหงตอคุณสมบัติการตาน

อนุมูลอิสระและคุณคาทางโภชนาการของชาแกนฝาง. ใน การประชุมวิชาการและ

นิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากลนมีใหเห็น (น. 165-170). สระบุรี: ศูนย

เครื่อขายการเรียนรูเพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

รุงทิพย กาวารี, นลิน วงศขัตติยะ, ทิพยสุดา ต้ังตระกูล, วาที คงบรรทัด, นรินทร ทาวแกนจันทร, 

ภาวิณี อารีศรีสม, และเยาวนิตย ธาราฉาย. (2560). ฤทธิ์การยังยั้งเช้ือแบคทีเรียกอ

โรคของสารสกัดหยาบเอทานอลจากตนฝาง. ใน การประชุมวิชาการและนิทรรศการ

ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากลนมีใหเห็น (น. 522-527). สระบุร:ี  ศูนยเครือขายการ

เรียนรูเพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

อารียา อริยะโคตร, รมยชลีรดา ดานวันดี, เยาวนิตย ธาราฉาย, ศรีกาญจนา คลายเรือง และมุจลิ

นทร ผลจันทร. (2560). ประสิทธิภาพของพืชในการปรับปรุงคุณภาพแหลงน้ํา

สาธารณะท่ีมีการปนเปอนน้ําท้ิงจากโรงงานผลิตเสนขนมจีน. ใน รายงานสืบเนื่องการ

ประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 17 (น. 529-540). พิษณุโลก:

เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  

 

10. ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ (5 ปยอนหลัง) 
     หนังสือ 

เยาวนิตย ธาราฉาย. (2555). ๘๔ พรรษา ๘๔ พรรณไม มหาวิทยาลัยแมโจ. เชียงใหม: สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยแมโจ.  
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1. ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี 9 
    ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายสถาพร แสงสุโพธิ์ 
    ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sathaporn Saengsupho 
    ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
    ตําแหนง รองผูอํานวยการฝายวิจัยและพัฒนาวิชาการ 
    สาขาวิชา บริหารศาสตร 
    หนวยงานท่ีสังกัด วิทยาลัยบริหารศาสตร 
  มหาวิทยาลัยแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย  

จังหวัดเชียงใหม 50290 
  โทรศัพท : 053-875540  
  E-mail Address : drsathaporn@gmail.com 
2. ประวัติการศึกษา   
   

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ช่ือสถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 
ปร.ด. บริหารศาสตร  

(การบริหารเทคโนโลยี) 
มหาวิทยาลัยแมโจ 2552 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การจัดการ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2544 

วท.บ. สุขศึกษา วิทยาลัยครูเชียงใหม 2534 
   

3. สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญพิเศษ 
    1)  บริหารการพัฒนา 
    2)  ธรรมชาติบําบัด 
    3)  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
4. ประวัติการทํางาน 
ป พ.ศ. ตําแหนง 

2554 – ปจจุบัน รองผูอํานวยการฝายวิจัยและพัฒนาวิชาการ 
 

5.ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง) 
   ไมมี 
 
6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง) 

สถาพร แสงสุโพธิ์. (2556). การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

กรณีศึกษาสถาบันการเงินชุมชน จังหวัดเชียงใหม (รายงานการวิจัย). เชียงใหม: 

มหาวิทยาลัยแมโจ. 
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สถาพร แสงสุโพธิ์ . (2556). เกษตรพันธะสัญญา : การวางแผนการสรางฐานขอมูลดาน 

สถานะภาพดานเกษตรพันธะสัญญา ภายใตโครงการพัฒนากลไกทางกฎหมายเพื่อ

ปกปองสิทธิ ของเกษตรกรจากการทําเกษตรพันธะสัญญา โดยการสนับสนุนของ

สหภาพยุโรป (รายงานการวิจัย). เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ. 

เกรียงไกร เจริญผล และสถาพร แสงสุโพธิ์. (2559). การพัฒนาตนแบบผูนําทางการเมืองสีเขียว

ภายใตหลักการกระจายอํานาจ. ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยแมโจ. (อยูระหวาง

ดําเนินการ) 

สุชาดา สายทิ และสถาพร แสงสุโพธิ์. (2559). การพัฒนาตัวบงช้ีภาวะผูนําสีเขียวของเยาวชนไทย

รุนใหมในชุมชนเกษตรกรรมยุคศตวรรษท่ี 21. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ผาน มหาวิทยาลัยแมโจ (อยูระหวางดําเนินการ). 

 
7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 
    ไมมี 
 
  8. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง) 
     ไมมี 
 
 9. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 

สถาพร แสงสุโพธิ์. (2556). การพัฒนาแนวทางการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ  

           บริหารองคการบริหารสวน ตําบล ใน  รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งท่ี  5 (หนา 56-62). สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 Thummakun S., Tantra, T., Kaewthip, S., & Sangsupho, S. (2015). Factors affecting     

           the relationship between community organization council and the local 

government 39 organization. In 1 st ASEAN Conference on Humanities 

and Social Sciences Theme: The Importance of Humanities and Social 

Sciences in the context of ASEAN Community (pp. 39-46). Vientiane; 

Laongdao Hotel. 

 

 10. ผลงานอื่น ๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปยอนหลัง) 
   สิทธิชัย ธรรมขัน, ธรรมพร ตันตรา, สถาพร แสงสุโพธิ์ และสมคิด แกวทิพย. (2559). ปจจัยท่ี

สงผลตอสัมพันธภาพระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน. ศูนย

สารสนเทศการวิจัยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.). สืบคน 28 พฤษภาคม 

2560, จาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2792 

http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2792
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1. ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี 10 
ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นายวิชญภาส สังพาลี 
ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Witchaphart Sungpalee 
ตําแหนงทางวิชาการ   ผูชวยศาสตราจารย 
ตําแหนง    ประธานอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบันฑิต  

สาขาวิชาพืชไร 
สาขาวิชา    สาขาวิชาพืชไร 
หนวยงานท่ีสังกัด   คณะผลิตกรรมการเกษตร 
     มหาวิทยาลัยแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย 

    จังหวัดเชียงใหม 50290 
    โทรศัพท : 053-873631  

     E-mail Address : Sci.ocu@gmail.com 
 
2. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ช่ือสถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 

D.Sc. Biology and Geosciences 
– Plant Ecology  

Osaka  City University, 
Japan  

2553 

วท.ม. วนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 5254  
วท.บ. วนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 0254  

 
3. สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญพิเศษ 
 1) Forest Ecology 
 2) Silviculture 
 3) Agroforestry 
 
4. ประวัติการทํางาน 

ป พ.ศ. ตําแหนง 
2546 - 2548 
 
2548 - 2549 
 
2553 -  ปจจุบัน  

พนักงาน ตําแหนง ผูชวยหัวหนางานสวนปาวัดจันทร องคการ
อุตสาหกรรมปาไม 
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิม
พระเกียรติ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย คณะผลิตกรรมการเกษตร  
มหาวิทยาลัยแมโจ 
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5.  ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลงั) 
วิชญภาส สังพาลี. (2560). นิเวศวิทยา และศักยภาพการสืบตอพันธุของผักหวานปา บริเวณ

โครงการพัฒนาบานโปง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม. หัวหนา

โครงการ. (แหลงทุน: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ). 

 
6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง) 

Kanzaki M., Masatoshi, H., Hiroyuki, A., Tatsuhiro, O., Maki, F., Naho, A., Masaki, S., 

Sungpalee, W., Sri-Ngernyuang, K., Thanompan, K., Suddee, S., Teejuntuk, 

S., Srisanga, P., Suksathan, P., & Preechapanya, P. (2553-2555). Diversity 

and Dynamics of Epiphyte, Hemiepiphyte, and Parasite in Tropical 

Forests of Doi Inthanon National Park (Research report). Chiangmai: 

Maejo University. 

 
7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

Nakanishi, A., Sungpalee, W., Sri-ngernyuang, K. & Kanzaki, M. (2013).  Determination 

of epiphyte biomass composition and distribution with a three-

dimensional mapping method in a tropical montane forest in northern 

Thailand.  Tropics, 22(1), 27-37. 

Anderson-Teixeira, K. J., Davies, S. J., Bennett, J. D., Gonzalez-Akre, A. C., Muller-

Landau, E. B., Wright, H. C., Salim, S. J., … Zimmerman, J.  (2015). CTFS-

Forest GEO: a worldwide network monitoring forests in an era of global 

change. Global Change Biology, 21 (2), 528-549. 

Nakanishi, A., Sungpalee, W., Sri-ngernyuang, K. & Kanzaki, M. (2015). Large 

variations in composition and spatial distribution of epiphyte biomass on 

large trees in a tropical montane forest of northern Thailand. Plant 

Ecology, 217, 1157-1169. 

Sungpalee, W., Itoh, A., Kanzaki, M., Sri-Ngernyuang, K., Nanami, S., Yamakura, T. & 

Sorn-Ngai, A. (2015). Spatial Biomass Variation, biomass dynamics and 

species diversity in relation to topographic factors of lower tropical 

montane forest. Thai Journal of Forestry, 34(3), 69-82. 
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8. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง) 
ขวัญชัย ชัยอุดม, สุพรรณ กาญจนสุธรรม, แกว นวลฉวี, เกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง และวิชญภาส สัง

พาลี. (2559).  รูปแบบความสัมพันธของมวลชีวภาพเหนือพื้นดินกับดัชนีพืชพรรณ

ของปาดิบเขาตํ่าอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม. วารสารวิจัยราชภัฏ

พระนคร สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 11(1), 27-35. 

 

9. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 
นวลทิพย ชัยล้ินฟา, เกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง, เยาวนิตย ธาราฉาย และวิชญภาส สังพาลี. (2556). 

การสํารวจชนิดและการฟนฟูกลวยไมไทยในพื้นท่ีวัดและโรงเรียน ในเขตเทศบาลเมือง

แมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม. ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงาน

วิชาการเครือขายงานวิจัยนิ เวศวิทยาปาไมประเทศไทย ครั้ง ท่ี  2 (น. 72-85). 

กรุงเทพฯ: อักษรสยามการพิมพ. 

ดาบตํารวจ ธีรกาน เทพขาว, วิชญภาส สังพาลี และเกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง. (2556). ผลของการ

จัดการไฟปาและการมีสวนรวมของชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรความหลากหลาย

ทางชีวภาพปาเต็งรัง คายสมเด็จพระบรมราชชนนี อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม. 

ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครือขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไม

ประเทศไทย ครั้งท่ี 2 (น. 72-85). กรุงเทพฯ: อักษรสยามการพิมพ. 

สกุลเดช นันตา, วิชญภาส สังพาลี, จุฑามาศ อาจนาเสียว และวาสนา วิรุญรัตน. (2558). การ

เปรียบเทียบลักษณะโครงสรางและองคประกอบของพื้นท่ีปาตนน้ําแมแรกท่ีไดรับการ

ฟนฟูโดยใชไมสนสามใบ. ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ 

หนึ่งทศวรรษการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืนตามรอยพอ เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (น. 3-14). เชียงใหม: หางหุนสวน

จํากัด ภทระพรีเพรส. 

Sri-ngernyuang, K., Chai-Udom, K., Sungpalee, W., Kanzaki, M. & Itoh, A. (2013). The 

seedling survivorship of two climax Lauraceae species in tropical 

montane forest, Thailand. In Proceeding of Thai Forest Ecological 

Research Network: Ecological knowledge for restoration (pp. 25-38). 

Bangkok: Aksornsiam Printing. 
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Hermhuk, S., W. Sungpalee, A. Panmongkol, D. Marod & A, Yarnvudhi. (2015). Plant 

diversity and utilization on ethnobotany of local people in Ban Mhong 

Doi Pui at Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai Province. In 

Conference and Submission Thai Forest Ecological Research Network (T-

FERN) 5th: Natural Capital Resources; Development and Conservation. 

(pp. 1-9). Bangkok: Kasetsart University.  

 

10. ผลงานอื่น ๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปยอนหลัง) 
 วิชญภาส สังพาลี. (2558). เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการปาชุมชุนเบ้ืองตน. คณะผลิต

กรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ. เชียงใหม: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยแมโจ. 
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1. ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี 11 
ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นายสมคิด แกวทิพย 
ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Somkid Kaewtip 
ตําแหนงทางวิชาการ   อาจารย 
ตําแหนง    ผูอํานวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร 
สาขาวิชา    บริหารศาสตร 
หนวยงานท่ีสังกัด   วิทยาลัยบริหารศาสตร 
     มหาวิทยาลัยแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย 

    จังหวัดเชียงใหม 50290 
    โทรศัพท : 053-875540  

     E-mail Address : somkid@mju.ac.th 
 
2. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ช่ือสถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 

ศศ.ด. การวางแผนและพัฒนา
ชนบท 

มหาวิทยาลัยแมโจ 2541 

ทษ.ม. เศรษฐศาสตรสหกรณ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2532 
ทษ.บ บริหารธุรกิจเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2527 

 
3. สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญพิเศษ 
 1) การพัฒนาชนบท 
 2) ธุรกิจการเกษตร 
 3) เศรษฐศาสตรสหกรณ 
 4) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
 5) การวิจัยเชิงพื้นท่ี 
 6)  การบริหารจัดการสวัสดิการชุมชน และการพัฒนาองคกรชุมชนอยางมีสวนรวม 
 7)  การพัฒนากลไกการทางแผนชุมชน หรือขับเคล่ือนทางนโยบายท่ีเกี่ยวของการพัฒนา  
          สวัสดิการ เกษตรอินทรีย และการความบูรณาการรวมกันของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 
4. ประวัติการทํางาน 
ป พ.ศ. ตําแหนง 
2539 - ปจจุบัน อาจารยสังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ 
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5. ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลงั) 
 1) เลขานุการมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อทองถ่ิน 
 2) คณะกรรมการมูลนิธิคีนัน ระดับภูมิภาคภาคเหนือ 
    3) คณะกรรมการท่ีปรึกษาและชวยเหลือการดําเนินงานวิจัยในชุมชนของโครงการวิจัย “การ 
    ปองกันการใชสารเสพติดและเอชไอวีในชนบทของไทยโดยการขับเคล่ือนชุมชน (Preventing  
       Thai Substance Abuse and HIV by Community mobilization) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร 
       สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง) 

สมคิด แกวทิพย. (2555). ขอจํากัดของการมีตลาดรองรับผลิตเกษตรอินทรียอยางเพียงพอใน
จังหวัดเชียงใหมและลําพูน (รายงานการวิจัย). เชียงใหม: สถาบันชุมชนเกษตรกรรม
ยั่งยืน. 

สมคิด แกวทิพย. (2556). รูปแบบการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนท่ีเหมาะสมและ สอดคลองกับ
ภูมิสังคมระดับตําบลในอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม (รายงานการวิจัย). 
เชียงใหม: สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ. 

สมคิด แกวทิพย. (2556). ขอจํากัดของการมีตลาดรองรับผลิตเกษตรอินทรียอยางเพียงพอใน
จังหวัดเชียงใหมและลําพูน (รายงานการวิจัย). เชียงใหม: สถาบันชุมชนเกษตรกรรม
ยั่งยืน 

สมคิด แกวทิพย. (2558). โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อขับเคล่ือนนโยบายสนับสนุนระบบสวัสดิการ
ชุมชน (รายงานการวิจัย). เชียงใหม: เครือขายสวัสดิการชุมชนภาคเหนือตอนบน. 

สมคิด แกวทิพย. (2558). โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อขับเคล่ือนนโยบายสนับสนุนระบบสวัสดิการ
ชุมชน. เครือขายสวัสดิการชุมชนภาคเหนือตอนบน. พฤศจิกายน 2557 – ตุลาคม 
2558 จํานวน 300,000 บาท. 

สมคิด แกวทิพย. (2558). การพัฒนารูปแบบตลาดเกษตรอินทรียท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีในทองถ่ิน 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม. (แหลงทุน: เงินอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยแมโจ.) 
ประจําปงบงบประมาณ 2558. ตุลาคม 2557– กันยายน 2558 จํานวน 228,000 
บาท. 

สมคิด แกวทิพย. (2559). การพัฒนาระบบและศักยภาพผูสนับสนุนงานวิจัยเพื่อทองถ่ินรุนเยาว 
(Junior Staff Node Network: JSN) ในศตวรรษท่ี 21 สู สังคมแห งการเรียนรู . 
(แหลงทุน: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) (อยูระหวางดําเนินการ) จํานวน 
1,346,000 บาท 

 
7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

Phoewhawm R., Yossuck, P., Kaewthip, S. & EK-Iem, B. (2 0 1 3 ). A case lesson on 
applying team learning in a cross-cultural workplace. International 
Journal of Innovation and Learning, 13(1), no page. 

 



มคอ.2 
 
 

129 

8. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง) 
 ไมมี 
 

9. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 
พงศกร กาวิชัย, ปรารถนา ยศสุข, สมคิด  แกวทิพย, ชมชวน บุญระหงษ. (2558). การขับเคล่ือน

นโยบายเกษตรอินทรียขององคกรปกครองทองถ่ินอยางยั่งยืน: กรณีศึกษา องคการ
บริหารสวนตําบลแมทา อําเภอแมออน. ใน รายงานการประชุมวิชาการของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร  ค รั้ ง ท่ี  5 3  (น .  1 2 5 ) .  ก รุ ง เ ท พ ฯ : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

Thummakun S., Tantra, T., kaewthip, S. & Sangsupho, S. (2015). Factors affecting 
the ralarionship between community organization council and the local 
government organization. In The Proceeding of 1st ASEAN Conference on 
Humanities and social science (pp. 39-46), Lao PDR: Vientiane.  

Kawichai, P., Yossuck, P., Kaewthip, S. & Boorahong, C. (2015). Policy determination 
process on organic farming of the local administrative organizations: case 
study of Mae Tha Sub-District administrative organization, Mae On 
District and Luang Nuae Municipality, Doi Saket District, Chiangmai 
Province. In the Proceeding of 1st ASEAN Conference on Humanities and 
Social Sciences (pp. 33-38). Lao PDR: Vientiane.  

Cholprasertsuk T., & Kaewthip, S. (2015). Management for disabled workers in the 
establishment of fruit and vegetable processing industry in the upper 
Northern of Thailand. In the Proceeding of The Asian Conference on the 
Social Sciences (pp. 485-494). Japan: Kobe.   

 
10. ผลงานอื่น ๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ (5 ปยอนหลัง) 

ไมมี 
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1. ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี 12 
 ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นายเมธี เมธาสิทธิ สุขสําเร็จ 
 ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Metee Medhasith Suksumret  
 ตําแหนงทางวิชาการ   อาจารย  
 ตําแหนง    อาจารย 
 สาขาวิชา    กลุมสหวิทยาการสังคมศาสตร 
 หนวยงานท่ีสังกัด   คณะศิลปศาสตร 

     มหาวิทยาลัยแมโจ ตําบลสันทราย  
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290  

 โทรศัพท : 053-873200 ตอ 151  
     E-mail Address : suksumret@hotmail.com 
 
2. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก ป พ.ศ. 

ปร.ด. โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 2553 
ศศ.ม. โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 2545 
ร.บ. รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2540 

 
3. สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญพิเศษ 
 1) โบราณคดีลานนา 
 2) ภูมิวัฒนธรรม 
 3) การจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ิน 
 
4. ประวัติการทํางาน 

ป พ.ศ. ตําแหนง 
2546 - 2550 ผูชวยนักวิจัย โครงการศึกษาเครื่องปนดินเผาลานนา 

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2550 – 2553 
 
2553 – 2557 
 
2557 – ปจจุบัน 

นักวิชาการ ศูนยโบราณคดีภาคเหนือ 
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
อาจารยประจําหลักสูตรประวัติศาสตร 
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
อาจารยประจํากลุมสหวิทยาการสังคมศาสตร 
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 
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5. ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ป ยอนหลัง) 
    ไมมี 
 
6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง) 

วัชรี ศรีคํา, เมธี เมธาสิทธิ สุขสําเร็จ และจิราภรณ สมิธ. (2557). การบุกรุกและการเปล่ียนมือของ

ท่ีดินพื้นท่ีตลาดการคาชายแดนชองจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร (รายงานวิจัยในชุด

โครงการสถานการณการแยงยื้อ เปล่ียนมือ ถือครองและการใชท่ีดินในพื้นท่ีชายแดน. 

อุบลราชธาน:ี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 

เมธี เมธาสิทธิ สุขสําเร็จ. (2557). การศึกษาและการรวบรวมขอมูลชุมชนโบราณท่ีมีคูน้ําคัดดิน

ลอมรอบ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอํานาจเจริญ  (รายงานวิจัย). 

อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 

 
7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ไมมี 
 

8. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง) 
สุธิดา ตันเลิศ และเมธี เมธาสิทธิ สุขสําเร็จ. (2556). การสรางประวัติพระครูโพนสะเม็กในดินแดน

ฝงขวาแมน้ําโขง. วารสารวิจิตรศิลป, 4(2), 305-364. 

สุธิดา ตันเลิศ, พัชรี ธาน,ี อนันทธนา เมธานนท, สุรัชดา คะนึงเพียร, เมธี เมธาสิทธิ สุขสําเร็จ และ

เสาวนีย ตรีรัตน เอล็กซานเดอร. (2559). ลูกหลานกุลาบานโนนใหญจากครอบครัว

พอคาเรสูวิถีแรงงานอีสาน พ.ศ.2500-2525. วารสารศิลปศาสตรมหาวิทยาลัยแมโจ, 

4(1), 81-107. 

 
9. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 

Suksumret, M. M. (2012). Water management during the Ancient Khmer influenced 

in Ubon Ratchathani Province. In ASEAN Knowledge Networks for the 

Economy, Society, Culture, and Environmental Stability. (pp. 123-130). 

Republic of Korea: Kyung Hee University. 

 
10. ผลงานอื่น ๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ (5 ปยอนหลัง) 

ไมมี 
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1. ประวัติอาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี 13 
 ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาววาสนา วิรุญรัตน 
 ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   Miss Vassana Viroonrat 
 ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
 สาขาวิชา  สาขาวิชาปฐพีศาสตร 
 หนวยงานท่ีสังกัด  คณะผลิตกรรมการเกษตร 
  มหาวิทยาลัยแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย  
  จังหวัดเชียงใหม 50290 
  โทรศัพท : 053-873490 ตอ 105 
  E-mail Address : virunrat@gmail.com 
 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ช่ือสถาบันการศึกษา ป พ .ศ.  

วท.ด. ปฐพีศาสตรและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2554 

วท.ม. เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2550 

วท.บ. เกษตรศาสตร-พืชไร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2546 

 
3. สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญพิเศษ 

1)  สารสนเทศเชิงพื้นท่ี การวางแผนการใชประโยชนท่ีดิน 
 

4. ประวัติการทํางาน 

ป พ.ศ. ตําแหนง 

2547 - 2549 ผูชวยนักวิจัย โครงการวิจัย “การพัฒนาความรวมมือในการสนับสนุนการปลูก
หญาแพงโกลา เพื่อเปนอาชีพทางเลือกใหกับเกษตรกรในจังหวัดลําพูนและ
เชียงใหม” 

2551 - 2552 ผูประสานงานโครงการ “โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของเกษตรกรผูปลูกสมสายน้ําผ้ึง จังหวัดเชียงใหม 
เพื่อการปรับตัวจากผลกระทบของการเปดเสรีทางการคา” ภายใตกรอบ
โครงการชวยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการท่ีไดรับ
ผลกระทบจาการเปดเสรีทางการคา กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย 

2552 - 2553 ผูชวยนักวิจัย โครงการวิจัย “การจัดการทรัพยากรดินและน้ําท่ีเหมาะสม
สําหรับการผลิตสมเปลือกลอน (สายน้ําผ้ึง)”  

2554 - ปจจุบัน อาจารย สาขาปฐพีศาสตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวทิยาลัยแมโจ 
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5. ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง) 
    ไมมี 
 
6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง) 

ถาวร ออนประไพ และวาสนา วิรุญรัตน. (2555). ศักยภาพเชิงพื้นท่ี; โอกาสและความเส่ียงตอ

ทางเลือกในการผลิตทางเกษตรของจังหวัดแพร (รายงานวิ จัย ). เชียงใหม : 

มหาวิทยาลัยแมโจ. 

จีราภรณ อินทสาร, ปรีดา นาเทเวศน และวาสนา วิรุญรัตน. (2557). โครงการจัดทําฐานขอมูลราย

แปลงและการจัดทําแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินในพื้นท่ีโครงการรักษน้ําเพื่อพระแม

ของแผนดิน (รายงานวิจัย). เชียงใหม: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องคการ

มหาชน). 

ปรีดา นาเทเวศน, วาสนา วิรุญรัตน และจีราภรณ อินทสาร. (2558). โครงการจัดทําฐานขอมูลราย

แปลงและการจัดทําแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินในพื้นท่ีโครงการรักษน้ําเพื่อพระแม

ของแผนดิน (รายงานวิจัย). เชียงใหม: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องคการ

มหาชน). 

วาสนา วิรุญรัตน, จักรพงษ ไชยวงศ, วินัย วิริยะอลงกรณ และWolfram Spreer. (2558). การ

ประยุกตใชขอมูลระยะไกลและขอมูลภาคสนามเพื่อประเมินสภาวะการขาดน้ําของ

ลําไย (รายงานวิจัย). เชียงใหม : มหาวิทยาลัยแมโจ. 

เฉลิมพล สําราญพงษ, ประภาพรรณ ไชยานนท และวาสนา วิรุญรัตน. (2558). ทางเลือกระบบ

การผลิตทางเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารภายใตความเส่ียงของการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศและความเส่ือมโทรมของทรัพยากรเกษตรในจังหวัดแพร (รายงาน

วิจัย). เชียงใหม : มหาวิทยาลัยแมโจ. 

สมนึก สินธุปวน, วาสนา วิรุญรัตน และศมาพร แสงยศ. (2559). ระบบสถานีอากาศและการแจง

เตือนฟารมเห็ดฟาง (รายงานวิจัย). เชียงใหม : มหาวิทยาลัยแมโจ. 

วาสนา วิรุญรัตน, สมนึก สินธุปวน และศมาพร แสงยศ. (2560). การประมวลผลสภาพอากาศท่ี

เปล่ียนแปลงเพื่อคาดการณโรคสําคัญในพื้นท่ีปลูกพริก อําเภอหนองมวงไข จังหวัด

แพร (รายงานวิจัย). เชียงใหม : มหาวิทยาลัยแมโจ. 
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7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 
Viroonrat V., Sangsawang K., Bhromsiri, A., & Onpraphai, T. (2012). Reduction of 

chemical fertilizer usage in mandarin orchard and effects on yield and 

quality of mandarin fruits: on farm trial at Fang District, Chiang Mai 

Province. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences Special 

Issue on Agricultural & Natural Resources, 11(1), 13-18. 

 

8. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง) 
วาสนา วิรุญรัตน, เฉลิมพล สําราญพงษ, ถาวร ออนประไพ และจิราพร ตอปญญา. (2015). ความ

เหมาะสมเชิงกายภาพของพื้น ท่ีปลูกพริกจังหวัดแพร. Agricultural Sciences 

Jornal, 46(3)(Suppl), 401-404.  

วาสนา วิรุญรัตน และปรีดา นาเทเวศน. (2015). การประเมินศักยภาพและขอจํากัดเชิงพื้นท่ีใน

การผลิตกระเทียมกรณีศึกษาพื้นท่ีทําการเกษตร บานหมอกจําแปและสะงา อําเภอ

เมือง จังหวัดแมฮองสอน. Agricultural Sciences Jornal, 46(3)(Suppl), 333-336. 

 
9. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 
     ไมมี 
 
10. ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ  (5 ปยอนหลัง) 
     ไมมี 
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อาจารยผูสอน 

1. ประวัติอาจารยผูสอน 
 ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวผานิตย นาขยัน 
 ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Phanit Nakayan 
 ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
 ตําแหนง  เลขานุการอาจารยประจําหลักสูตร 
 สาขาวิชา  สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน 
 หนวยงานท่ีสังกัด  คณะผลิตกรรมการเกษตร 
 มหาวิทยาลัยแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย  
  จังหวัดเชียงใหม 50290 
  โทรศัพท : 053-873726 
  E-mail Address : phanit@mju.ac.th 
 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา ช่ือสถาบันการศึกษา ป พ .ศ.  

Ph.D. Soil and Environmental 
Sciences 

National Chung Hsing 
University, Taiwan 

2556 

วท.ม. การใชท่ีดินและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยแมโจ 2550 

กษ.บ. การจัดการการผลิตพืช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547 

วท.บ. ชีววิทยาประยุกต สถาบันราชภัฎเชียงใหม 2539 

 
3. สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญพิเศษ 

1)  Soil and Environmental Science 
2)  Arbuscular Mycorrhiza Fungi Production 
3)  Phosphate Solubilizing Yeast 

 
4. ประวัติการทํางาน 
ป พ.ศ. 

2539 - 2550  

 

2556 - ปจจุบัน 

ตําแหนง 

นักวิชาการเผยแพร ศูนยเพาะชํากลาไม สํานักสงเสริมการปลูกปา กรม

ปาไม 

เลขานุการอาจารยและอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาการพัฒนาภูมิสังคม คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 
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5. ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง) 
    ไมมี 
 
6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง) 

วิลาสลักษณ วองไว, เกรียงศักด์ิ นักผูก, สถิตยพงศ รัตนคํา, นารีรัตน โนวัฒน, ปรีชา ชมเชียงคํา, 

สมเดช ไทยแท, ... บุษยพรรณ อนุชน. (2557). ศึกษาระบบการผลิต การแปรรูปและ

พัฒนาเครื่องมือบีบตาวในขบวนการเก็บเกี่ยว (รายงานวิจัย). เชียงใหม: สํานักวิจัยและ

พัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1 กรมวิชาการเกษตร. 

ผานิตย นาขยัน, สมชาย องคประเสริฐ, ยุพิน ไชยเสนา และธเนศ แซวหลี. (2558). การศึกษา

พัฒนาขยายปริมาณการติดเช้ือและการผลิตสปอรเช้ือราเวสสิเคิลอารบัสคิวราไมคอร

ไรซาในรากหญาแฝกและหญารูซี่โดยระบบพนหมอก. (รายงานวิจัย). เชียงใหม: 

มหาวิทยาลัยแมโจ.)  

วิลาสลักษณ วองไว, ฉัตรสุดา เชิงอักษร, ศิริพร หัสสรังสี, พัชราภรณ ลีลาภิรมยกุล, พรรณี จิตตา 

และผานิตย นาขยัน. (2559). การทดสอบสายพันธุ ถ่ัวลอดรวมระบบกับขาวไร 

(รายงานวิจัย). เชียงใหม: สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1 กรมวิชาการเกษตร. 

 
7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 

Nakayan, P., Hameed, A., Singh, S., Young, L. S., Hung, M. H., & Young, C. C. (2013). 

Phosphate-solubilizing soil yeast Meyerozyma guilliermondii CC1 

improves maize (Zea mays L.) productivity and minimizes requisite 

chemical fertilization. Plant Soil, 373, 30-315. 

Hameed A., Shahina, M., Lin, S. S., Nakayan, P., Liu, Y. C., Lai, W. A., & Hsu, Y. H. 

(2014). Youngimonas vesicularis gen. nov., sp. nov., of the family 

Rhodobacteraceae, isolated from surface seawater, reclassification of 

Dongghicola xiamenensis Tan et al. 2009 as Pseudodonghicola 

xiamenensis gen. nov., comb. nov. and emended description of the 

genus Donghicola Yoon et al. 2007. International Journal of Systematic 

and Evolutionary Microbiology, 64, 2729-2737. 

 
8. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง) 

ผานิตย นาขยัน, สมชาย องคประเสริฐ, ยุพิน ไชยเสนา และธเนศ แซวหลี. (2559). การศึกษา

พัฒนาขยายปริมาณการติดเช้ือและการผลิตสปอรเช้ือราเวสสิเคิลอารบัสคิวราไมคอร

ไรซาในรากหญาแฝกและหญารูซี่โดยระบบพนหมอก. วารสารแกนเกษตร, 44(2), 

287-294. 
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9. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 
Nakayan, P., Hameed, A., Singh, S. Young, L. S., Lai, W. A., Hung, M. H., & Young, 

C.C. (2013). Impacts of growth promoting and chitinolytic yeasts on yield 

and nutrient uptake of corn (Zea mays L.). In The 51th Annual Meeting 

of the Agricultural Chemical Society of Taiwan. (p. 126). Taiwan: Taipei. 

Lai, W.A., Hameed, A., Nakayan, P., Yen, W.S., & Young, C.C. (2013). Bio-stability 

assay of organic matter in composting-free-products by the rate 

determination of CO2 evolution. In Agricultural Chemical Society of 

Taiwan, Conference NO.50 (p. 128).  Taiwan: National Taiwan University. 

 
10. ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ  (5 ปยอนหลัง) 

     ไมมี 
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เอกสารแนบ 5 
ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและ 

คณะกรรมการวิพากษหลักสูตร 
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เอกสารแนบ 6 
รายงานสรุปการวิพากษหลักสูตร 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน ไดดําเนินการเพื่อ

ปรับปรุงหลักสูตรโดยมีข้ันตอนในการปรับปรุงและวิพากษหลักสูตร สรุปดังนี้  

สรุปการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน 

1. รายช่ือกรรมการพัฒนา/ปรับปรงุหลักสูตร  

รองศาสตราจารย ดร.ปราโมช ศีตะโกเศศ ประธานกรรมการ 
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการ 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย กรรมการ 
ศาสตราจารย ดร.กนก วงษตระหงาน กรรมการ 
ดร.ลลิต ถนอมสิงห กรรมการ 
รองศาสตราจารย สมพงษ บุญเลิศ  กรรมการ 
บาทหลวงนิพจน เทียนวิหาร กรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร กรรมการ 
อาจารย ดร.สมคิด แกวทิพย กรรมการ 
อาจารย ดร.ทิพยสุดา ต้ังตระกูล กรรมการ 
นายชัยมนตรี โยธาบริบาล  กรรมการ 
นายกฤตภาส รัญเสวะ กรรมการ 
นายฐิติทรัพย พระแกว กรรมการ 
นางสาวรุงอรุณ ยอดจันตา กรรมการ 
อาจารย ดร.รัชชานนท สมบูรณชัย กรรมการและเลขานุการ 
อาจารย ดร.ผานิตย นาขยัน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  

การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยแมโจ ไดดําเนินการโดยการสัมภาษณทางโทรศัพท การสัมภาษณพูดคุยเปนรายบุคคล 

และสรุปเนื้อหาจากการสัมภาษณเปนรายงานการสัมภาษณดังนี้ 
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ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล  

เสนอแนะถึงแนวทางการนําทฤษฎี หลักคิดของการพัฒนาแบบภูมิสังคม สูการเนื้อหาการ

เรียนในภาคปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้ 

1. ใหมีกระบวนการสอน และภาคปฏิบัติท่ีทําใหนักศึกษาเขาใจถึงกระบวนการ วิธีคิด วิธีทํา ใหเกิด

ประโยชนกับสังคม ชุมชน ในรูปแบบขององคความรูใหม 

2. พยายามเพิ่มการเรียนรูจากตัวอยางจริงจากองคความรูตางๆ ท่ีไดมีการทดลองปฏิบัติจนเปน

ผลสําเร็จเปนตัวอยางในการพัฒนาท่ีสามารถขยายผลการพัฒนาไปยังพื้นท่ีอื่นๆ ได และสามารถถอด

องคความรูจากการท่ีไดไปเรียนรูจากศูนยศึกษาเพื่อพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ท้ัง 6 ศูนย ได 

3. ใหนักศึกษาเรียนรูและเขาใจในหลักการ ทฤษฎีสากล แตตองประยุกตใหเขากับความเปนไทย ตอง

ไมลืมแนวคิด ทฤษฎีท่ีสามารถใชไดจริงในประเทศไทยดวย ซึ่งการพัฒนาสังคมไทยท่ีผานมาเนนท่ีการ

พัฒนาตามทฤษฎีตะวันตก ซึ่งมีแนวคิดหลายอยางไมสอดคลองกับลักษณะทางภูมิศาสตร วัฒนธรรม 

และความคิดของคนไทย ผลคือนอกจากแกปญหาของชาติไมไดแลวยังทําใหเกิดปญหาตามมามากมาย 

4. เพื่อเปนการเรียนรูอยางกวางขวางมากข้ึนนอกจากการเรียนรูภายในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหมแลว 

นักศึกษาควรไดมีโอกาสไดเห็นเปรียบเทียบลักษณะของภูมิสังคมของแตละภาค หากไมไดมีโอกาส

เดินทางไปยังพื้นท่ีก็อาจมีวิทยากรผูเช่ียวชาญในพื้นท่ีนั้นมาบรรยายใหนักศึกษา 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย (องคมนตรี) 

ไดใหคําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางการสอนนักศึกษา เพื่อปรับปรุงในเนื้อหารายวิชาของ

หลักสูตรในเรื่องตางๆ ดังนี้  

1. สอนแนวคิดใหนักศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของเกษตรกรไทยท่ีตองมีความรูและเทคโนโลยีในระดับ

ท่ีสูงข้ึน ควบคูไปกับการมีคุณธรรม เพื่อใหเปนหลักประกันของการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และยั่งยืน 

เพื่อใหเกษตรกรไทยเกง ดี มีน้ําใจ ท้ังตอตนเอง คนรอบขาง และประเทศชาติ โดยตองมีการต้ัง

จุดประสงค ขอบเขต และหลักการทํางานใหชัดเจนก็จะทําไดสําเร็จ 

 2. กิจกรรมของหลักสูตรในเรื่องการเรียนการสอน และการออกภาคสนาม 

2.1 หลักสูตรในชวงทศวรรษแรกจะเปนหลักคิด หลักทฤษฎี ในกรอบแคบ ในการปรับปรุง

หลักสูตรครั้งนี้ควรเพิ่มเติมเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับ เกษตรภูมิ เกษตรกร และเกษตรกรรม ใหเปนรูปธรรม

อยางชัดเจนวาพัฒนาจะอะไร แลวจะปฏิบัติอยางไร เกษตร 3 แบบท่ีกลาวมาขางตน คือ การใชหลัก 

San Nong (三農) (ซานหนง – 3 เกษตร) ท่ีไดประมวลตามหลักของการเกษตรไทย ไดแก 
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1) เกษตรภูมิ คือ ดิน น้ํา ปา ส่ิงแวดลอม 

2) เกษตรกร คือ ชาวนา ตองมีธรรมะ และมีความรูท้ังทางโลกดวยเพื่อลดอบายมุขได 

3) เกษตรกรรม คือ ผลผลิต การแปรรูป และเทคโนโลยี 

ท้ัง 3 ขอนี้หลักสูตรสามารถแนะนําใหนักศึกษาสรางโจทยวิทยานิพนธ (Dissertation) เพื่อ

สรางประโยชนใหแกเกษตรกรไดจริง  

2.2 ควรใหความสําคัญกับปรากฎการณ 3 ประการ ดังนี้ ประการแรก คือ วิกฤติการณ

เกษตรโลกดานประชากรเพิ่ม ประการท่ีสอง Global warming บางประเทศผลิตการเกษตรไมไดผลดี 

สงผลใหการเกษตรมีความสําคัญมากข้ึนเรื่อยๆ ท้ังอาหาร คน อาหารสัตว เช้ือเพลิงทางเลือก และ

ประการท่ีสาม การพัฒนายังมีชองวางอีกมากมายท่ีกอใหเกิดประโยชนกับเกษตรกร 

2.3 ขยายความเปนสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary) ใหมากข้ึน ชัดเจนข้ึน โดยให

อาจารยท่ีมีอยูเดิมเปนแกนหลัก แลวหาคณาจารยเพิ่มจากหลากหลายคณะ และคนภายนอกมาชวย

ในการบริหารหลักสูตร 

3. ช้ีนําการพัฒนาดานอื่นๆ เพิ่มดังนี้ สงเสริมใหอาจารย และนักศึกษา ไปทําเรียนรูการทําเกษตรจาก

เกษตรกร เพื่อเขาใจปญหา และมุงเนนการสราง และใชเทคโนโลยี ท่ีเปนประโยชนแกเกษตรกรใน

อนาคต มีการทําแผนทุกระดับ ต้ังแตระดับชนบทถึงสังคมเมือง วางแผนรวมกันเพื่อพัฒนาพื้นท่ี

การเกษตรรวมกัน 

ศาสตราจารย ดร.กนก วงษตระหงาน  

ไดใหแนวคิดในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาหลักสูตร 3 ประเด็น ไดแก 

1. การบูรณาการความคิด การบูรณาการเนื้อหาวิชาตางๆ สูการปฏิบัติดวยวิธีการพานักศึกษาลงพื้นท่ี 

ตองทําใหนักศึกษาเกิดความเขาใจท่ีสําคัญวาส่ิงท่ีไดเรียนรูมา จะนําไปใชประโยชนเพื่อใหเกิดองค

ความรูในการพัฒนาเพื่อตอยอดกับการทํางานจริงไดอยางไร ซึ่งหลังจากลงพื้นท่ีแลวนักศึกษาตองมี

การวิเคราะหองคความรูท่ีไดมาพัฒนาตนเอง ดวยการบูรณาการรวมกันกับศาสตรท่ีไดเรียนมาในเชิง

ทฤษฎีกอนหนานี้แลว 

2. ดานนักศึกษา อาจารยจะตองรูพื้นฐานความรูของนักศึกษาแตละคนเปนรายบุคคลวา เปนยังไง 

ตองบอกใหนักศึกษารูถึงรายละเอียดการเตรียมพรอมกอนการเรียน วิธีการศึกษาเลาเรียน กอนท่ีจะ

เปดเรียน เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีความรูท่ีสมบูรณ สรางนักศึกษาท่ีออกไปทํางานไดอยางมีคุณภาพ 

และนําไปปฏิบัติใชในชีวิตจริง 

3. ดานการเรียนการสอน ควรมีวิธีการใหความรูท่ีหลากหลายวิธี มากกวาการบรรยายในหองเรียน 

เชน ในการพาออกไปดูงานนอกพื้นท่ี ตองทําใหนักศึกษาท่ีไดออกไปดูงานไดปรับเปล่ียนแนวความคิด

ใหมีความเขาใจในการพัฒนาอยางถูกตอง เนนเทคนิคการใหกําลังใจคนทํางานใหมีกําลังใจดีมากข้ึน มี
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ความมุงมั่นท่ีจะออกไปทํางานในพื้นท่ี เชน ในการลงไปในพื้นท่ี เมื่อพบเห็นปญหาและแนวทางในการ

แกปญหา แลวจะตองสามารถโยงกลับมาใหเกี่ยวของกับทฤษฎี หรือแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลท่ี 9 ไดอยางไร ดานการสอน ตองมีการส่ือใหนักศึกษาเขาใจเรื่อง

เรื่องหนึ่ง โดยจะมีวิธีการอยางไร เพื่อใหนักศึกษาเกิดการเขาใจท่ีถูกตองและสามารถวิเคราะห 

สังเคราะหองคความรูจากสถานการณตางๆ ท่ีศึกษาดูงานนั้นได 

4. ดานเรียนรูของนักศึกษา โดยแบงออกเปน 2 ประเด็น คือ การสอน กับการเรียนรู 

4.1 การสอน เปนเรื่องของการออกแบบการสอนของอาจารยผูสอน วาจะสอนอยางไรให

นักศึกษาเขาใจเปาหมายของการเรียนวิชานั้น ๆ ไดเขาใจอยางถองแท แตการเรียนรูนั้นเปนหนาท่ีของ

นักศึกษา ซึ่งตองมีการกระตุนนักศึกษาใหเกิดกระบวนการเรียนรู หากมีการสอนมาก นักศึกษารูมาก

แตขาดกระบวนการคิดวิเคราะห อาจารยจะตองเติมกระบวนการในสวนนี้ใหมากข้ึน 

4.2 การเรียนรู คือนักศึกษาตองไดเรียนรูในการคิดวิเคราะห ในประเด็นตาง ๆ ท่ีอาจารยได

นําเสนอ แลวสามารถสรุปเปนความเขาใจดวยตนเองได นําประเด็นตาง ๆ เหลานั้นมาคิด และทําให

เกิดความเขาใจมากข้ึนกวาท่ีอาจารยสอน ยกตัวอยางเชน สมมุติวาอาจารยนํานักศึกษาลงพื้นท่ี 

อาจารยก็มีวิธีการบอกวา ทําแบบนั้น ทําแบบนี้ ทําอยางนี้ๆ หากนักศึกษาบอกวา “ออผมคิดออกแลว 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ทรงคิดแบบนี้นี่เอง” ซึ่งอาจารยไมไดบอกเขา หากนักศึกษา

เรียนรูไดเองวาทําไมการพัฒนาท่ีผานมาถึงลมเหลว ถานักศึกษาคิดเองได ก็จะถือวาประสบ

ความสําเร็จในการเรียนรู ท่ีไดท้ังความรูและไดท้ังทักษะ ท่ีมีผลตอตัวนักศึกษาเอง โดยไดนําส่ิงท่ีได

เกิดกระบวนการเรียนรูนั้นไปใชกับการพัฒนาในพื้นท่ี กับประชาชนใหเกิดการเปล่ียนแปลง เปล่ียนวิถี

ชีวิตของเขาใหไปเปนผูปฏิบัติงานในพื้นท่ี นั่นคือเปาหมายสูงสุด 

ผูชวยศาสตราจารย(พิเศษ) ดร.ลลิต ถนอมสิงห 

ไดแนะนําในเรื่องหลักการพัฒนาภูมิสังคมท่ีควรสอดแทรกในเนื้อหาแตละรายวิชาของ

หลักสูตร ดังนี้ ใหนักศึกษาทําความเขาใจถึงธรรมชาติ และคนท่ีอยูในพื้นถ่ินนั้นใหมาก อยาคิดแต

เพียงวาจะพัฒนาเขา ใหเจริญแตเพียงวัตถุเพียงอยางเดียวไมได แตตองมองใหรอบดานท้ังภูมิประเทศ

ตามภูมิศาสตรและภูมิประเทศตามสังคมศาสตร นั่นคือการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืนตามแนว

พระราชดํารินั่นเอง 

ซึ่งคําแนะนําในการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรจะไดนําไปเปนหลักในการออกแบบ 

Outcome Base Education (OBE) ปรับเพิ่มเติมในรายวิชาตางๆ ของหลักสูตร เชน พภ 511 

ปรัชญา ทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนา พภ 513 แนวคิดและทฤษฎีในพระราชดําริ พภ 531 การ

บริหารโครงการพัฒนา พภ 532 การวิเคราะหพื้นท่ีเพื่อการพัฒนา 533 วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการ

พัฒนา พภ 543 ชุมชน ทรัพยากร และความหลากหลายทางชีวภาพ พภ 547 ภูมิปญญาไทย 
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การวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน 

รายช่ือกรรมการผูรวมวิพากษหลักสูตร 

รองศาสตราจารย ดร.เกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง  ประธานกรรมการ 
ศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว กรรมการ 
รองศาสตราจารยสมชาย องคประเสริฐ กรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัตนา โพธิสุวรรณ กรรมการ 
นายคณิต ธนธูรรมเจริญ กรรมการ 
นางสุพัตรา บุตรพลวง กรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรารถนา ยศสุข กรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล กรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณา สัมนานิธิ กรรมการ 

นายอินสม สารินจา กรรมการ 

รอยตํารวจตรีหญิงอริญชญา วิศัทวัฒนา กรรมการ 

อาจารย ดร.วิชญภาส สังพาลี กรรมการ 

อาจารย ดร.ปรมินทร นาระทะ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

หมายเหตุ :  ท้ังนี้ทางหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน ไดทํา

การสัมภาษณกรรมการผูทรงคุณวุฒิทางโทรศัพท โดยสรุปใจความสําคัญของการสัมภาษณในแตละ

ทาน ดังนี้ 

รายละเอียดในการสัมภาษณ 

หลักสูตรไดสัมภาษณในประเด็นวา หลักสูตรควรมีการปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอนใน

ลักษณะใด ซึ่งกรรมการในแตละทานไดใหขอเสนอแนะตามรายช่ือผูใหการสัมภาษณ จํานวน 8 ทาน 

ดังนี้ 

ศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว 

ไดเสนอขอมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงการเรียนการสอนในหลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอยาง

ยั่งยืน ดังนี้ 

การนําเอาหัวใจหรือคําสําคัญของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มา

ศึกษาวิเคราะห วิจัย อยางจริงจังเปนระบบระเบียบ ทําใหไดพบวาพระอัจฉริยภาพดานการพัฒนาของ

พระองคทานนั้นยิ่งใหญประการใด พระราชกระแสท่ีพระราชทานย้ําใหนักคิด นักวิชาการ นําไปตอ

ยอดและสานตอ เชน 
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การพัฒนาตองมีลําดับข้ันตอน การเรงดําเนินการท่ีมีลักษณะกาวกระโดด โดยไมมีการ

พิจารณาใหรอบคอบสอดคลองกับสภาพทางสังคม และภูมิสังคมของชุมชน จนบางครั้งกอใหเกิด

ผลเสียมากกวาผลดี จนอาจกลายเปนความยุงยากและลมเหลวไดในท่ีสุด จึงตองใหความสําคัญท่ี

ความพรอมและความเขมแข็งของชุมชนเปนเรื่องแรกเสียกอน ซึ่งทรงใชคําวา “ระเบิดจากขางใน” 

การเรียนการสอนจึงเปนการแลกเปล่ียนเรียนรูจากปญหาและสภาพของจริงท่ีหาไมไดงายนัก ซึ่งไมได

ศึกษาแตเพียงทฤษฎีในตําราเพียงอยางเดียว แตมีการคนหาจากของจริงอยางสมบูรณ และยิ่งไปกวา

นั้นการบรรยายรายวิชา พภ 512 พระราชปรัชญา ในหัวขอ “พระราชปรัชญากับพระพุทธธรรม” ท่ีมี

เอกลักษณและความโดดเดนเฉพาะตัวท่ีควรเปนแบบอยางของการศึกษาหลักการเรียนรูปรัชญา

ทางดานการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอยางแทจริง นอกจากนั้น

การใชภูมิปญญาพื้นบานก็เปนหลักการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับภูมิสังคมเชนกัน 

ในสวนของนักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน ตองเปนนักพัฒนาท่ีมี

ความดีมีความสุขุมในความคิด มีความเปนมิตรกับบุคคลรอบขางอันเปนพื้นฐานของการทํางานใน

ชุมชนอยางราบรื่นมีการเปดใจใหกวาง และมีความคิดท่ีกวางไกล มีจิตสํานึกสาธารณะนึกถึงประโยชน

ของสังคมเปนหลัก โดยไดเสนอแนวคิดดานการพัฒนากิจกรรมของหลักสูตร ดังนี้  

ดานการดําเนินกจิกรรมหลักสูตรในระดับปริญญาโทในปจจุบัน หลักสูตรนี้มีประโยชนในเชิง

ของการนําไปใชปรับปรุงหรือดําเนินการใหคุณภาพชีวิต หรือวิถีชีวิตเราดีข้ึน ใหเขาใจเกี่ยวกับความ

สมดุลในการพัฒนา ดังนั้นประโยชนหลักสูตรนี้ ตองมีการบรรจุเนื้อหาท่ีดีๆ เกี่ยวกับแนวพระราชดําริ

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีไดทรงเสนอแนวคิดในการพัฒนาในดาน

ตางๆ ประกอบไปดวย การสอนใหคนรูจักอยูดีกินดีข้ึน ก็นํามาสูเรื่องการพัฒนาภูมิสังคม การ

ประกอบอาชีพดานการเกษตร และรักษาสภาพแวดลอม และก็เรื่องของการท่ีมีความพอเพียงตางๆ 

การท่ีมีหลักสูตรในสถาบันสอนดานนี้ก็เปนการสรางประโยชนทางดานความคิด ทัศนคติ และคานิยม 

หรือการทําใหวัฒนธรรมสังคมของเราเดินไปในครรลองนี้ ภาพรวมของประเทศก็จะเปนไปในทิศทางท่ี

ดี เพราะวาแนวคิดอันนี้ นอกจากแนวคิดท่ีจะเปนแนวคิดสูความสงบ เรียบงาย แลวแนวคิดท่ีจะใหเกิด

ความพึงพาตนเองมากข้ึน ก็จะทําใหเกิดการชวยเหลือตนเองไดโดยพึ่งพาตนเองกอนท่ีจะไปพึ่งพาคน

อื่น ไมรอโชคชะตาแตตองลงมือปฏิบัติเองเพื่อใหเห็นผล โดยพื้นฐานของความรูคูคุณธรรมนั่นคือเรื่อง

จริยธรรม ซึ่งก็คือกรอบความคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ      ความมีเหตุผล 

การมีภูมิคุมกัน ภายใตเงื่อนไขความรูคูคุณธรรมท่ีดีนี้สําคัญ ท่ีจะเปนการสรางพื้นฐานท่ีดี    สราง

ภูมิคุมกันในอุปสรรคตางๆ มันจะเขามายาก สังคมก็จะดีข้ึน 

ดานการพัฒนากิจกรรมของหลักสูตรในอนาคต ไดใหขอเสนอแนะในการดําเนินการของ

หลักสูตรภูมิสังคม ไว 3 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นแรก การพัฒนาสาระของหลักสูตร ในเชิงเนื้อหาเพื่อใหคนสามารถท่ีจะคิดเองได 

นําไปลงมือปฏิบัติเองได แลวก็มีทัศนคติท่ีดีตอเพื่อนมนุษยดวยกัน ตอสวนรวม และตอประเทศ แลวก็
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สามารถท่ีจะนําไปประยุกตใชในอาชีพของตนเอง หรือวาพึ่งพาตนเองได ดังนั้นตองมีการไตรตรองให

หลักสูตรพัฒนานักศึกษาใหมีสามารถคิดเองได มีทัศนคติท่ีดี โดยอาจารยผูสอนเปนส่ือกลางในการ

ถายทอด 

ประเด็นท่ีสอง การพัฒนาผูสอน คือครูอาจารยข้ึนมาไดอยางไร ในดานคนสอน ผมก็มีมุมมอง

วาคงไปหวังพึ่งเฉพาะอาจารยพิเศษเองเพียงอยางเดียวคงไมได มันตองกวางขวางมากกวานั้น การเชิญ

ชวนคนมาอยูก็ดีเปนการเปดกวาง ซึ่งนักพัฒนาท่ีดีก็จะตองมีใจเปดกวางเชนกัน มองไกล ใจเปดกวาง 

ท่ีประยุกตจากปราชญฝรั่งท่ีวา Cold Head and Warm Heart ท่ีถอดเปนภาษาไทยไดวา “ตองสุขุม 

มีความคิด มีไมตรีจิตท่ีดี แลวตองมองใหไกล” ซึ่งอาจารยผูสอนเปนเหมือนหัวใจหลักของการนําพา

นักศึกษาในหลักสูตรใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

ดานอาจารยผูสอนภายนอกอาจตองมีการเปดกวาง ไมจําเปนตองเปนอาจารยท่ีเปน

นักวิชาการ 100 เปอรเซ็นต แตก็สามารถใหคนท่ีผานประสบการณการปฏิบัติควรจะมาสอนได ใหเขา

ไดมาอธิบายเรื่องราวตางๆ ในการทํางานวาไดทํายังไงตลอดชีวิตเพื่อใหสามารถพึ่งพาตนเองได มีการ

จัดชวงเวลาใหไดมีโอกาสพบกับปราชญชาวบานในลักษณะการเสวนารวมกันกับนักศึกษา อาจารย 

และปราชญ ซึ่งทําใหนักศึกษาไดรับความรูใหมๆมากกวาการเรียนเฉพาะทฤษฎีในหองเรียน กอนลงไป

ปฏิบัติงานในพื้นท่ีจริง แตวาอาจารยก็คงตองมีแนวคิด หรือหลักในการช้ีแนะใหนักศึกษาไดนําไป

ปฏิบัติเองได 

ประเด็นท่ีสาม การพัฒนาผูเรียน ตองมีการปรับทัศนะของนักศึกษาในหลักสูตร ใหรูจักวิธี

จัดระบบการเรียนของตนเอง และหมั่นฝกฝนใหเขาสามารถท่ีจะคิดเองได  ปรับใหเขาไดมีโอกาสลง

มือปฏิบัติเองไดบาง โดยใชหลักการท่ีวา “ถาเผ่ือบอกใหฟงเด๋ียวก็ลืม ถาเผ่ือทําใหดูก็พอจําได ถาเผ่ือ

ใหลงมือทําเองก็จะจําไดตลอดชีวิต” ซึ่งหลักสูตรสามารถนําหลักดังกลาวไปปรับใชในกระบวนการ

เรียนการสอนในหลักสูตร นักศึกษาจะตองไดองคความรูท่ีไปปรับใชในการทํางาน โดยอาศัยการ

พัฒนาการเรียนรูจากการทําวิจัย โดยยึดหลักงานวิจัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช โดยเรียนรูจากหลักการทรงงานจากศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ีมีอยู 

6 ศูนย ทําหลักสูตรใหเหมือนกับศูนยการวิจัย โดยเริ่มการดําเนินการแลวทําใหตอเนื่อง ใหนักศึกษา

ทานอื่นท่ีเขามาเรียนไดตอยอดการวิจัย ซึ่งจะทําใหเห็นผลอยางเปนรูปธรรมไดเมื่อทําไปได 5 ป 10 ป 

แลวเปนผลงานท่ีสรางคุณประโยชนใหกับสังคมไดอยางแทจริง 
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รองศาสตราจารยสมชาย องคประเสริฐ 

ไดเสนอขอมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงการเรียนการสอนในหลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอยาง

ยั่งยืน ดังนี ้

ประการแรก การพัฒนาสังคมไทยท่ีผานมาเนนท่ีการพัฒนาตามทฤษฎีตะวันตก ซึ่งมีแนวคิด

หลายอยางไมสอดคลองกับลักษณะทางภูมิศาสตร วัฒนธรรม และความคิดของคนไทย ผลคือ

นอกจากแกปญหาของชาติไมไดแลวยังทําใหเกิดปญหาตามมามากมาย 

ประการท่ีสอง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีแนวคิดท่ีตางจาก

แนวคิดตะวันตก จึงคิดวาคนไทยตองกลับมาศึกษาภูมิปญญาใกลตัวดวย กลาวคือ ภูมิปญญาเอเชีย 

ภูมิปญญาทองถ่ิน  และโดยเฉพาะภูมิปญญาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 โดยผู

ศึกษาในหลักสูตรนี้จะไมมองเฉพาะทางแนวทางการพัฒนาแบบตะวันตก แตรูจักนําความรูท้ังแนว

ตะวันตกและตะวันออก มาผสมผสานและปรับใชการพัฒนาใหเหมาะสมกับภูมิสังคมไทย ดังนี้ 

1. การพัฒนาไมควรมองในมิติเดียว ควรตองมองหลายๆมิติประกอบกัน ไดแก เศรษฐกิจ 

การเมือง วัฒนธรรม การศึกษา ฯลฯ และท่ีสําคัญตองมีการบูรณาการรวมกันอยางเหมาะสม 

2. การพัฒนามุงพัฒนาแตส่ิงท่ีวัดไดในดานเศรษฐกิจ โดยมองเฉพาะดานตัวเลขท่ีสูงข้ึนของ 

GNP หรือ GDP ซึ่งแทท่ีจริงไมใชการพัฒนาท่ีถูกตองท้ังหมด เพราะตัวเลขท่ีสูงข้ึนไมไดแสดงถึงความ

เปนอยูท่ีดีของคนโดยเฉพาะคนในชนบท ซึ่งตองมองส่ิงท่ีเรียกวา “เศรษฐกิจภาคชนบท” ซึ่งเกี่ยวของ

กับคนสวนใหญของประเทศโดยตรง ซึ่งตองพิจารณาหลักของความพอเพียง ในการลงทุนของวิถีการ

ผลิตของเศรษฐกิจภาคชนบท โดยการลงทุนนั้นไมไดหมายถึงเม็ดเงินเพียงอยางเดียว แตหมายรวมถึง 

“ทุนทางสังคม” และทุนอื่นๆ เชน ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางมนุษย และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ 

3. เศรษฐกิจพอเพียงควรเนนสอนคนใหชวยเหลือตนเอง พึ่งตนเองกอนไปพึ่งคนอื่น ยืนอยู

ดวยขาของตนเอง และมีความมัธยัสถอดออมเพื่อเปนภูมิคุมกันใหกับตนเอง ซึ่งความพอเพียงไมใช

เฉพาะกับตนเอง แตตองครอบคลุมถึงการพอเพียงในครอบครัว ญาติมิตร เพื่อนบาน ชุมชนและสังคม

ดวยสุดทายก็จะมีความสุขท่ียั่งยืน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัตนา โพธิสุวรรณ 

ไดเสนอขอมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงการเรียนการสอนในหลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอยาง

ยั่งยืน ดังนี้ 

การบรรยายในหัวขอเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม  ไดบรรยายจากความรูและ

ประสบการณโดยจากการทํางานอยางแทจริง โดยนักศึกษาจะไดความรูจากตัวอยางท่ีเปนการปฏิบัติ

จริงนําไปปรับใชกับตนเองไดการเรียนรูถึงหลักคิดและหลักทําท่ีมีความลึกซึ้งอันเปนหลักการทรงงาน
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ของพระองคท่ีมีหลายรูปแบบหลากหลายบริบท ซึ่งนอมนําไปปฏิบัติและประยุกตใชใหเปนประโยชน

ท้ังตอตนเอง ตอองคกรท่ีเราทํางานไดโดยท่ีการทรงงานดังกลาวจะทรงเนนการพัฒนาเปนสําคัญ 

พัฒนาพื้นท่ี พัฒนาคน รวมถึงการแกไขปญหาตางๆ โดยเฉพาะเรื่องการจัดการน้ําท่ีไดมีการบรรยาย

ถึงประสบการณโดยตรงเกี่ยวกับการจัดการแกไขปญหาเรื่องน้ํา แกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติตางๆ 

และส่ิงแวดลอม เรื่องการบริการจัดการน้ําเพื่อการเกษตรท่ีพระองคทานทรงเนนและใหความสําคัญ

อยางยิ่งยวด เพราะเปนปญหาพื้นฐานท่ีสําคัญของเกษตรกรสวนใหญในแผนดิน ทรงดําเนินงานทุก

ดานท้ังในรูปแบบของการศึกษา วิจัย และพัฒนาท่ีลวนเปนไปเพื่อใหเกิดประโยชนแกประชาชน

โดยตรงโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของภูมิประเทศ สภาพของธรรมชาติ สภาพทางเศรษฐกิจ 

สภาพสังคมและส่ิงแวดลอมแตละทองถ่ิน โดยตองพิจารณาใหสอดคลองกับภูมิสังคมดังกลาวเปน

สําคัญ 

นอกจากนั้นไดใหขอเสนอและขอแนะนําเกี่ยวกับหลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืนไว

ดังนี ้

1. ดานการจัดหลักสูตร หลักสูตรเนนหนักในการพัฒนาใหผูเรียนใหมีความรู และเขาใจ

ตัวตนของตนเองเขาใจบริบทในทองถ่ินตามสภาพภูมิศาสตร และเขาใจสังคมของแตละสังคม ซึ่ง

นักพัฒนาจําเปนจะตองรูจัก เขาใจ และเขาถึง อยางจริงจังวา จะพัฒนาใคร พัฒนาท่ีไหน สังคมและ

วัฒนธรรมเปนอยางไร สังคมนั้นตองการอะไร จําแนกออกมาใหเห็นองคประกอบชัดเจน การพัฒนาจึง

จะเปนการยั่งยืนได     

2. ดานกระบวนการเรียนรู เปนลักษณะของการเรียนรูท่ีเสริมองคความรูใหแกกัน มีการ

แลกเปล่ียนขอมูลความรู มิใชแตเปนเพียงการปอนความรูเพียงอยางเดียว แตเปนการชวยยอยองค

ความรูดานตางๆ ออกมาแลวชวยกันวิเคราะหรวมกันวาแบบใดจึงจะเหมาะสมและใชไดกับประเทศ

ไทย สังคมไทยและวัฒนธรรมไทย ท้ังผูบรรยาย และผูเรียน ไดเรียนรูไปดวยกัน เปนบรรยากาศการ

เรียนรูท่ีทุกคนมีสวนรวมคิด รวมวิเคราะห รวมหาทางออก    

3. ดานผูเรียน มีผูเรียนจากหลายสวนปฏิบัติงานในสวนงานตางๆ มีประสบการณ มีวุฒิภาวะ 

มีจิตใจ ใฝรู แตเมื่อมาเรียนรวมกันก็มีการชวยเหลือแนะนํา เปนกําลังใจใหกัน นําพากันไปจนสําเร็จ

การศึกษา       

4. ดานวิทยากร หลักสูตรไดเชิญวิทยากรผูมีภูมิความรูภูมิปญญาในเรื่องนั้นๆ มาใหความรู

โดยตรง  และจุดประกายแหงปญญาจากผูท่ีมีประสบการณสูง 
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นายคณิต ธนูธรรมเจริญ 

ไดเสนอขอมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงการเรียนการสอนในหลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอยาง

ยั่งยืน ดังนี ้

ในขณะนี่หลักสูตรมีผูท่ีจบการศึกษาเปนจํานวนมากพอสมควรแลว อาจมีการวางหลักสูตรตอ

ยอดเปน Post Graduate ในดานการวิจัยและการพัฒนาท่ีสอดคลองกับภูมิสังคม เพื่อตอยอดทาง

วิชาการออกไป และเพื่อเปนการเผยแพรพระเกียรติคุณขององคพระบาสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีทรงมี

พระมหากรุณาธิคุณแดประเทศชาติ และประชาชนชาวไทยใหกวางขวางยิ่งข้ึนตอไป 

องคความรูท่ีไดถายทอดจะมุงเนนเพื่อชวยแกปญหาดาน ชีวกายภาพ หรือ Biophysical ใน

พื้นท่ีลุมน้ํา เพื่อใหไดน้ําทาท่ีมาจากพื้นท่ีลุมน้ํา ท่ีมีลักษณะทางภูมิศาสตร ลักษณะทางภูมิอากาศและ

ลักษณะการใชประโยชนท่ีดินรูปแบบตางๆ ท่ีมีปริมาณมากเพียงพอ มีคุณภาพน้ําท่ีดี และมีการไหล

สม่ําเสมอหลอเล้ียงผูคนท่ีอยูท้ังตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําไดอยางยั่งยืน โดยจะตองจัดการพื้นท่ี

ทางกายภาพใหมีการใชประโยชนท่ีดินท่ีถูกตอง และเหมาะสมเพื่อใหสังคมสวนรวมไดรับผลพวงท่ีดี

จากวิธีคิดตามทฤษฎี ท้ังสภาพกายภาพ และชีวภาพของพื้นท่ีลุมน้ํา โดยเฉพาะพื้นท่ีตนน้ําลําธารยิ่ง

ทรุดโทรมลงไปทุกๆวนั มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตามมาตอชีวิตผูคนท่ีอยูบริเวณลุมน้ํา ดังนั้นตองมี

การผสมผสานบูรณาการความคิดในการพัฒนาโครงการตามสภาพภูมิศาสตรสังคม ซึ่งหากได

ผสมผสานองคความรูเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ และความสําคัญตอชีวิตคนไทยในอนาคตให

มีความเขาใจวิถีชีวิตตามสภาพหรือภูมิศาสตร หรือภูมิสังคมอยางลุมลึกแลวจะเปนประโยชนในการ

พัฒนาพื้นท่ีลุมน้ําใหเกิดความผาสุขแกเกษตรกรได 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรารถนา ยศสุข 

ไดเสนอขอมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงการเรียนการสอนในหลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอยาง

ยั่งยืน ดังนี ้

หลังจากท่ีไดมีการถายทอดองคความรูใหกับนักศึกษาแลว เมื่อพบกับบัณฑิตท่ีจบออกไปได

เลาถึงผลงานโครงการพระราชดําริท่ีไดนําเอาความรูจากการเรียนในหลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอยาง

ยั่งยืนไปสาธิตและถายทอดใหกับชุมชนและเกษตรกรไดอยางสัมฤทธิ์ผล สามารถแกไขปญหาชุมชนท่ี

แตละแหงมีความแตกตางกัน ท้ังทางดานภูมิศาสตร ส่ิงแวดลอม ทรัพยากรชีวภาพ วิถีชีวิต ประเพณี 

ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม ท่ีทําใหเกิดความเช่ือมั่นในสังคมอยางกวางขวางและยอมรับในผลงาน

ของนักศึกษาท่ีไดมีการปฏิบัติเพื่อชวยเหลือชุมชนไดอยางแทจริง ซึ่งสามารถตอบวัตถุประสงคของการ

จัดต้ังในการสงเสริมงานตามโครงการพระราชดําริท่ีเปนสวนในการชวยเหลือ และแกไขปญหาของ

ประเทศและกอใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนอยางกวางขวางถึงระดับชุมชน และเกษตรกรท่ีเปนหลัก

สําคัญยิ่งของประเทศ 
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การเรียนในหลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืนนั้นไมใชวิชาท่ีนักศึกษาจะนําไปใชในการ

ประกอบอาชีพโดยตรง แตนักศึกษาจะตองเอาความรูท่ีไดไปประยุกตใชอีกทีจึงจะเกิดประโยชน หาก

นักศึกษาไดมีโอกาสนําความรูท่ีไดจากการเรียนไปชวยสราง และพัฒนาสังคมก็จะถือวาประสบ

ความสําเร็จในส่ิงท่ีนักศึกษาไดมาเรียนรูในหลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน       

นางสุพัตรา บุตรพลวง 

ไดเสนอขอมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงการเรียนการสอนในหลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอยาง

ยั่งยืน ดังนี้ 

หลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืนยังตองคงความเปนอัตลักษณ การเรียนการสอนท่ี

มุงเนนการพัฒนาตนเองในการแกไขปญหา แตเนื่องจากการความซับซอนในการเกิดปญหาท่ีมากข้ึน 

จากความเปล่ียนแปลงท้ังในประเทศไทยและระหวางประเทศท่ีเกิดข้ึนกับสังคมในทุกระดับ และทุก

ดาน และจะตองสามารถดํารงอยูทามกลางกระแสใหมๆ ของระบบการเรียนการสอน และตองรักษา

ความเปนผูนําทางดานการวิจัยและการพัฒนาท่ีนําไปสูการใชประโยชนของชุมชนอยางแทจริงใน

ทองถ่ินไดอยางยั่งยืนในอนาคต 

นายอินสม สารินจา 

ไดเสนอขอมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงการเรียนการสอนในหลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอยาง

ยั่งยืน ดังนี ้

เนื่องจากสาขาวิชานี้เปนสาขาวิชาท่ีสําคัญ ทุกทานจากทุกหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

ภาคการเมือง และภาคประชาคมจะไดเรียนรูรวมกัน ทางสาขาวิชาควรมีการวางแผนนํานักศึกษาไปดู

งานในพื้นท่ีท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหาวิชาใหมากข้ึน เพื่อผลิตนักศึกษาท่ีมีคุณภาพเปนบัณฑิตท่ีเกงดีและ

ทําเปน และการลงพื้นท่ียังทําใหนักศึกษามีความเขาใจในเชิงปฏิบัติ เมื่อเจอกับสถานการณจริงจะ

สามารถแกไขปญหาโดยนําหลักวิชาท่ีไดเรียนมาใชประโยชนได 

 

รอยตํารวจตรีหญิงอริญชญา วิศัทวัฒนา 

ไดเสนอขอมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงการเรียนการสอนในหลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอยาง

ยั่งยืน ดังนี ้

เปนการสอนใหนักศึกษาไดเรียนรูและสอนใหเขาใจอยางถองแทถึงพระราชกรณียกิจของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับการทรงงานดานภูมิสังคมมาไมนอยกวา 40 ป 

โดยเนนในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรดิน น้ํา ปาไม การเกษตร และส่ิงแวดลอม เพื่อเปาหมายของ

ประชาชนไดอยูดีกินดี และทรพัยากรธรรมชาติท้ังหลายไดรับการอนุรักษสามารถใชประโยชนไดอยาง

ยั่งยืน และส่ิงแวดลอมไมถูกทําลาย นอกจากนั้นแลว นักศึกษาจะมีความเขาใจและซาบซึ้งถึงความ
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อัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจท่ี

หลากหลายและทุกพระราชกรณียกิจตางก็เปนองคความรูข้ันพื้นฐาน และกาวหนาท่ีจะรองรับความ

เปล่ียนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตถเปนอยางดี โดยนักศึกษาท่ีจบออกไปแลวสามารถนําไปถายทอด

ตอไดอยางถูกตอง 

สรุปใจความสําคัญในการสมัภาษณ 

จากการสัมภาษณคณะกรรมการในการปรับปรุงหลักสูตรสามารถสรุปใจความสําคัญในการ

สําคัญเพื่อนําไปปรับปรุงในเนื้อหาการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 

1. นักศึกษาตองมีการเรียนรูจากปญหาและสภาพของจริง 

2. มีความเขาใจและสามารถใชภูมิปญญาพื้นบานในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 

3. เขาใจในหลักการสอนใหคนรูจักอยูดีกินดีข้ึน แนวคิดสูความสงบ เรียบงาย แลวแนวคิดท่ี

จะใหเกิดความพึงพาตนเองมากข้ึน 

4. นักศึกษามีความเขาใจในพื้นฐานของความรูคูคุณธรรมนั่นคือเรื่องจริยธรรม ซึ่งก็คือกรอบ

ความคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกัน 

5. นักศึกษาใหมีสามารถคิดเองได มีทัศนคติท่ีดี ลงมือปฏิบัติเองได โดยนักพัฒนาท่ีดีก็จะตอง

มีใจเปดกวางเชนกัน มองไกล ใจเปดกวาง 

6. ใหนักศึกษาไดมีโอกาสพบกับปราชญชาวบานในลักษณะการเสวนารวมกันกับนักศึกษา 

อาจารย และปราชญ 

7. วิธีจัดระบบการเรียนของตนเอง และหมั่นฝกฝนใหนักศึกษาสามารถท่ีจะคิดเองได ปรับให

มีโอกาสลงมือปฏิบัติเองอยางสม่ําเสมอจนเกิดความเช่ียวชาญ 

8. การพัฒนาไมควรมองในมิติเดียว ควรตองมองหลายๆมิติประกอบกันไดแก เศรษฐกิจ 

การเมือง วัฒนธรรม การศึกษา ฯลฯ และท่ีสําคัญตองมีการบูรณาการรวมกันอยางเหมาะสม ในการ

ลงทุนของวิถีการผลิตของเศรษฐกิจภาคชนบท โดยการลงทุนนั้นไมไดหมายถึงเม็ดเงินเพียงอยางเดียว 

แตหมายรวมถึง “ทุนทางสังคม” และทุนอื่นๆ เชน ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางมนุษย และทุนทาง

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของภูมิประเทศ สภาพของธรรมชาติ สภาพทาง

เศรษฐกิจ สภาพสังคมและส่ิงแวดลอมแตละทองถ่ิน โดยตองพิจารณาใหสอดคลองกับภูมิสังคม

ดังกลาวเปนสําคัญ 
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เอกสารแนบ 7 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ ดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
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เอกสารแนบ 8 

ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เร่ือง แนวปฏิบัติในการเผยแพรผลงานวิจัยตามเง่ือนไขการสําเร็จ

การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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