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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย และ คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชามนุษยศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Cultural Studies
2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย

: ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา)
ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา)
Master of Arts (Cultural Studies)
M.A. (Cultural Studies)

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ข
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

39 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 4 ปีการศึกษา
5.2 ภาษาที่ใช้
; ภาษาไทย
 ภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)............................
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5.3 การรับเข้าศึกษา
; นักศึกษาไทย
; นักศึกษาต่างชาติ (สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยได้)
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
; เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ทีจ่ ัดการเรียนการสอนโดยตรง
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอี่น
ชื่อสถาบัน …………………………………. ประเทศ ………………
รูปแบบของการร่วม
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รบั ปริญญาจาก 2 สถาบัน
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
; ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา
กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของแต่ละสถาบัน
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาร่วมกับ …………………………
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
 สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมือ่ วันที่ 16 เดือนมีนาคม ปี 2556
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2557
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)
 อาจารย์/นักวิจัย
 นักวิชาการในหน่วยงาน/องค์กรที่เกีย่ วข้องกับวัฒนธรรมศึกษา เช่น
กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 นักวิชาการทีท่ ํางานด้านทรัพยากรมนุษย์
 นักสื่อสารมวลชน
 มัคคุเทศก์
9. ชื่อ ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน,
(ระบุตําแหน่งวิชาการ)
ปีที่สําเร็จการศึกษา
1. ผศ.ดร. วิไลลักษณ์ สาหร่ายทอง Ph.D. (English), Washington State
University, U.S.A., 2001
M.A. (English), Central Michigan
University, U.S.A., 1985
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2525
2. อ.ดร. ชลาธิป วสุวัต
Ph.D. (English), Arizona State
University, U.S.A., 2002
M.A. (English), San Diego State
University, U.S.A., 1992
อ.ม. (ภาษาอังกฤษ), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2533
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2531
3. รศ.รัตนา ณ ลําพูน
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ
บรรณารักษศาสตร์), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2517

เลขประจําตัว
ประชาชน
3509900830954

3500100135595

310180002774
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ชื่อ-สกุล
(ระบุตําแหน่งวิชาการ)

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),
สถาบัน, ปีทีส่ ําเร็จการศึกษา
ประกาศนียบัตรเทคโนโลยี
(เทคโนโลยีสารสนเทศ),
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, 2531
ประกาศนียบัตรเทคโนโลยี
(สารสนเทศศาสตร์), มหาวิทยาลัย
พิตสเบอร์ก และมหาวิทยาลัย
มหิดล, 2536

เลขประจําตัว
ประชาชน

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
; ในสถานที่ต้งั
 นอกสถานทีต่ ้งั ได้แก่ ......................................
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ ห รื อ การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ ที่ จํ า เป็ น ต้ อ งนํ า มาพิ จ ารณาในการวางแผน
หลักสูตรขึ้นอยู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่กล่าวถึง
ความเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ สัง คม และการเมื อ ง จนจําเป็ น ที่จ ะต้ อ งประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ด้า น
วัฒนธรรมในการสร้างจิตสํานึกและการจัดการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติอย่างมีธรรมาภิบาล ในประเด็นต่อไปนี้
1. ด้านภูมิปัญญา : การเข้าใจรากฐานทางความคิด ได้แก่ ศาสนา ปรัชญา ภาษา วรรณกรรม
ประวั ติ ศ าสตร์ และความเชื่ อ อั น มี ผ ลต่ อ ปั จ เจกชนและสั ง คมในด้ า นที่ มี ฐ านทางเศรษฐกิ จ และ
วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ซึ่งจะช่วยให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ได้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อจะอยู่ในประชาคมภูมิภาคและเวทีโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี
2. ด้านท้องถิ่น : การเข้าใจสถานะของการพัฒนาและปรับเปลี่ยนแบบแผนของวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของโลก ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมต่างชาติ
วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท่ามกลางบริบท
ทางสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งนําไปสู่การเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สามารถนํามาสืบทอดและ
จัดการทรัพยากรได้อย่างยั่งยืน และเข้าถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สังคมไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ลักษณะดังกล่าวทําให้สังคมไทยมีความหลากหลายใน
ด้านชาติพันธุ์ ซึ่งมีองค์ความรู้พื้นบ้านและภูมิปัญญาต่าง ๆ ในการดํารงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นชีวิตความ
เป็นอยู่ การแต่งกาย การดูแลสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม สิ่งเหล่านี้ถือเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่
สามารถนํามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดช่องว่างทางสังคม เพื่อสร้างสุขภาวะโดยเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับ
สรรพชีวิต การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ฯลฯ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน สังคมเข้มแข็ง และ
สิ่งแวดล้อมที่ดี
อนึ่ ง การเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นของประเทศไทยในปี 2558 นั้ น เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ชั ด ว่ า
ประชาคมอาเซียนให้ความสําคัญการใช้กลไกการศึกษาขับเคลื่อนการบรรลุวิสัยทัศน์อาเซียน 2020
ได้แก่ การสร้างจิตสํานึกทางวัฒนธรรมที่เปิดสู่ภายนอก สร้างสันติสุขและเชื่อมโยงประชาคมเข้า
ด้วยกัน ในสิ่งแวดล้อมประชาธิปไตยและการพัฒนาที่ยั่งยืน การอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนในสังคมที่มี
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม เช่น ภาษา วรรณกรรม ศาสนา ประวัติศาสตร์ ฯลฯ
ด้วยความอาทรและระลึกถึงสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ รับรู้มรดกทางวัฒนธรรมที่มีร่วมกันและ
เชื่อมโยงอัตลักษณ์ของภูมิภาค ดังนั้นการมีหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษาที่บูรณาการศาสตร์หลักทาง
มนุษยศาสตร์ เข้าด้วยกันให้เห็นรากร่วมทางวัฒนธรรมและพัฒนาการสู่สภาพปัจจุบัน ก่อให้เกิดทั้ง
องค์ความรู้และความเข้าใจแก่ผ้เู รียน หลักสูตรนี้จึงเป็นประโยชน์และสนับสนุนประเทศไทยในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะการประกอบพันธกิจในประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยมี
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในวัฒนธรรมและสารสนเทศอาเซียน
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีทิศทางที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย การเปิด
หลั กสูตรวัฒนธรรมศึ กษาจะเป็ นการเสริ มให้ มหาวิ ทยาลัยเชี ยงใหม่ ก้ าวไปสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางด้ า น
วั ฒ นธรรมศึ ก ษาที่ มี จุ ด เด่ น ด้ า นมิ ติ ข องความเป็ น มนุ ษ ย์ สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ปั จ จุ บั น เพื่ อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศและนานาชาติ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
คณะมนุษยศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับรัฐบาลต่างประเทศ ซึ่งเป็นประเทศที่ทาง
คณะฯ เปิดทําการสอนภาษาและวัฒนธรรม เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี
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สเปน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และพม่า รวมทั้งประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงและอาเซียน ซึ่งสนับสนุน
การแลกเปลี่ยนความรู้ การทําวิจัยร่วมกันภายใต้หัวข้อวิจัยที่กําหนด การไปเพิ่มพูนความรู้ของอาจารย์
ให้ ก ารสนับ สนุ น ด้ า นหนั ง สื อ เอกสารวิ ช าการ และการจั ดกิ จ กรรมด้ านวัฒ นธรรม การฝึ ก อบรม
สั ม มนา ดู ง านการเรี ย นการสอนภาษาแม่ ข องสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต่ า งประเทศ เพื่ อ นํ า ความรู้ ม า
พัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งหากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดหลักสูตรนี้คาดว่าจะได้รับการสนับสนุนด้าน
การแลกเปลี่ ย นบุ ค ลากร การแลกเปลี่ ย นทางวิ ช าการ และการวิ จั ย ในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาสาขา
วัฒนธรรมศึกษา ที่สําคัญ แนวทางการศึกษาของหลักสู ตรนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดขององค์การ
นานาชาติ โดยเฉพาะองค์การสหประชาชาติที่ให้ความสําคัญต่อการอยู่ร่วมกันในโลกอย่างสันติ โดย
ยอมรับความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ซึ่งการจะบรรลุถึงสังคมแห่งสันติได้น้ัน จําเป็น
ที่จะต้องเข้าใจวัฒนธรรมจากมุมมองของมนุษยศาสตร์อย่างลึกซึ้ง
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
-ไม่มี
13.2 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
-ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
-ไม่มี

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษาประสานสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์อย่างบูรณาการ
เพื่อใช้ในการศึกษา วิเคราะห์วัฒนธรรม ทําความเข้าใจเนื้อหา รูปลักษณ์ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของ
วัฒนธรรมในสังคม ซึ่งสามารถศึกษาผ่านวรรณกรรม ประดิษฐภัณฑ์ทางวัฒนธรรม เช่น งานโฆษณา
สารคดี ภาพยนตร์ ละคร บทเพลง ดนตรี เครื่องแต่งกาย เครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ รวมทั้งสิ่งแวดล้อม
ในชีวิตประจําวัน โดยมีกระบวนการการวิเคราะห์ การสร้างและการสื่อความหมาย คติความเชื่อ และ
ระบบคุณค่าที่ไหลเวียนในสังคมผ่านสิ่งต่างๆ ในมิติของพหุวิทยาการ การปลูกฝังวัฒนธรรมการคิด
วิเคราะห์ วิจารณ์ การสร้างทักษะชีวิต โดยนําความรู้ไปใช้และแลกเปลี่ยนให้เกิดประโยชน์และสร้าง
ความสมานฉันท์แก่ชุมชนอย่างมีจริยธรรม
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1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 แผน ก แบบ ก 2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถ
1) สร้างองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมศึกษาที่สะท้อนการบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ตามแนวทางการวิจัยของหลักสูตร
2) ค้นคว้า พัฒนากระบวนทัศน์ด้านวัฒนธรรมศึกษาผ่านการเชื่อมโยงวิถีชีวิตของ
มนุษย์และการบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ
3) วิเคราะห์ สร้างและเปรียบเทียบองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมผ่านภาษาวรรณกรรม
และประดิ ษฐภั ณฑ์ ทางวั ฒนธรรม อย่ างเข้ าใจบริ บททางสั งคม วั ฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลกระทบด้านต่าง ๆ
4) เชื่อมโยงและนําความรู้ทางวัฒนธรรมไปประยุกต์และเผยแพร่ในวงวิชาการ องค์กร
สาขาวิชาชีพต่าง ๆ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักรู้ รับผิดชอบ และเคารพ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคม
1.2.2 แผน ข เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถ
1) ค้นคว้า พัฒนากระบวนทัศน์ด้านวัฒนธรรมศึกษาผ่านการเชื่อมโยงวิถีชีวิตของ
มนุษย์และการบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ
2) วิเคราะห์ สร้างและเปรียบเทียบองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมผ่านภาษา วรรณกรรม
และประดิ ษฐภั ณฑ์ ทางวั ฒนธรรม อย่ างเข้ าใจบริ บททางสั งคม วั ฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลกระทบด้านต่าง ๆ
3) เชื่อมโยงและนําความรู้ทางวัฒนธรรมไปประยุกต์และเผยแพร่ในวงวิชาการ องค์กร สาขา
วิ ชาชี พต่ าง ๆ อย่ างมี คุ ณธรรม จริ ยธรรม ตระหนั กรู้ รั บผิ ดชอบ และเคารพความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
กลยุทธ์
เปลี่ยนแปลง
มีการปรับปรุงหลักสูตร รวบรวมติดตามผล
ทุก 5 ปี
การประเมิน QA ของ
หลักสูตรรวมทุก 5 ปี ในด้าน
ความพึงพอใจ และภาวะ
การได้งานของบัณฑิต

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาโทที่
ได้งานทํา หรือการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี
 ร้อยละความพึงพอใจของมหาบัณฑิต
ต่อหลักสูตร
 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บณ
ั ฑิต
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบรายปี
; ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 ระบบหน่วยการศึกษา (Module)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีภาคฤดูร้อน
; ไม่มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีที่มิใช่ระบบทวิภาค -ระบุรายละเอียด)
- ไม่มี 2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ระบบการศึกษาตลอดปี
ในเวลาราชการ
นอกเวลาราชการ ระบุ).........................................................................
ระบบทวิภาค
5 ในเวลาราชการ
นอกเวลาราชการ (ระบุ)..........................................................................
ระบบหน่วยการศึกษา (Module)
ในเวลาราชการ
นอกเวลาราชการ (ระบุ)............................................................................
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข
1. สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับ
การรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
มีผลการเรียนไม่น้อยกว่า 2.50
2. คุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อใน
แต่ละปีการศึกษา
3. คุณสมบัตนิ อกเหนือจากนีใ้ ห้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ
 ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ
; การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น
 นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้ (พิจารณา)
; อื่นๆ ได้แก่ นักศึกษาไม่มีพื้นฐานด้านการทําวิจัย
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
 จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน
; จัดการปฐมนิเทศนั ก ศึ ก ษาใหม่ แนะนําการวางเป้ าหมายชี วิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา
; มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคนทําหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน
ให้คําแนะนําแก่นักศึกษา
; จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการทําวิจัย
 อื่นๆ …………………………………
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปีการศึกษา
2556
2557
2558
2559
2560
ภาคการศึกษาที่
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ
แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ
20 - 20 - 20 - 20 - 20 แผน ข ภาคปกติ
20 - 20 - 20 - 20 - 20 จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จ
การศึกษา
แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ
- - - 20 - 20 - 20 - 20
แผน ข ภาคปกติ
- - - 20 - 20 - 20 - 20
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2.7 ระบบการศึกษา
5 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
และประกาศบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ เรื่ อง แนวปฏิ บัติ ก ารเปลี่ย นแผนการศึ ก ษา
การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิต
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
หลักสูตรแผน ข
จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.2.1 โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
จํานวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
ก. กระบวนวิชาเรียน
ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ
15 หน่วยกิต
027701 ม.วศ.701 แนวทางการศึกษาวัฒนธรรมศึกษา 3 หน่วยกิต
027702 ม.วศ.702 ระเบียบวิธีวิจัยทางวัฒนธรรมศึกษา 3 หน่วยกิต
027711 ม.วศ.711 ภาษา สื่อ กับการประกอบสร้าง
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ทางวัฒนธรรม
3 หน่วยกิต
027712 ม.วศ.712 การวิเคราะห์ประดิษฐภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรม
3 หน่วยกิต
027721 ม.วศ.721 ทฤษฎีและการปฏิบัติทาง
วัฒนธรรมศึกษา
3 หน่วยกิต
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
โดยเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้
027730 ม.วศ.730 ประเด็นทางสังคมในวัฒนธรรมศึกษา 3 หน่วยกิต
027731 ม.วศ.731 วิถีนิเวศ พื้นที่ และมิติทาง
จิตวิญญาณ
3 หน่วยกิต
027732 ม.วศ.732 ภาพแทนเพศสถานะในวรรณกรรม
และภาพยนตร์
3 หน่วยกิต
027740 ม.วศ.740 วัฒนธรรมเปรียบเทียบ
3 หน่วยกิต
027741 ม.วศ.741 วัฒนธรรมอาเซียนร่วมสมัย
3 หน่วยกิต
027751 ม.วศ.751 วัฒนธรรมแห่งการวิจารณ์ใน
บริบทไทย
3 หน่วยกิต
027762 ม.วศ.762 พหุวัฒนธรรมและการเมืองเรื่อง
วัฒนธรรม
3 หน่วยกิต
027789 ม.วศ.789 หัวข้อเลือกสรรทางวัฒนธรรมศึกษา 3 หน่วยกิต
027790 ม.วศ.790 สัมมนาทางวัฒนธรรมศึกษา
3 หน่วยกิต
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ
ไม่มี
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้นั สูง
ไม่มี
ข. 027799 ม.วศ. 799 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
ไม่มี
ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
1) การจัดสัมมนา และการนําเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อย 1 ครั้ง
2) ผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งได้ รั บ การตี พิ ม พ์ หรื อ อย่ า งน้ อ ยดํ า เนิ น การให้ ผ ลงาน หรื อ
ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่สาขาวิชายอมรับ หรือ
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings) โดยผลงานที่เผยแพร่น้ันต้องเป็นบทความ
ฉบับเต็ม (full paper) และมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก จํานวนอย่างน้อย 1 เรื่อง
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3.1.2.2 โครงสร้างหลักสูตร แผน ข
จํานวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 39
ก. กระบวนวิชาเรียน
ไม่น้อยกว่า 33
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ไม่น้อยกว่า 33
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 33
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ
15
027701 ม.วศ.701 แนวทางการศึกษาวัฒนธรรมศึกษา 3
027702 ม.วศ.702 ระเบียบวิธีวิจัยทางวัฒนธรรมศึกษา 3
027711 ม.วศ.711 ภาษา สื่อ กับการประกอบสร้าง
ทางวัฒนธรรม
3
027712 ม.วศ.712 การวิเคราะห์ประดิษฐภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรม
3
027721 ม.วศ.721 ทฤษฎีและการปฏิบัติทาง
วัฒนธรรมศึกษา
3
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
18
โดยเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้
027730 ม.วศ.730 ประเด็นทางสังคมในวัฒนธรรมศึกษา 3
027731 ม.วศ.731 วิถีนิเวศ พื้นที่ และมิติทาง
จิตวิญญาณ
3
027732 ม.วศ.732 ภาพแทนเพศสถานะในวรรณกรรม

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

17
และภาพยนตร์
027740 ม.วศ.740 วัฒนธรรมเปรียบเทียบ
027741 ม.วศ.741 วัฒนธรรมอาเซียนร่วมสมัย
027751 ม.วศ.751 วัฒนธรรมแห่งการวิจารณ์ใน
บริบทไทย
027762 ม.วศ.762 พหุวัฒนธรรมและการเมืองเรื่อง
วัฒนธรรม
027789 ม.วศ.789 หัวข้อเลือกสรรทางวัฒนธรรมศึกษา
027790 ม.วศ.790 สัมมนาทางวัฒนธรรมศึกษา
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้นั สูง

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
ไม่มี
ไม่มี

ข. การค้นคว้าแบบอิสระ
027798 ม.วศ. 798 การค้นคว้าแบบอิสระ
6 หน่วยกิต
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
ไม่มี
ง. กิจกรรมทางวิชาการ
นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาอย่างน้อย 1 ครั้ง
จ. การสอบประมวลความรู้
ผ่านการสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่นคําร้องขอสอบ
ต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
แบบอิสระหลัก
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Curriculum Structure : Plan A Type A 2
Degree Requirements

Coursework
Thesis
Total

:
:
:

a minimum of
a minimum of

27 credits
12 credits
39 credits

Curriculum Structure

A. Coursework
a minimum of
1. Graduate courses
a minimum of
1.1 Field of concentration courses a minimum of
1.1.1 Required courses
027701 Principles of Cultural Studies
027702 Research Methodology in Cultural Studies
027711 Language, Media and Cultural Construction
027712 Analysis of Cultural Artifacts
027721 Theory and Practice in Cultural Studies
1.1.2 Elective courses
a minimum of
Select from the fallowing courses
027730 Social Issues in Cultural Studies
027731 Ecological Path, Space, Spiritual Dimension
027732 Gender Representations in Literature

27
27
27
15
3
3
3
3
3
12

credits
credits
credits
credits
credits
credits
credits
credits
credits
credits

3 credits
3 credits

19
and Films
3 credits
027740 Comparative Cultures
3 credits
027741 Contemporary ASEAN Cultures
3 credits
027751 Cultural Criticism in the Thai Context
3 credits
027762 Multiculturalism and Cultural Politics
3 credits
027789 Selected Topics in Cultural Studies
3 credits
027790 Seminar in Cultural Studies
3 credits
1.2 Other courses
- none
2. Advanced undergraduate courses
- none
B. Thesis
027799 Thesis
12 credits
C. Non-credit Courses
1. Graduate school requirement
-a foreign language
2. Program requirement
- none
D. Academic Activities
1) A student has to organize and present a seminar on the topic related to his/her
thesis at least once.
2) The whole or part of a thesis must be published/accepted for publication in journal
or an academic media which is accepted in that program, or presented in the conference with
proceedings at least 1 full academic paper with the student’s name as the first author.
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Curriculum Structure : Plan B
Degree Requirements

Coursework :
Independent Study :
Total
:

a minimum of
a minimum of

33 credits
6 credits
39 credits

Curriculum Structure

A. Coursework
a minimum of
1. Graduate courses
a minimum of
1.1 Field of concentration courses a minimum of
1.1.1 Required courses
027701 Principles of Cultural Studies
027702 Research Methodology in Cultural Studies
027711 Language, Media and Cultural Construction
027712 Analysis of Cultural Artifacts
027721 Theory and Practice in Cultural Studies
1.1.2 Elective courses
a minimum of
Select from the following courses
027730 Social Issues in Cultural Studies
027731 Ecological Path, Space, Spiritual Dimension
027732 Gender Representations in Literature

33
33
33
15
3
3
3
3
3
18

credits
credits
credits
credits
credits
credits
credits
credits
credits
credits

3 credits
3 credits
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and Films
3 credits
027740 Comparative Cultures
3 credits
027741 Contemporary ASEAN Cultures
3 credits
027751 Cultural Criticism in the Thai Context
3 credits
027762 Multiculturalism and Cultural Politics
3 credits
027789 Selected Topics in Cultural Studies
3 credits
027790 Seminar in Cultural Studies
3 credits
1.2 Other courses
- none
2. Advanced undergraduate courses
- none
B. Independent Study
027798 Independent Study
6 credits
C. Non-credit Courses
1. Graduate School requirement:
-a foreign language
2. Program requirement
- none
D. Academic activity
A student has to participate in a seminar at least once.
E. Comprehensive Examination
Having submitted a request form to the Graduate School, approved by general advisor
or major thesis advisor, a student must then complete a comprehensive examination.
3.1.3 กระบวนวิชา
(1) หมวดวิชาบังคับ
027701 ม.วศ. 701 แนวทางการศึกษาวัฒนธรรมศึกษา
(Principles of Cultural Studies)
027702 ม.วศ. 702 ระเบียบวิธีวิจัยทางวัฒนธรรมศึกษา
(Research Methodology in Cultural Studies)
027711 ม.วศ. 711 ภาษา สื่อ กับการประกอบสร้างทางวัฒนธรรม
(Language, Media and Cultural Construction)
027712 ม.วศ. 712 การวิเคราะห์ประดิษฐภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
(Analysis of Cultural Artifacts)
027721 ม.วศ. 721 ทฤษฎีและการปฏิบัติทางวัฒนธรรมศึกษา
(Theory and Practice in Cultural Studies)
(2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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027730 ม.วศ. 730 ประเด็นทางสังคมในวัฒนธรรมศึกษา
(Social Issues in Cultural Studies)
027731 ม.วศ. 731 วิถีนิเวศ พื้นที่ และมิติทางจิตวิญญาณ
(Ecological Path, Space, Spiritual Dimension)
027732 ม.วศ. 732 ภาพแทนเพศสถานะในวรรณกรรมและภาพยนตร์
(Gender Representations in Literature and Films)
027740 ม.วศ. 740 วัฒนธรรมเปรียบเทียบ
(Comparative Cultures)
027741 ม.วศ. 741 วัฒนธรรมอาเซียนร่วมสมัย
(Contemporary ASEAN Cultures)
027751 ม.วศ. 751 วัฒนธรรมแห่งการวิจารณ์ในบริบทไทย
(Cultural Criticism in the Thai Context)
027762 ม.วศ. 762 พหุวัฒนธรรมและการเมืองเรื่องวัฒนธรรม
(Multiculturalism and Cultural Politics)
027789 ม.วศ. 789 หัวข้อเลือกสรรทางวัฒนธรรมศึกษา
(Selected Topics in Cultural Studies)
027790 ม.วศ. 790 สัมมนาทางวัฒนธรรมศึกษา
(Seminar in Cultural Studies)

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

(3) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ
- ไม่มี
(4) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ และ/หรือการค้นคว้าแบบอิสระ
027798 ม.วศ. 798 การค้นคว้าแบบอิสระ
(Independent Study)
027799 ม.วศ. 799 วิทยานิพนธ์
(Thesis)

6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา
รหัสกระบวนวิชา ประกอบด้วย ชื่อย่อกระบวนวิชากลาง (ม.วศ. หรือ 027) ตามด้วยเลข
3 หลัก มีความหมาย ดังนี้
เลขหลักร้อย หมายถึง กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
เลขหลักสิบ หมายถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา
0
หมายถึง วิชาบังคับร่วม

23
1
2
3, 4, 5, 6
9
เลขหลักหน่วย

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

วิชาบังคับด้านการวิเคราะห์ตัวบท
วิชาบังคับด้านทฤษฎีและแนวคิด
วิชาเลือกทางความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม
สัมมนา วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระ
อนุกรมของหมวดหมู่ของวิชา

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 2
ปีท่ี 1
ภาคการศึกษาที่ 1
027701 แนวทางการศึกษาวัฒนธรรมศึกษา
027711 ภาษา สื่อ กับการประกอบสร้างทางวัฒนธรรม
027721 ทฤษฎีและการปฏิบัติทางวัฒนธรรมศึกษา

รวม

หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
3
027702 ระเบียบวิธีวิจยั ทางวัฒนธรรมศึกษา
3
027712 การวิเคราะห์ประดิษฐภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
3
027…
วิชาเลือก
เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์
9

รวม

หน่วยกิต
3
3
3

9

ปีท่ี 2
ภาคการศึกษาที่ 1
027…
วิชาเลือก
027…
วิชาเลือก
027…
วิชาเลือก
027799 วิทยานิพนธ์
จัดสัมมนาและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3

12

027799

ภาคการศึกษาที่ 2
วิทยานิพนธ์

รวม

หน่วยกิต
9

9

24

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

3.1.4.2 แผน ข
ปีท่ี 1
ภาคการศึกษาที่ 1
027701 แนวทางการศึกษาวัฒนธรรมศึกษา
027711 ภาษา สื่อ กับการประกอบสร้างทางวัฒนธรรม
027721 ทฤษฎีและการปฏิบัติทางวัฒนธรรมศึกษา

รวม

หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
3
027702 ระเบียบวิธีวิจยั ทางวัฒนธรรมศึกษา
3
027712 การวิเคราะห์ประดิษฐภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
3
027…
วิชาเลือก
027…
วิชาเลือก
เสนอหัวข้อโครงร่างการค้นคว้า
แบบอิสระ
9

รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3

12

ปีท่ี 2
ภาคการศึกษาที่ 1
027…
วิชาเลือก
027…
วิชาเลือก
027…
วิชาเลือก
027…
วิชาเลือก
027798 การค้นคว้าแบบอิสระ
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา

หน่วยกิต
3
3
3
3
3

027798

ภาคการศึกษาที่ 2
การค้นคว้าแบบอิสระ
สอบประมวลความรู้

หน่วยกิต
3

25

รวม

15

รวม

3

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

3.1.5 คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ระบุไว้ในภาคผนวก

3.2 ชื่อ ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร*

ที่

ชื่อ-นามสกุล

1

ผศ.ดร. วิไลลักษณ์
สาหร่ายทอง
3509900830954

2

อ.ดร. ชลาธิป วสุวัต
3500100135595

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา), สถาบัน,
ปีที่สําเร็จการศึกษา

Ph.D. (English),
Washington State
University, U.S.A., 2001
M.A. (English),
Central Michigan
University, U.S.A., 1985
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2525
Ph.D. (English), Arizona
State University, U.S.A.,
2002
M.A. (English), San Diego
State University, U.S.A.,

ภาระงานสอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
ปัจจุบัน
เมื่อเปิด
หลักสูตร
ตรี บศ. ตรี
บศ.

จํานวนผลงาน
วิจัยรวม
(จํานวนเรื่องใน
ระยะ 5 ปีล่าสุด)

9

-

9

3

2(1)

9

1.6

9

5

2(2)

26

ที่

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา), สถาบัน,
ปีที่สําเร็จการศึกษา

ภาระงานสอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
ปัจจุบัน
เมื่อเปิด
หลักสูตร
ตรี บศ. ตรี
บศ.

จํานวนผลงาน
วิจัยรวม
(จํานวนเรื่องใน
ระยะ 5 ปีล่าสุด)

1992
อ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2533
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2531
*

เป็น หลักสูตรเชิงบู รณาการที่เ พิ่งมีขึ้นในประเทศไทยช่วง 10 ปีที่ผ่า นมา โดยกรอบทฤษฎีและวิธีการศึกษาพัฒนาจากมนุษ ยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยรากเดิมคือองค์ความรู้ท่ีบูรณาการจากวิชาหลักทางมนุษยศาสตร์ คือ ภาษาและวรรณกรรม ปรัชญา และประวัติศาสตร์ โดย
เฉพาะงานด้านวรรณกรรมศึกษา หลักสูตรนี้มีจุดเด่นคือ เป็นการบูรณาการผู้สอนจากหลากหลายสาขาวิชา มีประสบการณ์และผลงานเกี่ยวข้อง
กับวัฒนธรรมศึกษา

3

รศ. รัตนา ณ ลําพูน
3101801002774

อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2520
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ
บรรณารักษศาสตร์),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2517
ประกาศนียบัตรเทคโนโลยี
(เทคโนโลยีสารสนเทศ),
สถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย, 2531
ประกาศนียบัตรเทคโนโลยี
(สารสนเทศศาสตร์),
มหาวิทยาลัยพิตสเบอร์ก
และมหาวิทยาลัยมหิดล,
2536

9

3

9

6

20(4)

27

ที่

4

5

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา), สถาบัน,
ปีที่สําเร็จการศึกษา

ภาระงานสอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
ปัจจุบัน
เมื่อเปิด
หลักสูตร
ตรี บศ. ตรี
บศ.

รศ.สุพรรณ ทองคล้อย อ.ม. (ภาษาไทย),
10.8
3220100368690
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2524
ศศ.บ. (ภาษาไทย),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2518
6
กศ.ม. (ภาษาและ
รศ. ทรงศักดิ์
วรรณคดีไทย),
ปรางค์วฒ
ั นากุล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร3559900059023
วิโรฒ ประสานมิตร,
2519

จํานวนผลงาน
วิจัยรวม
(จํานวนเรื่องใน
ระยะ 5 ปีล่าสุด)

3

10.8

6

20(1)

6

6

7.5

25(1)

กศ.บ. (ภาษาไทย),
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก,
2516
3.2.2 อาจารย์ประจํา

ที่

ชื่อ-นามสกุล

1 ผศ.ดร. วิไลลักษณ์

สาหร่ายทอง

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
(สาขาวิชา), สถาบัน
ปีที่สําเร็จการศึกษา
Ph.D. (English),
Washington State
University, U.S.A., 2001

ภาระงานสอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
ปัจจุบัน
เมื่อเปิด
หลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.
9

-

9

3

จํานวนผลงาน
วิจัยรวม
(จํานวนเรื่อง
ใน 5 ปี ล่าสุด)
2(1)

28

ที่

ชื่อ-นามสกุล

3509900830954
2 อ.ดร. ชลาธิป วสุวัต
3500100135595
3 รศ. รัตนา ณ ลําพูน

3101801002774

4 รศ.สุพรรณ ทองคล้อย

3220100368690

5

รศ. ทรงศักดิ์
ปรางค์วฒ
ั นากุล
3559900059023

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
(สาขาวิชา), สถาบัน
ปีที่สําเร็จการศึกษา

ภาระงานสอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
ปัจจุบัน
เมื่อเปิด
หลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.

จํานวนผลงาน
วิจัยรวม
(จํานวนเรื่อง
ใน 5 ปี ล่าสุด)

Ph.D. (English), Arizona
State University, U.S.A.,
2002

9

1.6

9

5

2(2)

อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2520
ประกาศนียบัตรเทคโนโลยี
(เทคโนโลยีสารสนเทศ),
สถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย, 2531
ประกาศนียบัตรเทคโนโลยี
(สารสนเทศศาสตร์),
มหาวิทยาลัยพิตสเบอร์ก
และมหาวิทยาลัยมหิดล,
2536

9

3

9

4.5

20(4)

อ.ม. (ภาษาไทย),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2524
ศศ.บ. (ภาษาไทย),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2518

10.8

3

10.8

6

20(1)

6

6

6

7.5

25(1)

กศ.ม. (ภาษาและ
วรรณคดีไทย),
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2519

29

ที่

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
(สาขาวิชา), สถาบัน
ปีที่สําเร็จการศึกษา

ภาระงานสอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
ปัจจุบัน
เมื่อเปิด
หลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.

จํานวนผลงาน
วิจัยรวม
(จํานวนเรื่อง
ใน 5 ปี ล่าสุด)

กศ.บ. (ภาษาไทย),
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
พิษณุโลก, 2516
6 รศ.ดร. ธีรา
ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
3509900882768

12 อ.ดร. อิสราภรณ์
พิศสะอาด
3570100427383

Ph.D. (Litterature
Compare), Universite de
Francois Rabelais, France,
1979
อ.ม. (ประวัติศาสตร์),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2524
อ.ม. (ภาษาอังกฤษและ
วรรณคดีอเมริกัน),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2520
M.A. (English), Indiana
University, U.S.A., 1976
อ.ม. (ภาษาศาสตร์),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2541
M.A. (Linguistics),
University of California,
Berkeley, U.S.A., 1998
Ph.D. (English),
University of Sydney,
Australia, 2010

13 ผศ. วลัยพร
กาญจนการุณ

M.A. (Japanese
Linguistics), Reitaku

7 รศ. นฤมล ธีรวัฒน์
3100400647641
8 ผศ.รุจพร วิภาสุรมณพล
3509901453577

9 ผศ.ศรวณีย์ สุขุมวาท
3500100186637
10 อ.ศตนันต์ เปียงบุญทา
3560300188552
11 อ.พงษ์ศักดิ์ รัตนวงศ์
3509900465504

9

-

9

3

9(1)

9

-

9

4.5

15(3)

9

-

9

3

3(-)

9

-

9

3

3(3)

9

-

9

3

3(2)

9

-

9

3

3(3)

9

1.5

9

3

1(1)

9

-

9

1.5

3(3)

30

ที่

ชื่อ-นามสกุล

3560500494525
14 ผศ.ดร. ปาจรีย์
สุทัศน์ ณ อยุธยา
3509900198409
15 อ.ดร. บัวริน วังคีรี
3670400100478

16 อ.ดร. อัมพิกา
รัตนพิทักษ์
3570101734310

17 อ.ดร. ศรพราหมณ์
วรอุไร
3500100107877
18 อ.ดร. จิรพร
วิทยศักดิ์พันธุ์
3509901003059
19 อ.ดร. ณพศิษฎ์
จักรพิทกั ษ์
5670246410093
20 รศ.ดร. ศิวรักษ์ ศิวารมย์
3100903225208

21 อ. พิชญา สุ่มจินดา
3730600397201

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
(สาขาวิชา), สถาบัน
ปีที่สําเร็จการศึกษา
University, Japan, 1999
Ph.D. (Literature
Compare), University de
Paris Sorbonne, France,
2000
ปร.ด. (วรรณคดีและ
วรรณคดีเปรียบเทียบ),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2552
ปร.ด. (ภาษาศาสตร์),
มหาวิทยาลัยมหิดล,
2555

ภาระงานสอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
ปัจจุบัน
เมื่อเปิด
หลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.

จํานวนผลงาน
วิจัยรวม
(จํานวนเรื่อง
ใน 5 ปี ล่าสุด)

11

-

9

3

5(3)

9

3

9

4.5

6(6)

3

-

9

3

3(3)

Ph.D. (German Linguistics), 9
Free University Berlin,
Germany, 2011
9.5
Ph.D. (Theatre Arts),
Cornell University, U.S.A.,
1992
6
Ph.D. (Electrical
Engineering), University of
Strathclyde, U.K., 2003
9
Ph.D. (Social Philosophy),
Eotvos Lorand University
of Humanity and Social
Sciences in Budapest,
Hungary, 1991
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์),
12
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

-

12

3

-

1.5

9

1.5

10(7)

9

6

9.5

35(4)

3

9

6

19(5)

-

12

3

4(8)

31

ที่

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
(สาขาวิชา), สถาบัน
ปีที่สําเร็จการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

22 อ.ดร. สันต์
สุวัจฉราภินันท์
3101201631011
23 อ.ดร.อภิญญา
เฟื่องฟูสกุล
3100901603558

ภาระงานสอน
ชั่วโมง/สัปดาห์
ปัจจุบัน
เมื่อเปิด
หลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.

2547
Ph.D. (Architecture),
University College London,
U.K., 2005
Ph.D. (Social Sciences),
University of Bielefeld,
1993

จํานวนผลงาน
วิจัยรวม
(จํานวนเรื่อง
ใน 5 ปี ล่าสุด)

9

3

9

4.5

13(3)

9

3

9

6

20(7)

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ที่
1

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ

2
3

ศ.เกียรติคณ
ุ ดร. เจตนา
นาควัชระ
ศ.ดร. สุภางค์ จันทวานิช
ผศ.ดร. ธีระ นุชเปี่ยม

Ph.D. (Comparative Literature )
Ph.D. (Sociology)
Ph.D. (International Relations)

4

ผศ.ดร. ตรีศิลป์ บุญขจร

Ph.D. (Comparative Literature )

5

ผศ.ดร. จาตุรี ติงศภัทยิ ์

Ph.D. (English)

สังกัด
ข้าราชการบํานาญ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้าราชการบํานาญ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ข้าราชการบํานาญ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ที่

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ

สังกัด

6

อ.ดร.ม.ร.ว. รุจยา อาภากร

Ph.D. (History)

ข้าราชการบํานาญ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7

รศ.ดร. ไชยันต์ รัชชกูล

Ph.D. (Sociology)

8
9

อ. คํารณ คุณะดิลก
รศ.ดร. ธีรวัต ณ ป้อมเพชร

ศศ.บ. (จิตวิทยา)
Ph.D. (History)

10
11

รศ.ดร. รัตนาพร เศรษฐกุล Ph.D. (History)
ศ.เกียรติคณ
ุ ดร. นันทวรรณ Ph.D. (History)
ภู่สว่าง

ข้าราชการบํานาญ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักวิชาการอิสระ
ข้าราชการบํานาญ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพายัพ
ข้าราชการบํานาญ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
-ไม่มี
4.2 ช่วงเวลา
-ไม่มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
-ไม่มี
5.

ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
การทําโครงงานหรืองานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท จะมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสร้างกรอบการอธิบายประเด็นปัญหาได้อย่างเชื่อมโยงและสร้างสรรค์ โดย
ให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฏีทางวัฒนธรรมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ไ ด้ แ ก่ ศั ก ยภาพที่ ก ารทํ า วิ จั ย ทางด้ า นวั ฒ นธรรมศึ ก ษาในมิ ติ
มนุษยศาสตร์ที่ลึกซึ้ง โดยพิจารณาได้จากคุณภาพของการอธิบายประเด็นปัญหาของวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าแบบอิสระ

33
5.3 ช่วงเวลา
แผน ก แบบ ก 2
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2
แผน ข
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2
5.4 จํานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
12
หน่วยกิต
แผน ข
6
หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
ให้ ค วามรู้ ก ารทํ า วิ ท ยานิ พ นธ์ / การค้ น คว้ า แบบอิ ส ระ การสื บ ค้ น การวิ เ คราะห์ แ ละการ
ประเมินข้อมูล การนําเสนอและการอ้างอิงแหล่งข้อมูล กําหนดอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ท่ี
ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ของงานค้นคว้า มีการประชุมชี้แจงและให้เอกสารกําหนดขั้นตอนและกําหนดการ
ระยะเวลาการดําเนิ น งานแต่ ล ะขั้นตอน ได้ แ ก่ การเสนอและการสอบหัว ข้ อ และโครงร่ าง การพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา การรายงานผลการวิจัยเป็นระยะ ๆ การสอบและการนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าแบบอิสระทุกปีการศึกษา รวมทั้งการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการทําวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย และ
ประเมินผลจากผลสําเร็จของงานวิจัย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ
ผลงานส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยมีการดําเนินการ
ให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่
สาขาวิชายอมรับหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings) โดยผลงานที่
เผยแพร่น้นั ต้องเป็นผลงานฉบับเต็ม full paper) และมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกจํานวนอย่างน้อย 1 เรื่อง
5.6.2 วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระฉบับสมบูรณ์ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1.

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
1. สามารถค้นคว้า พัฒนากระบวนทัศน์
1. มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ด้านวัฒนธรรมศึกษาให้ก้าวหน้า โดยผ่าน
เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์ด้านวัฒนธรรมศึกษา
การเชื่อมโยง บูรณาการศาสตร์ด้าน
มนุษยศาสตร์กับศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
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2. ศึกษาสภาพสังคมทีม่ ีลักษณะทางพหุวฒ
ั นธรรม
2. สามารถสร้างองค์ความรู้ในเรื่องที่
โดยเข้าใจทีม่ า ความเปลี่ยนแปลงผลกระทบผ่าน
เกี่ยวกับวัฒนธรรมผ่านภาษา วรรณกรรม
ทฤษฎี งานวิจัย และ การปฏิบตั ิเพือ่ นําไปสู่
และประดิษฐภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอย่าง
การสร้างความรู้ใหม่
เข้าใจบริบททางสังคมวัฒนธรรม และ
ผลกระทบด้านต่าง ๆ
3. มีการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้
3. สามารถนําความรู้ทางวัฒนธรรมไป
นักศึกษาอภิปราย ถกเถียงและแก้ไข ปัญหาทีม่ ี
ประยุกต์ใช้ในวงวิชาการ องค์กร สาขา
ความซับซ้อนของสังคมปัจจุบันและประเมิน
วิชาชีพต่าง ๆ อย่างมีจริยธรรม และ
ตนเองได้ เพื่อนําไปสู่การประยุกต์ความรู้
ดําเนินชีวิตด้วยความตระหนักรู้และ
ทางด้านวัฒนธรรมและนําไปใช้ในการทํางาน
เคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และการดําเนินชีวิต
ในสังคมปัจจุบัน
2.

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างราบรื่นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละกระบวนวิชาต้องพยายามสอดแทรก
เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ ง ต่ อ ไปนี้ ท้ั ง 4 ข้ อ เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถพั ฒ นาคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม
พร้อมกับการศึกษาวิทยาการและการสร้างสรรค์งานค้นคว้าต่าง ๆ อีกทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 4 ด้าน ดังนี้
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) มี ภ าวะความเป็ น ผู้ นํ า และผู้ ต าม สามารถทํ า งานเป็ น ที ม และสามารถแก้ ไ ข
ข้อขัดแย้งและลําดับความสําคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นัก ศึ ก ษาจะได้ รับการปลูก ฝังเรื่องคุณ ธรรม จริ ย ธรรมในการเรี ย น การสอบ และ
การทําวิจัย อาจารย์ผู้สอนจะสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา ตลอดจน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การประกาศยกย่องนักศึกษาที่ปฏิบัติดี เสียสละและ
ทําประโยชน์แก่สังคม
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
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- ประเมิ น จากการตรงเวลาของนั ก ศึ ก ษาในการเข้ า ชั้ น เรี ย น และในการส่ ง งานที่
มอบหมายตามระยะเวลาที่กําหนด การเตรียมสัมมนาและการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
- ประเมิ น จากการมี วิ นั ย และและความพร้ อ มเพรี ย งของนั ก ศึ ก ษาในการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- ประเมินจากการทํางานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
2.2 ความรู้
2.2.1 นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาระในสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษาและค้นคว้าข้อมูลได้
ถูกต้อง ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วย
พัฒนาสังคม ดังนั้น มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้ ก ารเรี ย นการสอนในหลากหลายรู ป แบบ โดยเน้ น ทั้ ง หลั ก การทางทฤษฎี และ
การประยุกต์ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จริง นอกจากนั้นนักศึกษาจะมีโอกาส
ได้เรียนรู้จากการดูงาน การลงพื้นที่ การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากร
พิเศษเฉพาะเรื่อง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ
- ประเมินการสอบในภาคการศึกษา
- ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
- ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
- ประเมินจากการสัมมนา
- ประเมินจากการสอบวัดคุณสมบัติ
- ประเมินจากการสอบวัดประมวลความรู้
- ประเมินจากการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
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นัก ศึ ก ษาจะได้ รั บ การพั ฒ นาทัก ษะทางปั ญญาพร้ อมกับ คุณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
ความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา เน้นให้นักศึกษาสามารถคิดหาเหตุผล เข้าใจสาเหตุของปัญหา และสรุป
ประเด็นปัญหาเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอน
เพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี้
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ใน
การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
- การอภิปรายกลุ่ม
- การลงพื้นที่จริง
- กิจกรรมสัมมนา
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ประเมิ น จากการตอบข้ อ สอบปลายเปิ ด ที่ เ น้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ ละแก้ ปั ญ หา
อธิบายแนวคิดการแก้ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาโดยใช้และประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา ประเมินตามสภาพ
จริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา อาทิ การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การประเมินจาก
ผลงานวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าแบบอิสระ การสอบประมวลความรู้

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว บุ ค คล และความสามารถใน
การรับผิดชอบ
(1) มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนหลากหลายทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชามาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสมและเป็นผู้ริเริ่ม
แสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตนและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ
ทั้งของตนเองและของกลุ่ม
(3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ท้งั ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล
และความรับผิดชอบ
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กํา หนดให้ มี กิ จ กรรมที่ต้ องทํ า งานเป็ น กลุ่ม การทํา งานที่ต้ อ งประสานงานกับ ผู้อื่ น
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน มีกิจกรรมลงพื้นที่จริง และการสอบถามข้อมูลจากบุคคลอื่น หรือผู้มี
ประสบการณ์
2.4.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและ
ความรับผิดชอบ
ประเมิ น จากการนํ า เสนอรายงานกลุ่ ม และการมี ส่ ว นร่ ว มอภิ ป รายในชั้ น เรี ย น
พฤติกรรมที่แสดงออกในการทํากิจกรรมที่กําหนดและความครบถ้วน ชัดเจน ตรงประเด็นของข้อมูล
ที่ได้
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดังนี้
(1) มี ทั ก ษะในการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ต่ อ การทํ า งานที่ เ กี่ ย วกั บ การใช้ ส ารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
(2) สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาโดยใช้ ส ารสนเทศทางคณิ ต ศาสตร์ หรื อ การนํ า สถิ ติ ม า
ประยุกต์ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน รวมทั้งการเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนําเสนออย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยุ ทธ์การสอนที่ใ ช้ ใ นการพัฒนาการเรี ยนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหว่ า งการสอนกระบวนวิ ช าต่ า ง ๆ จัด ให้ มีกิ จ กรรมการเรี ย นรู้เพื่อให้ นัก ศึ ก ษามี
โอกาสวิเคราะห์ สื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม ได้แก่ การเรียนรู้การวิเคราะห์
ข้ อมูลทางสถิ ติ ฝึก ฝนทั ก ษะการสื่ อ สารแบบปากเปล่ า และการเขี ย นภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ
เพิ่มพูนทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ รวมทั้งการใช้สื่อ
การนําเสนออย่างเหมาะสม
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นเรียน กิจกรรมสัมมนาและการนําเสนอ
ผลงานหน้ า ชั้ น เรี ย นโดยประเมิ น จากรู ป แบบและเทคนิ ค การนํ า เสนอผลงาน ความสามารถใน
การอธิบายข้อมูลและเหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือทางสถิติ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)
กระบวนวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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027701 แนวทางการศึกษาวัฒนธรรมศึกษา
027702 ระเบียบวิธีวิจัยทางวัฒนธรรมศึกษา
027711 ภาษา สื่อ กับการประกอบสร้างทาง
วัฒนธรรม
027712 การวิเคราะห์ประดิษฐภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรม
027721 ทฤษฎีและการปฏิบัติทางวัฒนธรรม
ศึกษา
027730 ประเด็นทางสังคมในวัฒนธรรมศึกษา
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กระบวนวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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027731 วิถีนิเวศ พื้นที่ และมิติทางจิตวิญญาณ
027732 ภาพแทนเพศสถานะในวรรณกรรมและ
ภาพยนตร์
027740 วัฒนธรรมเปรียบเทียบ
027741 วัฒนธรรมอาเซียนร่วมสมัย
027751 วัฒนธรรมแห่งการวิจารณ์ในบริบทไทย
027762 พหุวัฒนธรรมและการเมืองเรื่อง
วัฒนธรรม
027789 หัวข้อเลือกสรรทางวัฒนธรรมศึกษา
027790 สัมมนาทางวัฒนธรรมศึกษา
027798 การค้นคว้าแบบอิสระ
027799 วิทยานิพนธ์
z ความรับผิดชอบหลัก
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{ ความรับผิดชอบรอง
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้

คุณธรรม จริยธรรม
(1.1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
(1.2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(1.3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และลําดับความสําคัญ
(1.4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
ความรู้
(2.1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
(2.2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(2.3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่
ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(2.4) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทักษะทางปัญญา
(3.1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
(3.2) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(3.3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(4.1) มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนหลากหลายทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4.2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดง
ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
(4.3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ท้งั ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
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ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5.1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เกี่ยวกับการใช้
สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
(5.2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือนําสถิติมาประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(5.3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของ
สื่อการนําเสนออย่างเหมาะสม
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน
ใช้ระบบอักษรลําดับขั้นและค่าลําดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา
โดยแบ่งการกําหนดอักษรลําดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม คือ อักษรลําดับขั้นที่มีค่าลําดับขั้น อักษรลําดับขั้นที่
ไม่มีค่าลําดับขั้น และอักษรลําดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล
1.1 อักษรลําดับขั้นที่มีค่าลําดับขั้น ให้กําหนด ดังนี้
อักษรลําดับขั้น
ความหมาย
ค่าลําดับขั้น
A
ดีเยี่ยม
(excellent)
4.00
B+
ดีมาก
(very good)
3.50
B
ดี
(good)
3.00
C+
ดีพอใช้
(fairly good)
2.50
C
พอใช้
(fair)
2.00
D+
อ่อน
(poor)
1.50
D
อ่อนมาก (very poor)
1.00
F
ตก
(failed)
0.00
1.2 อักษรลําดับขั้นที่ไม่มีค่าลําดับขั้น ให้กําหนด ดังนี้
อักษรลําดับขั้น
ความหมาย
S
เป็นที่พอใจ
(satisfactory)
U
ไม่เป็นที่พอใจ (unsatisfactory)
V
เข้าร่วมศึกษา (visiting)
W
ถอนกระบวนวิชา (withdrawn)
1.3 อักษรลําดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล ให้กําหนด ดังนี้
อักษรลําดับขั้น
ความหมาย
I
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์
(incomplete)
P
การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (in progress)
T
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ (thesis/independent
ยังอยู่ในระหว่างดําเนินการ
study in progress)
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กระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา นักศึกษาจะต้องได้ค่าลําดับขั้นไม่ต่ํากว่า C
หรือ S มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ําอีก
กระบวนวิชาที่กําหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรลําดับขั้น S หรือ U ได้แก่กระบวนวิชา
ม.วศ.798 (027798) และ ม.วศ.799 (027799)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน มคอ. 3
ทวนสอบผลการวัดประเมินผลรายกระบวนวิชา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
ประเมินจากบัณฑิตที่จบ
ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
1) สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
2) ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
3) มีผลการศึกษาได้ค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3.00 และค่าลําดับขั้น
สะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00
4) สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์
5) ผลงานวิ ท ยานิพนธ์ ต้องได้ รับการตี พิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนิน การให้ ผลงาน หรื อ
ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่
สาขาวิชายอมรับ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings)
โดยผลงานที่เผยแพร่น้ันต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) และมีชื่อนักศึกษาเป็น
ชื่อแรก จํานวนอย่างน้อย 1 เรื่อง
6. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณา
เกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา พ.ศ.2550
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หลักสูตร แผน ข
1) ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
2) มีผลการศึกษาได้ค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3.00 และค่าลําดับขั้น
สะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00
3) สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
4) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination)
5) สอบผ่านการสอบประเมินผลการค้นคว้าแบบอิสระ
6) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณา
เกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา พ.ศ. 2550
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
1) มี ก ารปฐมนิ เ ทศแนะแนวการเป็ น ครู แ ก่ อ าจารย์ ใ หม่ ให้ มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจนโยบายของ
สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือ
การลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม
2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
3) ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1) เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2) มี ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รประจํ า สาขาวิ ช าวั ฒ นธรรมศึ ก ษาทํ า หน้ า ที่ พิ จ ารณา
ให้ ค วามเห็ น ชอบการจั ด การเรี ย นการสอน การเปิ ด -ปิ ด การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและ
กระบวนวิชา และรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน
3) มีการจัดทําแผนการสอนและเกณฑ์การวัดและประเมินผล
4) มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้แก่นักศึกษา
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
2.1 การบริหารงบประมาณ
หลักสูตรได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปี งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้จาก
คณะมนุษยศาสตร์ เพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์
อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์
1) หนังสือ
1.1 หนังสือภาษาไทย
จํานวน 27,250 เล่ม
1.2 หนังสือต่างประเทศ
จํานวน 17,769 เล่ม
2) จํานวนวารสารต่างประเทศในห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์
18 ชื่อเรื่อง
3) จํานวนวารสารภาษาไทยในห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์
108 ชื่อเรื่อง
4) จํานวนหนังสือพิมพ์
4.1 ภาษาไทย 13 รายการ
4.2 ภาษาต่างประเทศ 3 รายการ
5) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ CMU Reference Databases สํานักหอสมุดจัดหาและ
ให้บริการฐานข้อมูล จํานวน 70 ฐาน เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม
(Full Text) ของสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น วารสาร หนังสือพิมพ์ วิทยานิพนธ์ รายงานการประชุม เป็นต้น
ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ http://library.cmu.ac.th เลือก
e-Databases
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6) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทใี่ ห้บริการมีท้งั หมด
6 ฐาน ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ http://library.cmu.ac.th
เลือก e-Books
7) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses) เป็นฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นเอกสาร
ฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์และการศึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ (Independent Study)
ของมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ เ ข้ า สู่ ฐ านข้ อ มู ล ได้ จ ากโฮมเพจของห้ อ งสมุ ด คณะมนุ ษ ยศาสตร์ ที่
http://library.cmu.ac.th เลือก e-Theses
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
1) มีการพิจารณาจัดซื้อหนังสือ ตําราที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการอาจารย์และนักศึกษาได้
ค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง
2) พิจารณาจัดหาอุปกรณ์สื่อการสอนที่ทันสมัยอยู่เสมอ
3) มีการสํารวจความต้องการทรัพยากรสําหรับการจัดการเรียนการสอนเป็นประจําทุกปี
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีคณะทํางานจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คอยติดตามหนังสือ ตํารา วารสารและอุปกรณ์
การเรียนการสอนที่ได้สั่งซื้อว่าได้รับการจัดสรรแล้วหรือมีอุปสรรคในการจัดหาอย่างไร นอกจากนี้ยัง
มีการประชุมคณาจารย์ร่วมกับนักศึกษา เพื่อประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา และอื่นๆ ที่
จําเป็นต่อการเรียนการสอน เพื่อจะได้ต้งั งบประมาณจัดซื้อจัดหาต่อไป
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติตามที่คณะ สาขาวิชา และ ก.บ มหาวิทยาลัยกําหนด
การรับอาจารย์ใหม่ มีการกําหนดคุณสมบัติเบื้องต้น ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
จากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศในสาขาวิชาวัฒนธรรม
ศึกษาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีกระบวนการการรับอาจารย์คือ จะดําเนินการประกาศรับสมัคร
อาจารย์ใหม่ผ่านทางคณะมนุษยศาสตร์ และจะดําเนินการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร
เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมกับตําแหน่งอาจารย์ดังกล่าว จากนั้นจะประกาศผล
การคัดเลือกผ่านทางคณะมนุษยศาสตร์เพื่อดําเนินการบรรจุบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่ง
อาจารย์ดังกล่าวต่อไป
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3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
เตรียมไว้สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยความเห็นชอบของคณะและ
มหาวิทยาลัย
3.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ มุ่งให้เกิดการพัฒนา เสริมสร้าง เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
การเรียนรู้ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มาจากความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงที่
สั่งสมมายาวนานของอาจารย์พิเศษให้แก่นักศึกษาในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในวิชาชีพจริงให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ในการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษา
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2554 ข้ อ 4 (รายละเอี ย ดตามภาคผนวกที่ 5) โดยกระบวนการใน
การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษจะต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชา และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะมนุษยศาสตร์ให้ความเห็นชอบ
สาขาวิชามีนโยบายแต่งตั้งอาจารย์พิเศษในกรณีที่ความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์
พิเศษจะช่วยเสริมสร้างและเพิ่มพูนความสามารถางวิชาการของนักศึกษาที่เรียนกระบวนวิชาต่าง ๆ
อย่างเต็มที่
วิ ธี ก ารอนุ มั ติ อ าจารย์ พิ เ ศษ ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บวิ ธี ก ารแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ พิ เ ศษของ
คณะมนุษยศาสตร์และของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กระบวนการเลื อ กสรรอาจารย์ พิ เ ศษให้ เ ป็ น ไปตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
บัณทิตศึกษาของสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษากําหนด
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
4.1.1 มี ก ารกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ บุ ค ลากรให้ ค รอบคลุม ภาระหน้ า ที่ ที่ต้ องรับ ผิ ด ชอบ โดย
คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากร ก่อนรับเข้าทํางาน
4.1.2 เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารงานทั่ ว ไปวุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี สํ า เร็ จ การศึ ก ษาสาขาวิ ช าทาง
มนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์
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4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
มีการพัฒนาบุคลากรให้มีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในภาระงานที่
รับผิดชอบ สามารถสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการหรือหน่วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง โดย
การอบรม ดูงาน ทัศนศึกษา และการวิจัยสถาบัน
5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาสามารถ
ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะนําแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือก
และวางแผนสําหรับอาชีพ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องกําหนดชั่วโมงให้
คําปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้
คําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแก่นักศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
นักศึกษาที่ถูกลงโทษ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน นับแต่
วัน รับทราบคํ าสั่ ง ลงโทษ โดยคํ าร้ องต้ อ งทําเป็นหนั งสือพร้อมเหตุ ผลประกอบ และยื่น เรื่องผ่ าน
งานวินัย กองพัฒนานักศึกษา และให้คณะกรรมการอุทธรณ์ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ โดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ถือเป็นที่สิ้นสุด
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
 มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และ
โลก เพื่อศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่น และประเทศ
 ให้ มี ก ารสํา รวจความต้ อ งการของตลาดแรงงานและความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ก่ อ น
การปรับปรุงหลักสูตร
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพือ่ วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั การปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
10.จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รบั
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

x

x

x

x

x
x

9
1-5
5

11
1-5
7

12
1-5
9

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจํานวนตัวบ่งชี้ที่มี
ผลดําเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี้
บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน
5 มี ก ารประเมิ น ผลการสอนของอาจารย์ โ ดยนั ก ศึ ก ษา และนํ า ผลการประเมิ น มา
วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์
การสอนให้เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ละท่าน
5 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ
5 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม
5 วิ เ คราะห์ เ พื่อ หาจุ ด อ่ อนและจุดแข็ง ในการเรี ย นรู้ ของนัก ศึ ก ษา เพื่อ ปรั บ กลยุท ธ์
การสอนให้เหมาะสมกับนิสิตแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
5 ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์
การสอน และการใช้สื่อในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
5 ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย
5 ประเมินโดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
5 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ให้กรรมการวิชาการประจําสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอน
ของอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5, 6, 7 เพื่อทราบปัญหาของ
การบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และนําไปสู่การดําเนินการปรับปรุงกระบวน
วิชาและหลักสูตรต่อไป สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทําทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมี
ความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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ภาคผนวก
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1. คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา

ม.วศ. 701 (027701)

แนวทางการศึกษาวัฒนธรรมศึกษา

3(3-0-6)

Principles of Cultural Studies
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :

ไม่มี

แนวคิดตามหลักการพื้นฐานของวัฒนธรรมศึกษาอันได้แก่นิยามของวัฒนธรรม การก่อรูป
ทางวัฒนธรรม รูปแบบทางวัฒนธรรม การสื่อความหมาย ค่านิยมในประดิษฐภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการก่อรูป และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมกับบริบททางสังคมและ
ประวัติศาสตร์ วิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม โดยศึกษาจากวรรณกรรมและประดิษฐภัณฑ์
ทางวัฒนธรรมและประเด็นทางสังคมวัฒนธรรมต่าง ๆ
Various ideas according to the fundamental principles of cultural studies such as the
definition of culture, the formations of culture, patterns of culture, communication of meanings,
values in cultural artifacts; the interrelationship between the process of cultural formations and
cultural changes in social and historical contexts; analyzing cultural phenomena through
literature, cultural artifacts and socio-cultural issues
ม.วศ. 702 (027702)

ระเบียบวิธีวิจัยทางวัฒนธรรมศึกษา

3(3-0-6)

Research Methodology in Cultural Studies
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :

ไม่มี

วิธีการค้นคว้าและแนวทางการวิจัยในวัฒนธรรมศึกษา วิธีการตีความข้อมูลด้านวัฒนธรรม
ศึกษาจากตัวบท และจากประดิษฐภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม การสร้าง
มโนทัศน์ กระบวนการเชื่อมโยงมโนทัศน์ สู่ประเด็นปัญหา และปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม วิธี
การศึ ก ษาข้ อ มู ล ภาคสนาม การออกแบบการวิ จั ย การใช้ แ นวคิ ด ทฤษฎี ใ นการวิ เ คราะห์ และ
สังเคราะห์ข้อมูล วิธีการนําเสนอผลการวิจัย และการวิจารณ์งานที่เป็นกรณีศึกษา
Research methods in cultural studies; methods of interpreting data from texts as well
as theoretical and practical materials concerning cultural studies; the acquisition of knowledge
through cultural artifacts and cultural phenomena; problematic issues and cultural phenomena.
Methods of studying field data. Research designs; the application of theories in analyzing and
synthesizing data; methods of presenting research and criticizing case studies

56
ม.วศ. 711 (027711)

ภาษา สื่อ กับการประกอบสร้างทางวัฒนธรรม

3(3-0-6)

Language, Media and Cultural Construction
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :

ไม่มี

การประกอบสร้างอุดมการณ์ทางสังคมผ่านมโนทัศน์ทางวัฒนธรรม (เช่น เพศสถานะ
เชื้อชาติ อัตลักษณ์บุคคล และอัตลักษณ์ของชาติ) บทบาทของวัจนะภาษาและอวัจนะภาษาของ
สื่อร่วมสมัย หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ โฆษณา โทรทัศน์เชิงพาณิชย์ และงานวรรณกรรมที่เป็นที่นิยม
อิทธิพลของสื่อต่อการรับรู้ของสังคม คุณค่าและการประกอบสร้างความจริงของสังคม
Construction of social ideologies through different cultural notions (such as gender, race
and other personal identities and national identities); roles of both verbal and non-verbal
language in constructing these notions as represented in contemporary media: newspapers,
films, printed advertisements, TV commercials, as well as in popular literary works; their
influences on social perception, values and social construction of reality
ม.วศ. 712 (027712)

การวิเคราะห์ประดิษฐภัณฑ์ทางวัฒนธรรม

3(3-0-6)

Analysis of Cultural Artifacts
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :

ไม่มี

การวิเคราะห์ประดิษฐภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ได้แก่ งานเขียน สื่อด้านโสตทัศน์ งานศิลปะ
ประดิษฐภัณฑ์ทางสังคมและวัฒนธรรมอื่น ๆ การประเมินผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และความสัมพันธ์เชิงอํานาจในบริบททางการเมืองและประวัติศาสตร์
Analysis of cultural artifacts: written texts, audio-visual media, artistic expressions and
other socio-cultural objects; assessment of their influences on social change and power relations
in the politico-historical context

57
ม.วศ. 721 (027721)

ทฤษฎีและการปฏิบัติทางวัฒนธรรมศึกษา

3(3-0-6)

Theory and Practice in Cultural Studies
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :

ไม่มี

การก่ อ รูป ของวั ฒ นธรรมศึ ก ษา มโนทัศ น์ ใ นการหล่ อหลอมและอิ ท ธิ ข องวั ฒ นธรรม
(ค่านิยม อุดมการณ์ ชนชั้น จิตใต้สํานึก โครงสร้าง ระบบสัญญะ เครื่องมือและกลยุทธ์ของความ
ขัดแย้งทางวัฒนธรรม วาทกรรม อัตลักษณ์ และภาพเสนอ) ทฤษฎีและประวัติความคิดของทฤษฎีใน
กลุ่มต่างๆ ทั้งกลุ่มทฤษฎีแนวอธิบายวัฒนธรรม (ทฤษฎีโครงสร้างนิยม ทฤษฎีโมเดิร์นนิสซึมม์) และ
กลุ่มทฤษฎีวิพากษ์วัฒนธรรม (ทฤษฎีกลุ่มมาร์กซิส สตรีนิยม โพสต์โมเดิร์นนิสซึมม์ โพสต์โคโลเนีย
ลิสซึมม์) การประยุกต์ความคิดและทฤษฎีในการศึกษาวิเคราะห์ตัวบทวรรณกรรม ประดิษฐภัณฑ์
ทางวัฒนธรรม และปรากฏการณ์ทางสังคม
Formations of cultural studies; concepts of cultural formation, and of cultural influences
(value, ideology, class, subconscious, structures of culture and systems of signs); tools and
strategies in cultural conflicts (discourse, identity and representation); various perspectives of
cultural theories and of cultural criticism: structuralism, Modernism, Marxism, Feminism,
Postmodernism and Postcolonialism; application of theories to the analyses of written texts,
cultural artifacts and social phenomena
ม.วศ. 730 (027730)

ประเด็นทางสังคมในวัฒนธรรมศึกษา

3(3-0-6)

Social Issues in Cultural Studies
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :

ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา

การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสําคัญทางสังคมในความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมให้เข้าใจความ
เชื่อมโยงกันระหว่างลักษณะทางสังคมต่างๆ พลวัตทางสังคม การเรียกร้องทางสังคม การสํารวจ
ประเด็นต่าง ๆ ที่แฝงและสะท้อนอยู่ในงานทางวัฒนธรรม และปรากฏการณ์สังคมในความสัมพันธ์
เชิงอํานาจ การเปลี่ยนแปลงอันพึงประสงค์ของบุคคล ชุมชน และสถาบันต่าง ๆ
Current social issues in relation to culture; analysis of the interrelations among social
characteristics (gender, class, ethnicity, identity), social dynamics (globalization, localization,
marginalization) and social advocacies (multiculturalism, cultural empowerment, resistance);
investigation of these issues as reflected in cultural artifacts and social phenomena in terms of
power relations, of desirable change among individuals, communities and institutions

58
ม.วศ. 731 (027731)

วิถีนิเวศ พื้นที่ และมิติทางจิตวิญญาณ

3(3-0-6)

Ecological Path, Space, Spiritual Dimension
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :

ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา

ผลกระทบของการปฏิ วัติ ท างสั ง คมวัฒ นธรรมในทศวรรษ 1960 มุม มองเชิ ง นิ เ วศ ซึ่ง
เชื่อมโยงสอดคล้องกับพัฒนาการทฤษฎีจิตวิญญาณผสานพื้นโลก แนวคิดเรื่องพื้นที่ สิ่งแวดล้อม
สตรีนิยม แนวนิเวศ และเครือข่ายวิถีชีวิตชุมชนที่นําเสนอผ่านตัวบทวรรณกรรม โดยเฉพาะงานเขียน
แนวธรรมชาติและจิตวิญญาณผสานพื้นโลก ศิลปะและสื่อร่วมสมัย ด้วยวิธีการเสนอตัวบทแบบ
ผสมผสาน
Impacts of socio-cultural revolution in the 1960’s; the ecological views interconnecting
with the development of the theories of Earth-based Spirituality; concepts of space,
environment, ecofeminism and the web of communal life as represented in written texts,
contemporary art and media; integrated style of text representations
ม.วศ. 732 (027732)

ภาพแทนเพศสถานะในวรรณกรรมและภาพยนตร์ 3(3-0-6)
Gender Representations in Literature and Films

เงือ่ นไขที่ต้องผ่านก่อน :

ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา

ทฤษฎีและแนวคิดเรื่องเพศสถานะ กระบวนการการเคลื่อนไหวเรื่องเพศสถานะในโลก
ตะวันตก โลกที่สาม และสังคมไทย ประเด็นใหม่ๆ เกี่ยวกับเพศสถานะในหลากหลายมิติ (ชนชั้น
สถานภาพทางสัง คม ชาติ พัน ธุ์ อายุ) ในบริ บ ททางเศรษฐกิ จ การเมื อ ง วัฒ นธรรม ที่ ป รากฏใน
วรรณกรรมและภาพยนตร์ ประสบการณ์เรื่องเพศสถานะที่หลากหลาย รูปแบบและวาทกรรมที่
ต่ อ ต้ า นแนวจารี ต นิ ย ม เทคนิ ค การประพั น ธ์ ว รรณกรรมและภาพยนตร์ ท่ี นํ า เสนอประเด็ น เรื่ อ ง
เพศสถานะ การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเรื่องเพศสถานะในวรรณกรรมและภาพยนตร์
Theories and ideas about gender; gender movements in the West, Third World, and
Thai society; new gender issues related to class and race in the economic, political, and cultural
contexts as represented in literature and films; various experiences of gender; textual forms
resisting to conventional literary paradigms; literary and film techniques in presenting gender
issues; analysis and comparative studies of literature and films related to gender issues

59
ม.วศ. 740 (027740)

วัฒนธรรมเปรียบเทียบ

3(3-0-6)

Comparative Cultures
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :

ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา

แนวคิ ด หลั ก เรื่ อ งวั ฒ นธรรมเปรี ย บเที ย บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งวั ฒ นธรรมต่ า ง ๆ
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับแนวคิด รูปลักษณ์ และเนื้อหา ลักษณะร่วมและลักษณะต่างทาง
วัฒนธรรมที่ปรากฏในภาษาและวัฒนธรรม ประดิษฐภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ประเพณี คุณค่า ความเชื่อ
และกระบวนการประนีประนอมทางวัฒนธรรม
Principle concepts of comparative cultures; interrelations among different cultures,
comparative study of cultures: concepts, images and contents; common characteristics and
differences represented in language and literature, cultural artifacts, traditions, values, beliefs;
cultural negotiation process
ม.วศ. 741 (027741)

วัฒนธรรมอาเซียนร่วมสมัย

3(3-0-6)

Contemporary ASEAN Cultures
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :

ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา

ลักษณะเด่นของวัฒนธรรมอาเซียนร่วมสมัย ที่มาของวัฒนธรรมอาเซียนร่วมสมัยจาก
รากฐานวัฒนธรรมเดิม อุดมการณ์ร่วมของกลุ่มประเทศอาเซียน และพัฒนาการในปัจจุบัน ทิศทาง
และแนวโน้มของวัฒนธรรมอาเซียนร่วมสมัย
Outstanding characteristics and the origins of contemporary ASEAN cultures, shared
ideologies of ASEAN countries and development at the present; directions and trends of ASEAN
cultures

60
ม.วศ. 751 (027751)

วัฒนธรรมแห่งการวิจารณ์ในบริบทไทย

3(3-0-6)

Cultural Criticism in the Thai Context
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :

ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา

วัฒนธรรมการวิจารณ์ในสังคมไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน บริบทของสังคมไทยที่มีอิทธิพล
ต่อวัฒนธรรมการวิจารณ์ บ่อเกิดและพัฒนาการทางความคิดของวัฒนธรรมการวิจารณ์จากมุมมอง
ของนักคิดที่โ ดดเด่น ของไทย แรงบันดาลใจและผลกระทบของแนวคิ ดต่อสังคมไทย (ด้ านสัง คม
เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) บทบาทของสื่อ สํานึกและการตอบสนองต่อ
วัฒนธรรมการวิจารณ์ในสังคมไทยและแนวโน้ม
Cultural criticism in Thai society from the past till the present; influence of Thai culture
on cultural criticism; the origin and transition of concepts in criticism from prominent Thai
intellectuals; inspiration and impacts of these concepts on Thai society (in terms of socioeconomic, political, educational, religious and cultural aspects); roles of media; awareness of and
responses to cultural criticism in Thai society and its trends
ม.วศ. 762 (027762)

พหุวัฒนธรรมและการเมืองเรื่องวัฒนธรรม

3(3-0-6)

Multiculturalism and Cultural Politics
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :

ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา

การทําความเข้าใจวัฒนธรรมหนึ่งผ่านวัฒนธรรมอื่น ๆ ทั้งที่จับต้องไม่ได้และที่ปรากฏรูป
ชัดเจน การวิเคราะห์วัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมรอง ในบริบทที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และ
เชื่อมโยงกับการก่อรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจ บทบาทของวัฒนธรรมในพื้นที่ทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ การสร้างวัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมรอง ความเปลี่ยนแปลง ปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง
วัฒนธรรมและภายในวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา รูปแบบต่าง ๆ ของการครอบงํา และ
การขัดขืนต่อต้านทางวัฒนธรรม
Culture in the light of other cultures; cultures in both the intangible as well as the
manifested forms; analysis of dominant culture and subculture in temporal context and in relation
to eco-political configuration; the functions of culture in the political and economic arena. The
making of dominant culture and subculture; changes, inter and intra interactions among cultures
over time; forms of cultural domination and resistance

61
ม.วศ. 789 (027789)

หัวข้อเลือกสรรทางวัฒนธรรมศึกษา

3(3-0-6)

Selected Topics in Cultural Studies
เงื่อนไขของกระบวนวิชา :

ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา

หัวข้อเลือกสรรทางวัฒนธรรมศึกษา การสอนและการแนะนําของคณาจารย์
Selected topics in cultural studies; teaching and advice by lecturers in the field.
ม.วศ. 790 (027790)

สัมมนาทางวัฒนธรรมศึกษา

3(3-0-6)

Seminar in Cultural Studies
เงื่อนไขของกระบวนวิชา :

ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา

การอภิปรายและการวิเคราะห์ประเด็นทางวัฒนธรรมศึกษาภายใต้การดูแลของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา
Discussion and analysis the cultural studies issues under the supervision of the
instructor in charge
ม.วศ. 798 (027798)

การค้นคว้าแบบอิสระ

6 หน่วยกิต

Independent Study
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :

ได้รบั อนุมตั ิหวั ข้อโครงร่างแล้ว หรือลงทะเบียน
พร้อมกับการเสนอหัวข้อโครงร่าง

Approved proposal or concurrent to independent study proposal

ม.วศ. 799 (027799)

วิทยานิพนธ์
Thesis

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :

ได้รบั อนุมตั ิหวั ข้อโครงร่างแล้ว หรือลงทะเบียน
พร้อมกับการเสนอหัวข้อโครงร่าง

Approved proposal or concurrent to thesis proposal

12 หน่วยกิต
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2.

คําสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการร่างหลักสูตร
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3. ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย ของอาจารย์ประจํา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ สาหร่ายทอง
งานวิจัย
วิไลลักษณ์ สาหร่ายทอง. (2555). Literature in the Media. เชียงใหม่: คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
อาจารย์ ดร. ชลาธิป วสุวัต
งานวิจัย
ชลาธิป วสุวตั . (2554). การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่.
ชลาธิป วสุวตั . (2555). การใช้สรีระเป็นตัวบทการต่อต้านผ่านภาพแทนของผู้หญิงและประเทศ
ฟิลิปปินส์ในนวนิยายของเจสสิกา แฮกดอร์น เรื่อง ด็อกอีทเตอร์ส. เชียงใหม่: คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
รองศาสตราจารย์รัตนา ณ ลําพูน
งานตีพิมพ์
รัตนา ณ ลําพูน. (2552). สารสนเทศทางมนุษยศาสตร์. เชียงใหม่: คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
งานวิจัย
รัตนา ณ ลําพูน. (2554). การพัฒนาระบบศัพทานุกรมการจัดระเบียบสารสนเทศ. เชียงใหม่:
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
รัตนา ณ ลําพูน. (2555). การพัฒนาระบบสารสนเทศรายงานการค้นคว้าแบบอิสระ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
เชียงใหม่: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
รัตนา ณ ลําพูน. (2555). การวิเคราะห์เนื้อหาวิทยานิพนธ์สาขาวัฒนธรรมศึกษา. เชียงใหม่:
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
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รองศาสตราจารย์สุพรรณ ทองคล้อย
งานวิจัย
นฤมล ธีรวัฒน์, ศรวณีย์ สุขุมวาท, สุพรรณ ทองคล้อย, คํารณ คุณะดิลก และธนันท์ เศรษฐพันธ์.
(2553). โครงการวิจัยการพัฒนามิติจิตตปัญญาบัณฑิตผ่านกลไกการสื่อสารเต็ม
รูปแบบที่เรียกว่าศิลปะการละคร. สนับสนุนโดยสถาบันคลังสมองของชาติ. เชียงใหม่:
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล
งานตีพิมพ์
จิราวรรณ กาวิละ โอคาโมโตะ, แพทรีเซีย ชีสแมน และ ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล. (2553).
สุนทรีย์แห่งลีลา ผืนผ้าแพรพรรณ พินิจผ้าชิ้นเด่นของพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ. เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์.
ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล. (2555). วรรณกรรมท้องถิ่นเปรียบเทียบ. เชียงใหม่ : โครงการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
งานวิจัย
ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล. (2551). มรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ. เชียงใหม่ : ภาควิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรา ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
งานวิจัย
ธีรา ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา. (2551). บูรพาคดีนิยมในวรรณกรรมของมาร์เกอริต ดูราส. เชียงใหม่:
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
รองศาสตราจารย์นฤมล ธีรวัฒน์
งานตีพิมพ์
ไฮวี, สตีเฟน. (2555). อะไรหรือคือจักรวรรดิ {Empire: A very short introduction}, นฤมล
ธีรวัฒน์ และ บัญชา สุวรรณานนท์, ผู้แปล. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน).
งานวิจัย
นฤมล ธีรวัฒน์, ศรวณีย์ สุขุมวาท, สุพรรณ ทองคล้อย, คํารณ คุณะดิลก และธนันท์ เศรษฐพันธ์.
(2553). โครงการวิจัยการพัฒนามิติจิตตปัญญาบัณฑิตผ่านกลไกการสื่อสารเต็ม
รูปแบบที่เรียกว่าศิลปะการละคร. สนับสนุนโดยสถาบันคลังสมองของชาติ. เชียงใหม่:
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

65
นฤมล ธีรวัฒน์, ธัญญารัตน์ อภิวงค์ และอัมพิกา รัตนพิทกั ษ์. (2555). ประวัติศาสตร์ไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้นจากหลักฐานพม่า. เชียงใหม่: คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรวณีย์ สุขุมวาท
งานตีพิมพ์
ศรวณีย์ สุขุมวาท. (2552). Winter hours: งานถักทอ-ต่อปะตัวตนและการเขียนของแมรี่ โอลิเวอร์
ใน สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร (บก.). ลบเส้นพรมแดนแห่งศิลปะ. กรุงเทพฯ: อมรินทร์
พริ้นติ้ง.
งานวิจัย
นฤมล ธีรวัฒน์, ศรวณีย์ สุขุมวาท, สุพรรณ ทองคล้อย, คํารณ คุณะดิลก และธนันท์ เศรษฐพันธ์.
(2553). โครงการวิจัยการพัฒนามิติจิตตปัญญาบัณฑิตผ่านกลไกการสื่อสารเต็ม
รูปแบบที่เรียกว่าศิลปะการละคร. สนับสนุนโดยสถาบันคลังสมองของชาติ. เชียงใหม่:
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ศรวณีย์ สุขุมวาท. (2552). วรรณกรรมแนวจิตวิญญาณผสานพื้นโลกโดยนักเขียนหญิงอเมริกัน
ร่วมสมัย. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์สุขภาพใจ.
อาจารย์ศตนันต์ เปียงบุญทา
การนําเสนอผลงานต่อทีป่ ระชุม
S. Piangbunta. (2010, June). Gender Stereotypes in Thai Children’s Picture Books. Conference on
Discourse & Society 2010 “Interdisciplinary Approaches to Discourse”. Petaling Jaya,
Malaysia.
S. Piangbunta. (2011, December). The Language of Sexual Assaults in Thai Newspaper
Headlines: A Critical Discourses Analysis (the 3rd International Conference on Language
and Communication “Interdisciplionary Discourse in Language and Communication,
Bangkok, Thailand.
อาจารย์พงษ์ศักดิ์ รัตนวงศ์
การนําเสนอผลงานต่อทีป่ ระชุม
P. Rattanawong. (2011, October). Naming Practices and Gender in Lisu. XXIV International
Congress of Onomastic Sciences. Barcelona, Spain.
P. Rattanawong. (2011, January). Lisu Nicknames. American Name Society 2011 Annual
Meeting. Pennsylvania, U.S.A.
P. Ratanawong. (2012). Selected Topics in Linguistics: Language and Gender. Chiang Mai:
Chiang Mai University.
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อาจารย์ ดร. อิสราภรณ์ พิศสะอาด
งานวิจัย
I. Pissa-ard. (2012). The Greater Mekong Subregion and Political Writings. Chiang Mai:
Chiang Mai University.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยพร กาญจนการุณ
งานตีพิมพ์
วลัยพร กาญจนการุณ. (2552). ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 1. เชียงใหม่ : สาขาวิชาภาษาญี่ป่นุ
โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
วลัยพร กาญจนการุณ. (2554). ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 2. เชียงใหม่ : สาขาวิชาภาษาญี่ป่นุ
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
งานวิจัย
วลัยพร กาญจนการุณ และคณะ. (2551). การสร้างหลักสูตรปริญญาโท “ตะวันออกศึกษา”.
เชียงใหม่ : โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาจรีย์ สุทศั น์ ณ อยุธยา
งานตีพิมพ์
ปาจรีย์ สุทศั น์ ณ อยุธยา. (2552). การสร้างนัยยะใหม่ให้ตํานานกรีก เรื่อง อิเลคทราและ
ไคลเทม-เนสทรา ในผลงานวรรณกรรมของมาร์เกอริต ยูร์เซอนาร์. เชียงใหม่:
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ปาจรีย์ สุทศั น์ ณ อยุธยา. (2554, กรกฎาคม-ธันวาคม). สถานภาพสตรีและความคลุมเครือ
ทางเพศ ในตํานานอิเลคทราและไคลเทมเนสทราฉบับของมาร์เกตริตยูร์เซอนาร์”.
มนุษยศาสตร์สาร, 12(2), 57-72.
Pacharee Sudasna. (2008). “Marguerite Yourcenar et le zen” in Orient-Occident: La Rencontre
des religions clans la literature modern. Paris: Editions You Feng.
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อาจารย์ ดร. บัวริน วังคีรี
งานตีพิมพ์
บัวริน วังคีรี. (2553). “ธรรมศาสตร์ขุนบรมราชาธิราช” ใน 100 เอกสารสําคัญ : สรรพสาระ
ประวัติศาสตร์ไทย ลําดับที่ 2 (จารึกและภูมิปัญญาไทย). วินัย พงศ์ศรีเพียร,
บรรณาธิการ, โครงการวิจยั “100 เอกสารที่สําคัญเกีย่ วกับประวัติศาสตร์ไทย”
ในความสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), หน้า 75-118.
บัวริน วังคีรี. (2554, มกราคม-ธันวาคม). “สํานักทวิลกั ษณ์ อัตลักษณ์ทับซ้อน และความย้อนแย้ง
ในคนไทยเชื้อสายสาวหลวงพระบางในประเทศไทย” วารสารภาษาและวรรณกรรมไทย,
1(1), 113-138.
บัวริน วังคีรี. (2554). วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. เชียงใหม่: สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
การนําเสนอผลงานต่อทีป่ ระชุม
บัวริน วังคีรี. (2554). “พลวัตและการปรับตัวของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน
บริบทของอดีตประเทศอาณานิคม” บทความนําเสนอในการประชุมสัมมนาเครือข่าย
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ประจําปี 2554 ณ อาคารเอกาทศรถ (นาโน) มหาวิทยาลัย
นเรศวร.
Bourin Wungkeeree. (2008). Self-Awareness of Luang Phrabang Laoness in Thailand. A Case
Study of Myth and Ritual. Manusya, 11(1), 91-105.
Bourin Wungkeeree. (2011). “Duality of Consciousness and Conflicted Identity of Thai People
Of Luang Phrabang Ancestry in Thailand” Paper prepared for presentation at an
International Conference on Changing Ways of Life of Ethnicities in the Mekong Region.
Ubon Ratchathni, Thailand November, 11-12, 2011.
อาจารย์ ดร. อัมพิกา รัตนพิทักษ์
งานวิจัย
นฤมล ธีรวัฒน์, ธัญญารัตน์ อภิวงค์ และอัมพิกา รัตนพิทกั ษ์. (2555). ประวัติศาสตร์ไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้นจากหลักฐานพม่า. เชียงใหม่: คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สุจริตลักษณ์ ดีผดุง และ อัมพิกา รัตนพิทักษ์. (2555). โครงการการศึกษาเบื้องต้นภาษาศาสตร์
ชาติพันธุ์ของชาวปะหล่องในเชียงตุง ประเทศพม่า และในยูนนาน ประเทศจีน
อัมพิกา รัตนพิทักษ์ และคณะ. (2551). มองพม่าผ่านชเวดากอง. เชียงใหม่: ซิลค์เวิร์ม”
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รองศาสตราจารย์สุพรรณ ทองคล้อย
งานวิจัย
นฤมล ธีรวัฒน์, ศรวณีย์ สุขุมวาท, สุพรรณ ทองคล้อย, คํารณ คุณะดิลก และธนันท์ เศรษฐพันธ์.
(2553). โครงการวิจัยการพัฒนามิติจิตตปัญญาบัณฑิตผ่านกลไกการสื่อสารเต็ม
รูปแบบที่เรียกว่าศิลปะการละคร. สนับสนุนโดยสถาบันคลังสมองของชาติ. เชียงใหม่:
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
อาจารย์ ดร. จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์
งานวิจัย
จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ และคณะ. (2552). การสือ่ สารด้านสุขภาพสําหรับสตรีในสถาน
ประกอบการ. เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
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4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2554

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๔
---------------------เพื่อให้การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมทั้งมีมาตรฐานและ
คุณภาพสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๒๕(๓) มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑ และโดยข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ประกอบกับมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๔ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ข้ อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว่ า “ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้ อ ๒ ให้ ใ ช้ ข้ อ บั ง คั บ นี้ สํ า หรั บ การศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก ของสาขาวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป แต่ไม่ใช้บังคับกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา
๒๕๕๔
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่งหรือประกาศอื่นใดที่มีความกล่าวไว้แล้วในข้อบังคับนี้
หรือ ซึ่งขัด หรือแย้งกับความในข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับฉบับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา
“บัณฑิตวิทยาลัย”
หมายความว่ า บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหม่

74
“ส่วนงาน” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานวิชาการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น ที่มีการจัดการเรียนการสอนตามข้อบังคับนี้
“อาจารย์ประจํา” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่
ดํารงตําแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ ซึ่งมีหน้าที่หลัก
ทางด้านการสอนและการวิจัยโดยปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิด
สอน
ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบัน หรือหลักสูตรความร่วมมือ
ของหลายสถาบัน อาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย กับอาจารย์ประจําของสถาบันอื่นให้ถือเป็น
อาจารย์ประจําในความหมายของข้อบังคับนี้ด้วย
“อาจารย์พิเศษ”หมายความว่า บุคคลภายนอกที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพ
หรือมีความรู้ ความชํานาญในวิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ว่ า ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ พิ เ ศษ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ พิ เ ศษ รอง
ศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ
“อาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า อาจารย์ประจําที่มี
คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นในการทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น อาจารย์ ผู้ ส อนระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ อาจารย์ผู้สอบ
วัดคุณสมบัติ และอาจารย์ผู้สอบประมวลความรู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ทําหน้าที่
ข้างต้น
“อาจารย์ประจําหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานเต็ม
เวลาตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายในหลักสูตรที่ประจํา ซึ่งอาจได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่เป็น
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าแบบอิสระ อาจารย์ผ้สู อบวัดคุณสมบัติ และอาจารย์ผ้สู อบประมวลความรู้ตามที่หลักสูตร
กําหนด
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจําหลักสูตรที่
ได้รั บ มอบหมายให้ ทํ าหน้ าที่ ใ นการบริห ารหลัก สูต รและการเรี ย นการสอน การพั ฒ นาหลัก สูต ร
การติดตามประเมินผลหลักสูตรและหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
เรือ่ ง เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๕ ให้บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่จัด ควบคุมและอํานวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตาม
ข้อบังคับนี้ รวมทั้งมีหน้าที่รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลรายชื่อและคุณวุฒิของอาจารย์ประจํา อาจารย์
พิเศษในแต่ละหลักสูตรโดยปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
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ข้อ ๖ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
๖.๑ สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา และมีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา ดังนี้
๖.๑.๑ หลั ก สู ต รระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาโท
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
๖.๑.๒ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
(๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา ๖ ปี หรือ
(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า
๖.๑.๓ หลักสูตรระดับปริญญาเอก
(๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก
(มีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไป) หรือ
(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือ
(๓) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียน
ดี (มีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป) อาจได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษา
ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
(๓.๑) ยอมรับเงื่อนไขที่จะลงทะเบียนกระบวนวิชาของหลักสูต ร
ระดับปริญญาโทตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชากําหนด
(๓.๒) คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจํ า
สาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรรับเข้าเป็นนักศึกษา
๖.๒ ไม่เคยถูกคัดชื่อออก อันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
๖.๓ เป็นผู้ที่ไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
๖.๔ มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๗ การรับเข้าศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณารับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา โดยวิธีการคัดเลือกหรือสอบ
คัดเลือกหรือวิธีการอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าเป็นคราวๆ ไป
ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก แต่อยู่ระหว่างรอผลการศึกษาตาม
ข้ อ ๖ มหาวิ ท ยาลั ย จะรับ รายงานตั ว เป็ น นั ก ศึ ก ษา เมื่ อมี คุณ สมบั ติ ครบถ้ วนภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๘ ประเภทของนักศึกษา
๘.๑ นักศึกษาเต็มเวลา หมายความว่า นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๖ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลา
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๘.๒ นักศึกษาสมทบ หมายความว่า นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรียน
กระบวนวิ ชา หรื อ ลงทะเบี ย นเพื่อ ใช้ บ ริ ก ารของมหาวิ ท ยาลัย หรื อ ทํา การวิ จัย โดยไม่ มี สิ ท ธิ์ รั บ
ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรชั้นสูงจากมหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ การรายงานตัวเป็นนักศึกษา
ผู้ที่ได้รับพิจารณาให้เข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย ต้องไปรายงานตัวเพื่อ
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาพร้อมด้วยหลักฐานต่างๆ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้น
จะถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ ๑๐ ระบบการศึกษา
๑๐.๑ มหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาค หรือระบบหน่วยการศึกษา (module)
(๑) ระบบทวิภาค คือ ระบบที่แบ่งการศึกษาใน ๑ ปีการศึกษาออกเป็น ๒
ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจมี
ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บงั คับ ใช้ระยะเวลาการศึกษาประมาณ ๘ สัปดาห์ โดยจัดจํานวน
ชั่วโมงเรียนของแต่ละกระบวนวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
ในกรณีที่หลักสูตรสาขาวิชาใดประกอบด้วยกระบวนวิชาที่จําเป็นต้องเปิด
สอนในภาคฤดูร้อนเพื่อการฝึกงาน ฝึกภาคสนาม สหกิจศึกษา โครงงาน กรณีศึกษา การบริหารและ
การจัดการกระบวนวิชานั้น ไม่ถือเป็นการศึกษาภาคฤดูร้อน แต่ให้ถือเสมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาค
การศึกษาปกติ
(๒) ระบบหน่วยการศึกษา (module) คือ ระบบที่แบ่งช่วงการจัดการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามหัวข้อการศึกษา โดยมีปริมาณการเรียนรู้ จํานวนชั่วโมง และจํานวนหน่วยกิต
เทียบเท่ากับเกณฑ์กลางของระบบทวิภาค
๑๐.๒ มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิต โดยจัดเนื้อหาวิชาที่สอนออกเป็นกระบวนวิชา
และกําหนดปริมาณความมากน้อยของเนื้อหาวิชาในแต่ละกระบวนวิชาเป็นหน่วยกิต การกําหนด
หน่วยกิตให้เทียบกับเกณฑ์กลางของระบบทวิภาค ดังนี้
(๑) กระบวนวิชาใดใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า ๑๕
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(๒) กระบวนวิ ชาใดใช้เ วลาในการปฏิ บัติ ทดลองหรื อปฏิ บัติ งานเพื่อเสริ ม
ทักษะไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(๓) กระบวนวิชาใดใช้เวลาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า
๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(๔) วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า
๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีปริมาณเป็น ๑ หน่วยกิต
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๑๐.๓ มหาวิทยาลัย อาจกําหนดเงื่อนไขสําหรับการลงทะเบียนเรียนบางกระบวนวิชา
เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนกระบวนวิชานั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข
ของกระบวนวิชาใดให้ถือเป็นโมฆะในกระบวนวิชานั้น
๑๐.๔ กระบวนวิชาหนึ่งๆ มีชื่อกระบวนวิชาและรหัสกระบวนวิชากํากับไว้
๑๐.๕ รหัสกระบวนวิชา ประกอบด้วยชื่อย่อของสาขาวิชาและเลขประจํากระบวน
วิชา
๑๐.๖ เลขประจํากระบวนวิชา ประกอบด้วยเลข ๓ หลัก โดยเลขตัวแรก (หลักร้อย)
แสดงถึงระดับการศึกษาของกระบวนวิชาดังนี้
“๗” “๘” “๙”
แสดงถึง กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
“๓” “๔” “๕” “๖” แสดงถึง กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้ันสูง
“๑” “๒”
แสดงถึง กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้นั ต้น
๑๐.๗ ในกรณีที่ปิดสอนกระบวนวิชาใด ๆ ให้ส่วนงานตรวจสอบว่าไม่มีนักศึกษา
ตกค้างที่จะลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้น และให้คงรหัสกระบวนวิชานั้นไว้เป็นระยะเวลาอย่าง
น้อย ๔ ปี
ข้อ ๑๑ หลักสูตร
๑๑.๑ มาตรฐานของหลั ก สู ต รระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
๑๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
เป็นหลักสูตรสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มี
ลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเองและมิใช่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาโท เน้นการพัฒนานักวิชาการ
และนั ก วิ ช าชี พ ให้ มี ค วามชํ า นาญในสาขาวิ ช าเฉพาะ เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญสามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
หากต้ อ งการศึ ก ษาต่ อในระดับ ที่สูง ขึ้ น ให้ เ ข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในหลั กสู ต รระดั บ
ปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน โดยเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ
๔๐ ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา
(๒) หลักสูตรปริญญาโท
เป็นหลักสูตรสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถ
ระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมี
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อิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและ
บูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
หลักสูตรปริญญาโท แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ
แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก๑
ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์
แบบ ก๒
ทําวิทยานิพนธ์อย่างน้อย ๑๒ หน่วยกิตและเรียน
กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอย่างน้อย ๑๘ หน่วยกิต
แผน ข เป็ น แผนการศึ ก ษาที่ เ น้ น การศึ ก ษารายวิ ช า และทํ า การค้ น คว้ า
แบบอิ ส ระ โดยทํ า การเรี ย นกระบวนวิ ช าในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า ๒๔ หน่ ว ยกิ ต และ
ทําการค้นคว้าแบบอิสระ ๓ ถึง ๖ หน่วยกิต
(๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
เป็ น หลั ก สู ต รสํ า หรั บ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ มี ร ะยะเวลา
การศึกษา
๖ ปี หรือ ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ซึ่งมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเองและมิใช่เป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตรปริญญาเอก เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ
เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
หากต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ให้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญา
เอกในสาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน โดยเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของ
หลักสูตรที่จะเข้าศึกษา
(๔) หลักสูตรปริญญาเอก
เป็นหลักสูตรสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มี
ผลการเรียนดีมาก หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า เน้นการพัฒนานักวิชาการ
และนัก วิ ช าชี พ ที่ มี ความรู้ค วามสามารถระดับ สู ง ในสาขาวิ ช าต่ างๆ โดยกระบวนการวิ จัย เพื่ อให้
สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่าง
ต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
หลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอก แบ่ ง การศึ ก ษาเป็ น ๒ แบบ โดยเน้ น การวิ จั ย เพื่ อ
พัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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แบบ ๑.๑ สํ า หรั บ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท
จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
แบบ ๑.๒ สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์
ที่มีคุณภาพสูง เพื่อก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษากระบวนวิชา
เพิ่มเติม ดังนี้
แบบ ๒.๑ สํ า หรั บ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท
จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอีกไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษาวิชาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
๑๑.๓ ประเภทหลักสูตร หลักสูตรแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
(๑) หลักสูตรปกติ (Regular Program) หมายความว่า หลักสูตรสาขาวิชาใด
วิ ช าหนึ่ ง ที่ ใ ช้ ภ าษาไทยเป็ น สื่ อ หลั ก ในการเรี ย นการสอน และอาจมี บ างกระบวนวิ ช าที่ ใ ช้
ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนการสอนตามความเหมาะสมหรือความจําเป็นด้วยก็ได้
(๒) หลักสูตรนานาชาติ หมายความว่า หลักสูตรสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่มี
โครงสร้างกระบวนวิชา และวิธีการสอนที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยและ
นักศึกษาต่างชาติได้ศึกษาร่วมกันโดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนการสอน
๑๑.๔ ระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาของแต่ละหลักสูตร ดังนี้
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้
ใช้เวลาศึกษาไม่เกินสองเท่าของระยะเวลาเรียนตามแผนกําหนดการศึกษา
(๒) หลักสูตรปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกินสองเท่าของระยะเวลาเรียน
ตามแผนกําหนดการศึกษา
(๓) หลักสูตรปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาดังนี้
(๓.๑) สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ให้ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน ๗ ปีการศึกษา
(๓.๒) สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท หรือเทียบเท่า ให้ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา
๑๑.๕ การขยายระยะเวลาการศึกษาให้ทําได้เ ฉพาะในกรณีที่มี ความจําเป็นทาง
วิชาการ หรือมีเหตุสุดวิสัย ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
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(๑) นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ ส ามารถสํ า เร็ จ การศึ ก ษาได้ ต ามระยะเวลาที่ กํ า หนด
บัณฑิตวิทยาลัยอาจผ่อนผันให้นักศึกษาขยายเวลาการศึกษาต่อได้ครั้งละ ๑ ภาคการศึกษาปกติ แต่
ไม่เกิน ๒ ครั้ง
(๒) นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ข ยายเวลาการศึ ก ษาต่ อ ได้ ผลงาน
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ จะต้องมีความก้าวหน้าอย่างเด่นชัด
(๓) การขยายเวลาการศึกษาต่อ เมื่อรวมระยะเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน
เกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดดังนี้
(๓.๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงต้องไม่เกิน
๓ ปีการศึกษา
(๓.๒) หลักสูตรปริญญาโท ต้องไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา
(๓.๓) หลักสูตรปริญญาเอก ต้องไม่เกิน ๘ ปีการศึกษาสําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษา
ขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และต้องไม่เกิน ๖ ปีการศึกษาสําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท
หรือเทียบเท่า
๑๑.๖ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอกที่ ไ ม่ ส ามารถสํ า เร็ จ การศึ ก ษาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด อาจแสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรที่ศึกษาอยู่
ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรนั้นๆ
ข้อ ๑๒ การลงทะเบียน
มหาวิทยาลัย จัดให้ มีก ารลงทะเบี ยนกระบวนวิชาในแต่ละภาคการศึ กษา และให้
นักศึกษาถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
๑๒.๑ การลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียน
๑๒.๑.๑ นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสู งและระดับปริ ญญาโท ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปทํ าหน้ าที่ ให้คําแนะนํ า และให้ คําปรึ กษา
ตลอดจนแนะแนวการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา
๑๒.๑.๒ นั ก ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาเอก ให้ มี ค ณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอกทําหน้าที่วางแผนการศึกษา แนะนํา ควบคุมการศึกษาและการทํา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
๑๒.๑.๓ การลงทะเบี ย นกระบวนวิ ช า ให้ ดํ า เนิ น การตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยหากนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะต้องถูกปรับตาม
ระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา
ทั้ ง นี้ การลงทะเบี ย นจะสมบูร ณ์ ต่ อ เมื่อได้ ชํา ระค่ าธรรมเนี ย มต่ า งๆ และ
มหาวิทยาลัยได้รับหลักฐานครบถ้วนแล้ว
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๑๒.๑.๔ กระบวนวิชาใดที่เคยได้อักษรลําดับขั้น B ขึ้นไป จะลงทะเบียน
กระบวนวิชานั้นซ้ําอีกไม่ได้ และให้ถือว่าการลงทะเบียนที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้เป็นโมฆะ
๑๒.๑.๕ การลงทะเบี ย นกระบวนวิ ช าในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษาปกติ ใ ห้
ลงทะเบียนกระบวนวิชาได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต สําหรับภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนกระบวนวิชาได้ไม่
เกิน ๖ หน่วยกิต
ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาที่ ค าดว่ า จะสํ า เร็ จ การศึ ก ษาในภาคการศึ ก ษานั้ น
นักศึกษาอาจลงทะเบียนเกินกว่า ๑๕ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ หรือเกินกว่า ๖ หน่วยกิต ใน
ภาคฤดูร้อนได้โดยให้คณบดีของส่วนงานที่นักศึกษาสังกัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
๑๒.๑.๖ การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ
และกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้น ให้ได้รับอักษรลําดับขั้น W
๑๒.๑.๗ นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชาเรียนใดๆ
เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้ โดยได้รับอักษรลําดับขั้น V
หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนขอรับอักษรลําดับขั้น V แล้ว ประสงค์จะ
เปลี่ยนแปลงเพื่อขอรับการวัดและประเมินผลเป็นอักษรลําดับขั้นที่มีการนํามาคิดค่าลําดับขั้นหรือ
อักษรลําดับขั้น S หรือ U ให้ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๑๒.๒ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ให้มีแนวปฏิบัติเป็นไปตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
๑๒.๓ การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาใด ๆ แต่ในภาคการศึกษานั้นประสงค์จะใช้
บริการของมหาวิทยาลัยในการศึกษาค้นคว้าหรือทํากิจกรรมอื่นใด ให้ดําเนินการลงทะเบียนเพื่อใช้
บริการและชําระค่าธรรมเนียมเพื่อใช้บริการตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๑๒.๔ การลงทะเบียนของนักศึกษาสมทบ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๓ การบอกเพิม่ และการถอนกระบวนวิชาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๔ การวัดและประเมินผลการศึกษา
๑๔.๑ ให้มีการประเมินผลการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง
๑๔.๒ ให้ใช้ระบบอักษรลําดับขั้นและค่าลําดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษา
ในแต่ละกระบวนวิชา โดยแบ่งการกําหนดอักษรลําดับขั้นเป็น ๓ กลุ่ม คือ อักษรลําดับขั้นที่มีค่าลําดับ
ขั้นอักษรลําดับขั้นที่ไม่มีค่าลําดับขั้น และอักษรลําดับขั้นทีย่ ังไม่มีการประเมินผล
๑๔.๓ อักษรลําดับขั้น ความหมาย และค่าลําดับขั้น
๑๔.๓.๑ อักษรลําดับขั้นที่มีค่าลําดับขั้น ให้กําหนด ดังนี้
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อักษรลําดับขั้น
ความหมาย
ค่าลําดับขั้น
A
ดีเยี่ยม (EXCELLENT)
๔.๐๐
B+
ดีมาก (VERY GOOD)
๓.๕๐
B
ดี (GOOD)
๓.๐๐
C+
ดีพอใช้ (FAIRLY GOOD)
๒.๕๐
C
พอใช้ (FAIR)
๒.๐๐
D+
อ่อน (POOR)
๑.๕๐
D
อ่อนมาก (VERY POOR)
๑.๐๐
F
ตก (FAILED)
๐.๐๐
๑๔.๓.๒ อักษรลําดับขั้นที่ไม่มีค่าลําดับขั้น ให้กําหนด ดังนี้
อักษรลําดับขั้น
ความหมาย
S
เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY)
U
ไม่เป็นที่พอใจ (UNSATISFACTORY)
V
เข้าร่วมศึกษา (VISITING)
W
ถอนกระบวนวิชา (WITHDRAWN)
๑๔.๓.๓ อักษรลําดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล ให้กําหนดดังนี้
อักษรลําดับขั้น
ความหมาย
I
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE)
P
การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด
(IN PROGRESS)
T
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ยังอยู่ใน
ระหว่างการดําเนินการ (THESIS/
INDEPENDENT STUDY IN PROGRESS)
๑๔.๔ อักษรลําดับขั้น I แสดงว่า การประเมินผลในกระบวนวิชานั้นยังไม่เสร็จ
สมบูรณ์เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยที่ทําให้การวัดผลไม่สามารถดําเนินการได้ การให้อักษรลําดับขั้น I
ต้องได้รับการอนุมัติจากประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําส่วนงานที่กระบวนวิชานั้นสังกัด
อยู่
นักศึกษาต้องดําเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแก้อักษรลําดับขั้น I ให้เสร็จ
สมบู ร ณ์ ก่ อ น ๒ สั ป ดาห์ เ รี ย นสุ ด ท้ า ยของภาคการศึ ก ษาปกติ ถั ด ไป หากพ้ น กํ า หนดดั ง กล่ า ว
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษรลําดับขั้น I เป็นอักษรลําดับขั้น F หรือ U
๑๔.๕ อักษรลําดับขั้น P แสดงว่า กระบวนวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนต่อเนื่องอยู่
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ยังไม่มีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ให้ใช้เฉพาะบางกระบวนวิชาที่
หลักสูตรกําหนด
อักษรลําดับขั้น P จะถูกเปลี่ยนเมื่อได้รับการวัดและประเมินผลแล้ว ทั้งนี้ ต้องก่อน
วันสุดท้ายของกําหนดการสอบไล่ประจําภาคการศึกษาภายใน ๒ ภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพ้น
กําหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษรลําดับขั้น P ให้เป็นอักษรลําดับขั้น F หรือ U
๑๔.๖ อักษรลําดับขั้น T แสดงว่ายังไม่มีการวัดและการประเมินผลวิทยานิพนธ์ หรือ
การค้นคว้าแบบอิสระ เนื่องจากการวิจัยอยู่ในระหว่างดําเนินการ
๑๔.๗ อักษรลําดับขั้น V แสดงว่า นักศึกษาได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาในฐานะ
ผู้เ ข้ า ร่ วมศึ ก ษา โดยไม่ ต้ องเข้ารับ การวัด และประเมิ น ผลในกระบวนวิ ช านั้น แต่ ต้ อ งมี เ วลาเรี ย น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด หากเวลาเรียนไม่ครบตามที่กําหนดหรือนักศึกษา
ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดสําหรับการเรียนการสอนในกระบวนวิชานั้น อาจารย์ผู้สอนอาจพิจารณา
เปลี่ยนอักษรลําดับขั้น V เป็น W
๑๔.๘ อักษรลําดับขั้น W แสดงว่า
(๑) การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ ตามข้อ ๑๒.๑.๔ และ๑๒.๑.๖
(๒) การลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในข้อ ๑๒.๑.๕
(๓) การเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด ตามข้อ ๑๔.๗
(๔) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
(๕) นักศึกษาได้ถอนกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้
(๖) นักศึกษาไม่ผ่านการพิจารณาหัวข้ อโครงร่างฯ ในระดับสาขาวิชา ใน
ภาคเรียนแรกที่มีการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ
(๗) กรณี เ หตุ สุ ด วิ สั ย ลาออก ตาย หรื อ มหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ใ ห้ ถ อน
ทุกกระบวนวิชาที่ลงทะเบียน
๑๔.๙ กระบวนวิ ช าบั ง คั บ ของแต่ ล ะสาขาวิ ช า นั ก ศึ ก ษาต้ อ งได้ อั ก ษรลํ า ดั บ ขั้ น
ไม่ต่ํากว่า C หากได้ต่ํากว่า C ต้องลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้นซ้ําอีกจนกระทั่งได้อักษรลําดับ
ขั้นไม่ต่ํากว่า C
กรณีที่กระบวนวิชาบังคับมีการประเมินผลเป็นอักษรลําดับขั้น S หรือ U นักศึกษา
ต้องได้อักษรลําดับขั้น S หากนักศึกษาได้อักษรลําดับขั้น U ต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้น
ซ้ําอีกจนกว่าจะได้รับอักษรลําดับขั้น S
๑๔.๑๐ ในกรณีนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ให้ใช้ระเบียบ
และข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การบอกเพิ่ม
การถอนกระบวนวิชา การวัดผลและการประเมินผล สําหรับกระบวนวิชานั้นโดยอนุโลม
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การพิจารณาเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนของแต่ละกระบวนวิชา ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อาจารย์ผ้สู อนกระบวนวิชานั้น ๆ
๑๔.๑๑ อักษรลําดับขั้น S, U, I, P, T, V และ W จะไม่ถูกนํามาคํานวณค่าลําดับขั้น
สะสมเฉลี่ย (Grade Point Average, GPA)
๑๔.๑๒ การนับหน่วยกิตสะสม
(๑) กระบวนวิชาที่นักศึกษาได้อักษรลําดับขั้น A, B+, B, C+, C หรือ S
เท่านั้น จึงจะนับหน่วยกิตของกระบวนวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมเพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(๒) ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับ
หน่วยกิตสะสมเพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลัก สูตรได้เพียงครั้งเดียวและให้นับเฉพาะครั้งสุดท้าย
ยกเว้นกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้ลงทะเบียนซ้ําได้ ให้นับหน่วยกิตสะสมได้ทุกครั้ง
การนั บ หน่ ว ยกิ ต สะสมเพื่ อ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา จะไม่ นั บ รวมหน่ ว ยกิ ต ของ
กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้นั ต้น
(๓) ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาที่มีเนื้อหาในกระบวนวิชา
เทียบเท่ากัน ให้นับหน่วยกิตสะสมเฉพาะกระบวนวิชาหนึ่งกระบวนวิชาใดเท่านั้น
๑๔.๑๓ มหาวิ ท ยาลัย คํ านวณค่ าลําดับ ขั้นสะสมเฉลี่ยจากจํานวนหน่วยกิต และ
ค่าลําดับขั้นของกระบวนวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน ยกเว้นกระบวนวิชาที่ได้รับอักษร
ลําดับขั้นตามข้อ ๑๔.๑๑ กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้นั ต้นและในหลักสูตรที่ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์
นอกจากนั้ น หากกระบวนวิ ช าใดที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดให้ ล งทะเบี ย นเรี ย นซ้ํ า ได้ และนั ก ศึ ก ษา
ลงทะเบียนเรียนมากกว่า ๑ ครั้ง ให้คิดทุกครั้ง
๑๔.๑๔ การคํานวณค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยให้นําเอาผลคูณของจํานวนหน่วยกิตกับ
ค่าลําดับขั้นของแต่ละกระบวนวิชา ตามข้อ ๑๔.๑๓ มารวมกัน แล้วหารด้วยผลบวกของจํานวน
หน่วยกิตทั้งหมดของกระบวนวิชาที่มีการวัดประเมินผลด้วยอักษรลําดับขั้นที่มีค่าลําดับขั้น นอกจากที่
ระบุไว้ในข้อ ๑๔.๑๑ ในการหารนี้ให้มีทศนิยม ๒ ตําแหน่ง ในกรณีที่ทศนิยมตําแหน่งที่ ๓ มีค่าตั้งแต่
๕ ขึ้นไปให้ปัดค่าทศนิยมตําแหน่งที่ ๒ ขึ้น
๑๔.๑๕ กรณีที่นักศึกษาได้เรียนกระบวนวิชาใดที่จัดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาหนึ่ง
อาจขอเทียบโอนกระบวนวิชานั้นเข้าไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาอื่นได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากประธาน
คณะกรรมการบั ณฑิตศึ กษาประจําส่วนงานที่รั บ เทีย บโอนกระบวนวิ ชานั้นๆ แล้วแจ้งให้บัณ ฑิ ต
วิทยาลัยทราบ
๑๔.๑๖ ในกรณี ที่มีก ารร้องเรี ยน หรือปรากฏข้อมูลว่ า การให้อักษรลําดับขั้น ใน
กระบวนวิชาใด ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือไม่เหมาะสม ให้อธิการบดีมีอํานาจสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นเพื่อทําการสืบสวนหาข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว และให้อธิการบดีมีอํานาจสั่งการ
ตามที่เห็นสมควร
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ข้ อ ๑๕ การเปลี่ ย นแผนการศึ ก ษาและการย้ า ยสาขาวิ ช าให้ เ ป็ น ไปตามประกาศบั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย
ข้ อ ๑๖ การรั บ โอนนั ก ศึ ก ษาและการเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศบั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย
ข้อ ๑๗ การควบคุมมาตรฐานการศึกษา
๑๗.๑ ทุกหลักสูตรต้องกําหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา โดย ระบบและ
วิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพของหลั ก สู ต ร ประกอบด้ ว ย ๔ ประเด็ น หลั ก คื อ การบริ ห ารหลั ก สู ต ร
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา ความ
ต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
๑๗.๒ โครงสร้าง อํานาจหน้าที่ และแนวปฏิบัติใดๆอันจะนําไปสู่วิธีการประกัน
คุณภาพของหลักสูตร ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๑๗.๓ ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและทันสมัยอยู่เสมอ มีการ
ประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี
๑๗.๔ นักศึกษาที่ประสงค์จะขอใช้หลักสูตรปรับปรุงล่าสุด ให้ยื่นคําร้องผ่านอาจารย์
ที่ปรึกษา เพือ่ เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการขอใช้หลักสูตรปรับปรุงดังกล่าว
ข้ อ ๑๘ อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร ต้ องมี จํา นวนไม่ น้ อ ยกว่ า ๕ คน โดยแต่ ล ะคนจะเป็ น
อาจารย์ประจําหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
ทั้งนี้ การเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชา
เดียวกันที่มีการจัดการเรียนการสอนในภาคปกติเหมือนกัน ให้ถือเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร ๑
หลักสูตร เว้นแต่เป็นหลักสูตรสาขาวิชาร่วมที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ตนประจําอยู่แล้วให้
สามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้อีก ๑ หลักสูตร
สําหรับกรณีที่เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสูตรความร่วมมือของหลาย
สถาบัน อาจารย์ประจําของสถาบันอื่นในความร่วมมือนั้นให้ถือเป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย
และหากยังไม่มีสถาบันใดแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรแล้ว ให้สามารถแต่งตั้งเป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตรได้
ข้อ ๑๙ อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระ
หลัก
๑๙.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาทั่ ว ไปสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต หรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงและระดับปริญญาโท เป็นผู้ให้คําแนะนําและดูแลการจัดแผนการศึกษา
ของนักศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและข้อบังคับตลอดจนเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องอื่น
ตามความ จําเป็นและเหมาะสม
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๑๙.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระหลัก
๑๙.๒.๑ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระหลัก เป็นผู้ให้คําแนะนําและดูแลการทําวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ อาจจะอยู่ในรูปแบบของ
คณะกรรมการตั้ ง แต่ ๒ คนขึ้ น ไปก็ ไ ด้ และให้ ก รรมการ ๑ คน ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระหลัก
๑๙.๒.๒ สํ าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาเอก มี ค ณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา
วิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาเอก ทํ า หน้ า ที่ ว างแผนการศึ ก ษา แนะนํ า การศึ ก ษาและการทํ า
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา โดยคณะกรรมการชุดนี้จะต้องมีจํานวนอย่างน้อย ๓ คน และให้กรรมการ
๑ คน ทําหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระ
หลักจะต้องเป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๑
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้า
แบบอิสระหลัก ให้ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําส่วนงานเป็นผู้แต่งตั้ง
ข้อ ๒๐ อาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/การค้นคว้าแบบอิสระ
ร่วม จะเป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัยหรืออาจารย์พิเศษก็ได้
การแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ผู้ส อนกระบวนวิ ช า อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ ว ม/การ
ค้นคว้าแบบอิสระร่วม ให้ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําส่วนงานเป็นผู้แต่งตั้ง
ข้อ ๒๑ คุณสมบัติของอาจารย์
๒๑.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท
๒๑.๑.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย
(๒) มีคุณวุฒิไ ม่ต่ํากว่าปริญญาโทหรื อเทียบเท่ า หรือเป็น ผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
๒๑.๑.๒ อาจารย์ผ้สู อน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย หรืออาจารย์พิเศษ ก็ได้
(๒) ในกรณีที่เป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัยต้องมีคุณวุฒิไม่
ต่ํากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
(๓) มีประสบการณ์ในการสอนและการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
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๒๑.๑.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระหลักต้อง
มีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย
(๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
(๓) มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา
๒๑.๑.๔ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/การค้นคว้าแบบอิสระร่วมต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย หรืออาจารย์พิเศษ ก็ได้
(๒) ในกรณีที่เป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัยต้องมีคุณวุฒิ
ปริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ เป็ น ผู้ ดํา รงตํา แหน่ ง ทางวิ ช าการไม่ ต่ํ า กว่ า รองศาสตราจารย์ ใ น
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
(๓) มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา หรือมีความรู้ความชํานาญในวิชาการหรือวิชาชีพ
๒๑.๑.๕ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้
(๑) เป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
(๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
(๓) มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องในกรณีที่ไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา
(๔) มีความรู้ในเนื้อหาและวิธีการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบ
อิสระทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําใน
บัณฑิตวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
อนึ่ ง อาจารย์ ที่ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก /ร่ ว ม หรื อ อาจารย์ ท่ีป รึ ก ษาการ
ค้นคว้าแบบอิสระหลัก/ร่วม ต้องไม่เป็นประธานกรรมการสอบ แต่ต้องเข้าร่วมอยู่ในกระบวนการสอบ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระด้วยทุกครั้ง โดยอาจร่วมในฐานะกรรมการสอบหรือผู้เข้าร่วมฟังก็
ได้
๒๑.๑.๖ อาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย
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(๒) มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือ
เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน
(๓) มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา
๒๑.๑.๗ อาจารย์ผ้รู ับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย
(๒) มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า ในสาขาวิ ช านั้ น หรื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์
(๓) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระ
และ/หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร
นั้น
๒๑.๑.๘ กรรมการสอบประมวลความรู้ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย
(๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
(๓) มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา
๒๑.๒ หลักสูตรปริญญาเอก
๒๑.๒.๑ อาจารย์ผ้สู อน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย หรืออาจารย์พิเศษ ก็ได้
(๒) ในกรณีที่เป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัยต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
(๓) มีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
๒๑.๒.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย
(๒) มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอก หรื อ เที ย บเท่ า ในสาขาวิ ช านั้ น หรื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ ซึ่งมีคุณวุฒิ
ไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
(๓) มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
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รับปริญญา
๒๑.๒.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย หรืออาจารย์พิเศษ ก็ได้
(๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิ ช าการไม่ ต่ํ า กว่ า รองศาสตราจารย์ ใ นสาขาวิ ช านั้ น หรื อ สาขาวิ ช าที่ สั ม พั น ธ์ กั น หรื อ เป็ น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องในกรณีที่ไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา
(๓) มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา
๒๑.๒.๔ กรรมการสอบวัดคุณสมบัติและกรรมการสอบประมวลความรู้ต้อง
มีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย
(๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
(๓) มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา
๒๑.๒.๕ อาจารย์ผ้สู อบวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
(๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
(๓) มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องในกรณีที่ไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา
(๔) มีความรู้ในเนื้อหาและวิธีการสอบวิทยานิพนธ์
ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําในบัณฑิต
วิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
อนึ่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม ต้องไม่เป็นประธานกรรมการ
สอบ แต่ต้องเข้าร่วมอยู่ในกระบวนการสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุกครั้ง โดยอาจร่วมในฐานะกรรมการ
สอบ หรือผู้เข้าร่วมฟังก็ได้
๒๑.๒.๖ อาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย
(๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือเป็นผู้
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
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(๓) มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา
๒๑.๒.๗ อาจารย์ผ้รู ับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย
(๒) เป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ และ/หรื อ อาจารย์ ผู้ ส อบ
วิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผ้สู อนในหลักสูตรนั้น
(๓) มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอก หรื อ เที ย บเท่ า ในสาขาวิ ช านั้ น หรื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์
ข้อ ๒๒ หน้าที่และภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระ
หลักให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๓ การสอบภาษาต่างประเทศ
“ภาษาต่างประเทศ”
หมายความว่า ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาหลักในประเทศที่เป็น
ภูมิลําเนาของนักศึกษา และใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าความรู้เพื่อการทําวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าแบบอิสระ
๒๓.๑ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอก ต้ อ งมี ผ ลการเที ย บความรู้
ภาษาต่างประเทศโดยการสอบหรืออื่นๆ ที่ผ่านเกณฑ์ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนการเสนอ
โครงร่างวิทยานิพนธ์
สําหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ข การผ่านการเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศเป็น
เงื่อนไขในการสําเร็จการศึกษา
๒๓.๒ หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต หรื อ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง จะ
กําหนดเงื่อนไขให้มีการสอบผ่านภาษาต่างประเทศหรือไม่ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ
๒๓.๓ นักศึกษาชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และมีภูมิลําเนามา
จากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ถือว่าผ่านเงื่อนไขการเทียบใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ หากผู้เรียนชาวต่างประเทศรายใดที่เรียนในหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ และ
มีการทําวิทยานิพนธ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย สามารถใช้การเทียบความรู้ภาษาไทยเป็น
เงื่อนไขของการผ่านภาษาต่างประเทศได้
ข้อ ๒๔ การสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination) เป็นการสอบเพื่อประเมินความ
พร้อมและความสามารถของนักศึกษาปริญญาเอก เพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้
(๑) นักศึกษาที่จะสอบ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก และยื่นคําร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัย
(๒) การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ ให้ ป ระธานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําส่วนงานแต่งตั้งอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัย จํานวนอย่างน้อย ๓ คน เป็น
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คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเป็นประธาน และในจํานวน
นั้นให้มีกรรมการ ๑ คน ที่มาจากสาขาวิชาเดียวกัน หรือใกล้เคียง และไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมของนักศึกษาปริญญาเอกนั้น
(๓) เมื่อกรรมการสอบวัดคุณสมบัติดําเนินการสอบแล้ว ให้ประธานคณะกรรมการ
สอบวัดคุณสมบัติรายงานผลต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๑ สัปดาห์หลังวันสอบ
สําหรับนักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน ให้มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก ๑ ครั้ง โดย
ต้องยื่นคําร้องขอสอบใหม่ ทั้งนี้ การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ ภาคการศึกษาปกติ
ถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก
ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาสอบแก้ ตั ว ไม่ ผ่ า น อาจยื่ น คํ า ร้ อ งต่ อ คณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นต่อบัณฑิตวิทยาลัยในการขอ
อนุมัติโอนไปเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้
ข้อ ๒๕ การสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination) เป็นการสอบเพื่อทดสอบ
ความรู้ในแนวกว้าง ความสามารถในการผสมผสานแนวความคิดและเนื้อหา และความสามารถใน
การนําเอาความรู้มาแก้ปัญหา ผู้มีสิทธิ์สอบต้องลงทะเบียนกระบวนวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร
และสอบผ่านกระบวนวิชาบังคับโดยได้อักษรลําดับขั้นไม่ต่ํากว่า C
๒๕.๑ การสอบประมวลความรู้ใช้บังคับกับนักศึกษาปริญญาโท แผน ข สําหรับ
นักศึกษาปริญญาโท แผน ก หรือปริญญาเอก ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น
๒๕.๒ การสอบประมวลความรู้ให้ดําเนินการดังนี้
(๑) ให้นักศึกษายื่นคําร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระหลัก
(๒) การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ให้ ป ระธาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําส่วนงานเป็นผู้แต่งตั้งอาจารย์ประจําในบัณฑิตวิทยาลัยอย่างน้อย
๓ คน เป็นคณะกรรมการสอบประมวลความรู้
(๓) เมื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ดําเนินการสอบแล้ว ให้ประธาน
คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ รายงานผลให้บัณฑิตวิ ทยาลัยทราบภายใน ๑ สัปดาห์หลัง
วันสอบ
สําหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านให้มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก ๑ ครั้งโดยต้องยื่นคําร้องขอ
สอบใหม่
ข้อ ๒๖ การทําวิทยานิพนธ์ หรือ การค้นคว้าแบบอิสระให้มีแนวปฏิบัติและขั้นตอนเป็นไปตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
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ทั้งนี้ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการทําวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าแบบ
อิสระให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และให้มี
การทําความตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ ๒๗ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาอื่น
(๔) ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ข้อหนึ่งข้อใดตาม
ข้อ ๖
(๕) ไม่ ม าลงทะเบี ย นเรี ย นภายในเวลาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด และมิ ไ ด้ รั ก ษา
สถานภาพการศึกษาภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ
(๖) เป็นนักศึกษาครบระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรในข้อ ๑๑.๔ นับตั้งแต่วันเปิด
ภาคการศึกษาแรก
(๗) เป็นนักศึกษาที่ได้ค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยน้อยกว่า ๒.๗๕ เมื่อเรียนครบ ๒ ภาค
การศึกษาปกติ เป็นต้นไป
(๘) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ และไม่ได้รับ
อนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้โอนไปเป็นนักศึกษาปริญญาโท ตามข้อ ๒๔
(๙) เป็นนักศึกษาที่ไม่ผ่านการอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบ
อิสระ เมื่อศึกษาครบตามระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้
(๙.๑) ระดับปริญญาโท เมื่อศึกษาครบ ๒ ปีการศึกษา
(๙.๒) ระดับปริญญาเอก เมื่อศึกษาครบ ๓ ปีการศึกษา
(๑๐) เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ ๒ ภาคการศึกษาปกติแต่ไม่มีหน่วยกิตสะสม
ยกเว้นหลักสูตรที่มีเฉพาะวิทยานิพนธ์
(๑๑) เป็นนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบประมวลความรู้ ตามข้อ ๒๕
(๑๒) ไม่ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๑๓) เป็นผู้สําเร็จการศึกษา
(๑๔) มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๒๘ การลา
๒๘.๑ นักศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดภาคการศึกษาหรือตลอดปี
การศึกษาต้องชําระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ยกเว้นภาคการศึกษาที่
ได้ชําระค่าธรรมเนียมลงทะเบียนกระบวนวิชาไปแล้ว
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๒๘.๒ นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้ยื่นคําร้องต่อบัณฑิต
วิทยาลัย เมื่อได้รับอนุมัติให้ลาออกแล้ว จึงถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ทั้งนี้ ขั้นตอนการยื่น
ใบลาออกให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ ๒๙ การกลับเข้าเป็นนักศึกษา
๒๙.๑ เมื่อสอบผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ได้
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาไปแล้ว หรือเป็นกรณีที่พ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ ๒๗(๒), (๖), (๗), (๘), (๙) และ (๑๑) สามารถนํากระบวนวิชาเดิม
ที่เคยศึกษาไว้ไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นๆ มาใช้ในการศึกษาได้อีกตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
๒๙.๒ เมื่อต้องการคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ พ้ น สภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษา ตามข้ อ ๒๗
(๒),(๓),(๕) และ (๑๒) อาจขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย
๒๙.๓ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้อีก
ข้ อ ๓๐ การเสนอชื่ อ เพื่ อ ขออนุ มั ติ ป ริ ญ ญา หรื อ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต หรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ในภาคการศึ ก ษาสุ ด ท้ า ยที่ นัก ศึ ก ษาจะจบหลั ก สู ต รการศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาต้ อ งไป
รายงานตัวคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาที่สํานักทะเบียนและประมวลผล แล้วแจ้งให้ส่วนงานที่สังกัด
ทราบ โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระ
หลัก
นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตร
บัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษากระบวนวิชาและปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ
(๒) มี ผ ลการศึ ก ษาได้ ค่า ลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลั กสูตรไม่น้อยกว่ า
๓.๐๐ และค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ ยกเว้นหลักสูตรที่มีเฉพาะ
วิทยานิพนธ์
(๓) มีผลการเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศโดยการสอบหรือวิธีการอื่นๆ
(๔) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้สําหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ข
และสําหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ก และนักศึกษาปริญญาเอกในหลักสูตรที่กําหนดเงื่อนไขให้มี
การสอบประมวลความรู้
(๕) สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ
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ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกจะต้องจัดทําเป็นภาษาอังกฤษ
(๖) สําหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก๑ หรือ แผน ก แบบ ก๒
ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (proceedings) โดยผลงานที่เผยแพร่น้ันต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) ที่
สามารถค้นหา หรือตรวจสอบได้ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการจดอนุ
สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร
เว้ น แต่ สาขาวิ ช าทางวิ จิ ต รศิ ล ป์ ทั ศ นศิ ล ป์ หรื อ สื่ อ ศิ ล ปะ อาจมี ก ารนํ า
ผลงานวิทยานิพนธ์ออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนในรูปแบบซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นแทนการ
ตีพิมพ์หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการฯ
(๗) สําหรับนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๑ และแบบ ๒ ผลงานวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยต้องดําเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer
review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือมีการจดสิทธิบัตร
(๘) การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อการสําเร็จการศึกษาโดยนักศึกษา
จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรและมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่าง
น้อย ๑ เรื่อง
ทั้งนี้ หลักสูตรสามารถกําหนดมาตรฐานวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
โดยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(๙) สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูงให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ
(๑๐) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและ
ศั ก ดิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาที่ จ ะได้ รั บ การเสนอชื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ปริ ญ ญา หรื อ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต หรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อ ๓๑ การอุทธรณ์
เมื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาและมี คํ า สั่ ง หรื อ มี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ในเรื่ อ งใดอั น เกี่ ย วกั บ
ข้อบังคับ นี้ หากนักศึกษาไม่เห็นด้วยกับ คําสั่ ง หรือคําวิ นิจ ฉัยนั้น ให้มีสิทธิ อุทธรณ์ต่ออธิการบดี
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคําสั่งหรือคําวินิจฉัยแล้วแต่กรณี และคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของ
อธิการบดีถือเป็นที่สิ้นสุด
ข้อ ๓๒ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
ในกรณีพิเศษให้อธิการบดีมีอํานาจสั่งการและปฏิบัติตามที่เห็นสมควร
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การใดที่มิได้กําหนดตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอํานาจออกประกาศ ระเบียบ
ตามที่ข้อบังคับกําหนด ซึ่งต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

๑๒

กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(ลงนาม)
เกษม วัฒนชัย
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะ
ได้ รั บ การเสนอให้ ไ ด้ รั บ ปริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง
อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา
ที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2550
----------------------------เพื่ อ ให้ ก ารพิ จ ารณาเกี ย รติ แ ละศั ก ดิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาที่ จ ะได้ รั บ การเสนอให้ ไ ด้ รั บ
ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 และมติที่ประชุม สภา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2550 จึงให้ตราข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ
พิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.
2550 ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณา
เกียรติและศักดิ์ของ นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.
2550”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์
ของนักศึกษา ที่จะ เสนออนุมัติให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นสูง อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2512
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่มีความกล่าวไว้แล้วในข้อบังคับ
นี้ หรือ ซึ่งขัดหรือ แย้งกับความในข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
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ข้อ 4 ในข้อบังคับฉบับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“คณะ” หมายความว่า คณะหรือหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาในสังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“เกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา” หมายความว่า เกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา
ที่จะเสนออนุมัติให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตร
ข้อ 5 การเสนอขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตร บัณฑิตชั้นสูง อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา นอกจากมหาวิทยาลัย
จะพิจารณาจากผลการศึกษาแล้ว ให้นําพฤติการณ์ของนักศึกษาในด้านความประพฤติ วัฒนธรรม
คุณธรรม และจริยธรรม อันเป็นเกียรติและศักดิ์ของ นักศึกษาตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
จนถึ ง วั น ที่ จ ะนํ า เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ ป ริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต
ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สูง อนุป ริ ญ ญา หรื อ ประกาศนี ย บั ต ร มาเป็น เกณฑ์ ป ระกอบใน การ
พิจารณาด้วย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ ชื่อเสียง และเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
ข้ อ 6 นั ก ศึ ก ษาที่ เ ป็ น ผู้ มี เ กี ย รติ แ ละศั ก ดิ์ สมควรได้ รั บ การพิ จ ารณาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยให้ได้รับ ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง อนุปริญญา
หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย จะต้องเป็นผู้ที่มีวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่รักษา
ชื่อเสียง เกียรติคุณ และประโยชน์ของมหาวิทยาลัย เป็น ผู้ที่สุภาพเรียบร้อย ปฏิบัติตามวินัยของ
นักศึกษา ระเบียบข้อบังคับ และคําสั่งของมหาวิทยาลัย
ข้อ 7 นักศึกษาที่ไม่มีคุณสมบัติตามความในข้อ 6 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่มีเกียรติและ
ศั ก ดิ์ จ ะไม่ มี สิ ท ธิ ได้ รั บ การพิ จ ารณาเสนอขออนุ มั ติ ใ ห้ ไ ด้ รั บ ปริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรจากสภามหาวิทยาลัย
ข้อ 8 สิ้นภาคการศึกษาหนึ่ง เมื่อนักศึกษาได้ศึกษาครบตามเงื่อนไขหลักสูตรของ
คณะใด ให้ คณะกรรมการประจําคณะนั้นพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการแห่งข้อบังคับนี้แล้ว เสนอความเห็นต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาโดยเร็ว
ข้อ 9 ให้ประธานกรรมการในข้อ 8 โดยมติของคณะกรรมการมีอํานาจเชิญบุคคล
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ กรณีมาอธิบาย ชี้แจง ในเรื่องที่คณะกรรมการต้องการทราบได้ และให้ประธาน
กรรมการโดยมติของคณะกรรมการมี อํานาจขอสําเนาเอกสารจากหน่วยงานใด ๆ มาประกอบ
การพิจารณาของคณะกรรมการได้
ข้อ 10 ในการพิจารณาพฤติการณ์ของนักศึกษากรณีใด คณะกรรมการจะพิจารณา
จากพฤติการณ์โดยทั่วๆ ไป จากถ้อยคําของบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือจากเอกสารก็ได้
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ในการประชุมพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาผู้ใด คณะกรรมการจะเรียก
นักศึกษาผู้น้นั มาให้ ถ้อยคํา เพ่อประโยชน์ในการพิจารณาหรือไม่ก็ได้
ข้อ 11 การประชุมพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะเสนอให้ได้รับ อนุมัติ
ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร ให้
บันทึกการประชุมเป็นหลักฐาน และเสนอผลการพิจารณาต่อมหาวิทยาลัยโดยเร็ว ในกรณีที่คณะ
เห็ นสมควรไม่เสนอชื่ อนัก ศึ ก ษาผู้ใ ดให้ ได้รั บปริ ญญา ประกาศนี ยบัตรบัณฑิต ประกาศนี ยบัต ร
บัณฑิตชั้นสูง อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร ประการใด ให้ ชี้แจงเหตุผลและพฤติการณ์ของ
นักศึกษาผู้น้นั โดยละเอียดด้วย
ข้อ 12 เมื่ อมหาวิ ทยาลั ยได้ รับผลการพิ จารณาตามข้ อ 11 ให้มหาวิ ทยาลัย โดยที่
ประชุมคณบดีพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะเสนอให้ได้รับอนุมัติปริญญา หากเห็นว่า
นักศึกษาผู้ใดสมควรได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตร
บั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง อนุ ป ริ ญ ญา หรื อ ประกาศนี ย บั ต รของมหาวิ ท ยาลั ย ก็ ใ ห้ ดํ า เนิ น การเสนอสภา
มหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาอนุ มั ติ ต่ อ ไป และหากเห็ น ว่ า นั ก ศึ ก ษาไม่ ส มควรได้ รั บ ปริ ญ ญา
ประกาศนี ยบั ต รบั ณ ฑิ ต ประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิ ต ชั้น สูง อนุ ป ริ ญญา หรื อประกาศนีย บั ต รของ
มหาวิทยาลัย ก็ให้มีอํานาจพิจารณาไม่เสนอชื่อนักศึกษาผู้น้ัน และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ
ด้วย
ข้อ 13 ให้อธิการบดี รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ในกรณีพิเศษให้อธิการบดีมีอํานาจสั่งการและปฏิบัติตามที่เห็นสมควร แล้วรายงาน
ให้สภามหาวิทยาลัย ทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2550

(ลงนาม)
เกษม วัฒนชัย
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม วัฒนชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทสรุปผู้บริหาร
การเสนอหลักสูตรใหม่
____________________
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
: Master of Arts Program in Cultural Studies

2. การจัดการหลักสูตร
5 หลักสูตรปกติ
5 เปิดสอน ภาคปกติ

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรสองภาษา

เปิดสอน ภาคพิเศษ

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. เหตุผลและสาระในการเปิดหลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์มีจุดแข็งทางด้านศาสตร์ของความเป็นมนุษย์ต้ังแต่การจัดตั้งคณะ เมื่อ
พ.ศ. 2507 ภาควิชา/สาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตร์มีบทบาทสําคัญในการสร้างองค์ความรู้ และ
สร้างบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านนี้เป็นอย่างดีอย่างต่อเนื่อง ที่ชัดเจนคือ องค์ความรู้ด้านภาษา
ด้านวรรณกรรมที่สะท้อนวัฒนธรรมในมิติต่าง ๆ ด้านประวัติศาสตร์ ระบบความเชื่อและศาสนาที่
สะท้อนความลึกซึ้งด้านจิตวิญญาณ ปรัชญาในแง่อุดมการณ์ทางสังคม วิถีชุมชน (Domesticity)
จากจุดแข็งที่มีอยู่ คณะมนุษยศาสตร์จึงให้ความสําคัญกับการสร้างสังคมแห่งความรู้ (Knowledge
Society) ที่จะนําไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา (Wisdom Society) ต่อไป ดังนั้น การเปิดสอนหลักสูตร
วัฒนธรรมศึกษาจะเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์ได้อย่างเต็มที่ เพราะการศึกษา
ในแนวทางของมนุษยศาสตร์น้ันสามารถเกี่ยวข้อง และครอบคลุมเนื้อหาสาระของความรู้หลาย
แขนงดังกล่าวได้อย่างดี อนึ่ง ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์มีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมศึกษาอย่าง
แนบแน่น หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษาที่คณะมนุษยศาสตร์จะเปิดสอนนี้เป็นวัฒนธรรมศึกษาที่เน้น
สาระทางมนุษยศาสตร์เป็นสําคัญ กล่าวคือเน้นความสําคัญของวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตในทุกด้าน
อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การศึ ก ษาเพื่ อ ปรั บ องค์ ค วามรู้ ด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์ ใ ห้ ทั น สมั ย สอดคล้ อ งกั บ
ความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งต้องการบุคลากรที่จะนําพาสังคมไปสู่การพัฒนา
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แบบยั่งยืนบนฐานมิติวัฒนธรรม ดังสะท้อนจากแนวโน้มระดับสากลขององค์การสหประชาชาติ
ความต้องการของผู้บริหารภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้สนใจเข้าศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์จึงมุ่งการผลิตมหาบัณฑิตทางวัฒนธรรมที่มีจิตสํานึก เน้นความเชื่อมโยงของ
วัฒนธรรมกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์วัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติภายใต้ความแตกต่างทางความคิดหรือกายภาพ สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้
จริงอย่างมีพลังและสร้างสรรค์
จากการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีทิศทางที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย การเปิด
หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษาจะเป็นการเสริมให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางด้าน
วัฒนธรรมศึกษาที่มีจุดเด่นด้านมิติของความเป็นมนุษย์ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศและนานาชาติ
5. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
5.1 ปรัชญา
หลั ก สู ต รวั ฒ นธรรมศึ ก ษาประสานสั ง เคราะห์ อ งค์ ค วามรู้ ด้ านมนุ ษ ยศาสตร์ อ ย่ า ง
บูรณาการ เพื่อใช้ในการศึกษา วิเคราะห์วัฒนธรรม ทําความเข้าใจเนื้อหา รูปลักษณ์ รวมทั้งบทบาท
หน้าที่ของวัฒนธรรมในสังคม ซึ่งสามารถศึกษาผ่านวรรณกรรม ประดิษฐภัณฑ์ทางวัฒนธรรม เช่น
งานโฆษณา สารคดี ภาพยนตร์ ละคร บทเพลง ดนตรี เครื่องแต่งกาย เครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ
รวมทั้ ง สิ่ ง แวดล้ อ มในชี วิ ต ประจํ า วั น โดยมี ก ระบวนการการวิ เ คราะห์ การสร้ า งและการสื่ อ
ความหมาย คติความเชื่อ และระบบคุณค่าที่ไหลเวียนในสังคมผ่านสิ่งต่าง ๆ ในมิติของพหุวิทยาการ
การปลูกฝั งวั ฒนธรรมการคิ ด วิ เคราะห์ วิ จารณ์ การสร้ างทั กษะชี วิต โดยนํ าความรู้ไปใช้ และ
แลกเปลี่ยนให้เกิดประโยชน์และสร้างความสมานฉันท์แก่ชุมชนอย่างมีจริยธรรม
5.2 วัตถุประสงค์
5.2.1 แผน ก แบบ ก 2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถ
1) สร้ า งองค์ ค วามรู้ แ นววั ฒ นธรรมศึ ก ษาที่ ส ะท้ อ นการบู ร ณาการศาสตร์ ที่
เกี่ยวข้องตามแนวทางการวิจัยของหลักสูตร
2) ค้นคว้า พัฒนากระบวนทัศน์ด้านวัฒนธรรมศึกษาผ่านการเชื่อมโยงวิถีชีวิตของ
มนุษย์และการบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ
3) วิเคราะห์ สร้างและเปรียบเทียบองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมผ่านภาษา
วรรณกรรมและประดิษฐภัณฑ์ทางวัฒนธรรม อย่างเข้าใจบริบททางสังคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลกระทบด้านต่าง ๆ
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4) เชื่อมโยงและนําความรู้ทางวัฒนธรรมไปประยุกต์และเผยแพร่ในวงวิชาการ องค์กร
สาขาวิชาชีพต่าง ๆ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักรู้ รับผิดชอบ และเคารพ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคม
5.2.2 แผน ข เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถ
1) ค้นคว้า พัฒนากระบวนทัศน์ด้านวัฒนธรรมศึกษาผ่านการเชื่อมโยงวิถีชีวิตของ
มนุษย์และการบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ
2) วิเคราะห์ สร้างและเปรียบเทียบองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมผ่านภาษา
วรรณกรรมและประดิษฐภัณฑ์ทางวัฒนธรรม อย่างเข้าใจบริบททางสังคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลกระทบด้านต่าง ๆ
3) เชื่อมโยงและนําความรู้ทางวัฒนธรรมไปประยุกต์และเผยแพร่ในวงวิชาการ องค์กร
สาขาวิชาชีพต่าง ๆ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักรู้ รับผิดชอบ และเคารพ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคม
6. โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ก. กระบวนวิชาเรียน
1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้ันสูง
ข. วิทยานิพนธ์
หลักสูตร แผน ข
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ก. กระบวนวิชาเรียน
1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
- ไม่มี
- ไม่มี

39
27
27
27
15
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

12 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

39
33
33
33
15
18

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้นั สูง
ข. การค้นคว้าแบบอิสระ

- ไม่มี
- ไม่มี
6 หน่วยกิต

7. กําหนดเปิดสอน/บังคับใช้ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
8. จํานวนรับนักศึกษา
ปีการศึกษา

2556

2557

2558

2559

2560

ภาคการศึกษาที่
จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ
แผน ก แบบ ก 2
ภาคปกติ
แผน ข
ภาคปกติ
จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จ
การศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
ภาคปกติ
แผน ข
ภาคปกติ

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

20
20

-

20
20

-

20
20

-

20
20

-

20
20

-

-

-

-

20
20

-

20
20

-

20
20

-

20
20

หมายเหตุ แผน ก แบบ ก 2 หมายถึง เรียนกระบวนวิชาและทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
แผน ข หมายถึง เรียนกระบวนวิชาและทําวิจัยเพื่อการค้นคว้าแบบอิสระ

9. ความพร้อมของการดําเนินการ
9.1 ความพร้ อ มด้ า นอาจารย์ ผู้ ส อน เป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด
- อาจารย์ผ้สู อนที่เป็นอาจารย์ประจํา จํานวน 23 คน
- อาจารย์พิเศษ
จํานวน 11 คน
9.2 ความพร้ อ มด้ า นกายภาพ (สถานที่ เครื่ องมื อและอุ ปกรณ์ ห้ องปฏิ บั ติ การเทคโนโลยี
สารสนเทศ ห้องสมุด)
; พร้อม
9.3 ความพร้อมด้านทุนสนับสนุนการศึกษา (ถ้ามี)
- ทุนนักศึกษาทําวิทยานิพนธ์จาก สกว., บัณฑิตวิทยาลัย และคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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10. อัตราส่วนของอาจารย์ : นักศึกษาเต็มเวลา (FTES : Full Time Equivalent Students)
เมื่อจะเปิดสอนหลักสูตร
ระดับการศึกษา
บัณฑิตศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์
1 : 15

11. ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร/คน
แผน ก แบบ ก 2
ค่าธรรมเนียม
100,000 บาท/คน
แผน ข
ค่าธรรมเนียม
100,000 บาท/คน
1. โดยเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับ นั ก ศึ ก ษาบัณ ฑิ ต ศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญ ญาโท หลัก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วัฒนธรรมศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ และ แผน ข ภาคปกติ พ.ศ. 2556
2. ข้อมูลค่าธรรมเนียมการศึกษามหาวิทยาลัยอื่น
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หลักสูตร
ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา)
ภาคปกติ
ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา)
ภาคปกติ

อัตราค่าธรรมเนียม
112,755 บาท
(เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร)
51,500 บาท
(ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคละ 12,000 บาท รวม 4 ภาค และ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ อีก 3,500 บาท)

12. ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้-เสีย
จากการส่ ง แบบสอบถามความเห็ น หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วัฒนธรรมศึกษา ให้ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่มีส่วนได้-ส่วนเสีย
ในการผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช านี้ เพื่ อ การทํ า งานในปั จ จุ บั น และอนาคต จํ า นวน 19 แห่ ง
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. หน่วยงานภาครัฐ จํานวน 11 แห่ง
1.1 กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
1.2 สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กระทรวงวัฒนธรรม
1.3 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
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1.4 หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดเชียงใหม่
1.5 สภาวัฒนธรรมจังหวัด
1.6 องค์การบริหารส่วนตําบล
1.7 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
1.8 กระทรวงสาธารณสุข
1.9 กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งแวดล้อม
1.10 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
1.11 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
2. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 1 แห่ง คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3. หน่วยงานภาคเอกชน จํานวน 7 แห่ง
3.1 สมาคมวายเอ็มซีเอ เชียงใหม่
3.2 ชมรมเพื่อเชียงใหม่
3.3 กลุ่มเชียงใหม่ เขียว สวย หอม
3.4 ภาคีคนฮักเชียงใหม่ ขององค์กรพัฒนาเอกชน (40 องค์กร)
3.5 บริษัทแปซิฟิค คอร์ปอเรชัน จํากัด
3.6 บริษัทเวิร์คพอยท์ เอนเทอร์เทนเมนต์
3.7 บริษัทเอส พี พับลิชชิ่ง จํากัด
หน่วยงานเหล่านี้เห็นชอบในโครงร่างหลักสูตร เห็นว่าเป็นหลักสูตรที่ดี น่าสนใจ และ
เป็นประโยชน์ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558
จําเป็นต้องมีการเตรียมการพัฒนาคนอย่างเป็นระบบ และให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยสรุปใน
ประเด็นต่อไปนี้
1. ความต้องการบุคลากร จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
1.1 หน่วยงานภาครัฐมีความต้องการบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ ด้ า นวั ฒ นธรรมที่ ส ามารถใช้ วิ ธี ก ารด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์ เ ข้ า ทํ า งานในหน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบโดยตรง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ให้ความสําคัญกับ
มิติทางวัฒนธรรมในระดับชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น จนสามารถสร้างสรรค์งานได้อย่าง
เป็นรูปธรรม
1.2 หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานที่ดําเนินงานร่วมกับชุมชนในบริบทสังคม
ศิลปวัฒนธรรม มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ด้านวัฒนธรรม เพื่อปรับเปลี่ยนร่วมกับชุมชน
สําหรับหน่วยงาน บริษัทที่ผลิตสื่อ ผลิตสารคดีที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชนและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ต้องการบุคลากรที่สามารถบูรณาการความรู้ สร้างเนื้องานใหม่ ๆ ผลิตสื่อ ผลิต
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และเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การดํารงชีวิตและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้
ผู้ บ ริ โ ภคสื่ อ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรมและความแตกต่ า งของวิ ถี ชี วิ ต
ความคิ ด ของมนุ ษ ย์ ใ นชุ ม ชนต่ า ง ๆ อั น จะนํ า ไปสู่ ก ารทํ า งานและการอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งสั น ติ สุ ข
ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาคอาเซียน และ
นานาชาติ ที่ต้องมีการติดต่อ ประสาน เชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ เพื่อดําเนินงานร่วมกันด้านความ
มั่นคง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ด้วยความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมอย่างถ่องแท้
2. ความต้องการองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมศึกษา
สถาบันการศึกษาจําเป็นต้องผลิตบุคลากรที่ตระหนักในคุณค่าของความรู้และ
ความสํ า คั ญ ขององค์ ค วามรู้ ท างวั ฒ นธรรมอย่ างยิ่ ง เพราะประเทศจะพั ฒ นาไปได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น
บุคลากรจะต้องทราบรากเหง้าวัฒนธรรมของตนและมีวัฒนธรรมอันเป็นวิถีชีวิตประกอบเชิงซ้อน
ทั้งระดับชุมชน ภูมิภาคและสากลเพื่อนําไปประยุกต์ให้เหมาะกับสถานการณ์ บริบท และมิติของ
เวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอยู่ร่วมกับประชาคมอาเซียน สังคมนานาชาติที่ต้องการรื้อฟื้นคุณค่า
ของภูมิปัญญาเดิมและการสร้างองค์ความรู้ที่บูรณาการข้ามสาขาเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตต่างๆ
3. ความต้องการพัฒนาตนเองทางด้านวัฒนธรรมศึกษาจากผู้สนใจศึกษา
ผู้ ส นใจศึ ก ษาหลั ก สู ต รวั ฒ นธรรมศึ ก ษา ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาสายมนุ ษ ยศาสตร์
สังคมศาสตร์ นักวิชาการ ผู้ผลิตสื่อความรู้ด้านวัฒนธรรม ฯลฯ เพื่อพัฒนาความรู้ ศักยภาพของตน
และเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา ตลอดจนประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมศึกษาที่นําไปสู่คุณภาพชีวิต
และความสันทัดในวิชาชีพ
ดั ง นั้ น การเปิ ด หลั ก สู ต รนี้ ข องคณะมนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ จึ ง
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และเหมาะสมกับช่วงเวลาเป็นอย่างมาก

13. ทิศทางการวิจัย
13.1 ทิศทางการวิจัยของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย
1) มุ่ ง ศึ ก ษาวิ จั ย พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะทางวั ฒ นธรรมศึ ก ษา การร่ ว มมื อ กั บ
หน่วยงาน/องค์กร/ชุมชนท้องถิ่นในการศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมเมืองและ
ชนบท รวมทั้งการส่งเสริมวิถีชีวิตที่ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติ เคารพในศักดิ์ศรีของสรรพ
ชีวิต ภายใต้ระบบนิเวศที่ยั่งยืนและมุมมองของสังคมพหุวัฒนธรรม
2) มุ่ ง เป็ น แหล่ ง สารสนเทศที่ ใ ห้ อ งค์ ค วามรู้ ด้ า นวั ฒ นธรรมศึ ก ษา เพื่ อ นํ า ไปสู่
การสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมที่เหมาะสมสําหรับสังคมไทยในโลกปัจจุบัน
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13.2 ทิศทางการวิจัยของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้
นัก ศึ ก ษาสามารถทํ า งานวิ จัย ตามความสนใจและมี ป ระสบการณ์ ต รงในการศึ ก ษาข้ อ มูล จาก
การลงพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานและสร้างองค์ความรู้วัฒนธรรมศึกษาในด้าน
ต่าง ๆ คือ การเปรียบเที ยบข้ ามวัฒนธรรม การอ่านและการตีความตัวบทประดิษฐภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรม ความเป็นชุมชนและนิเวศวิถี มิติจิตวิญญาณผ่านภาษา วรรณกรรม รวมทั้งการหา
ทางออกของปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การให้คุณค่าและประเมินคุณค่าทางสุนทรียะอย่างมีหลักการ
บนฐานของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

14. ข้อมูลเพิ่มเติม
คณะมนุษยศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานใน
ต่างประเทศ ที่มุ่งเน้นด้านภาษาและวัฒนธรรม เช่น University of Wisconsin-Madison, St.Olaf,
University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา University of Leeds, University of London
ประเทศอังกฤษ University of Tours ประเทศฝรั่งเศส Hohenheim University, University of
Passau, University of Hamburg ประเทศเยอรมนี สถานทูตสเปนประจําประเทศไทย Chengdu
University, Honghe University, Beijing University, Yunnan Normal University ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน Keio University, Seikei University ประเทศญี่ปุ่น Pusan University of
Foreign Studies, Hansei University ประเทศเกาหลี หอจดหมายเหตุแห่งชาติ สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพพม่า รวมทั้งประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงและอาเซียน ซึ่งสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
ความรู้ การทําวิจัยร่วมกัน การไปเพิ่มพูนความรู้ของคณาจารย์ การสนับสนุนด้านสื่อการสอนทั้ง
สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม การฝึกอบรม สัมมนา ดูงานการ
เรียนการสอนด้านภาษาและวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ หากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดหลักสูตรนี้จะได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน การศึกษาในประเทศต่าง ๆ ด้านการแลกเปลี่ยน
บุคลากร การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
ที่ สํ า คั ญ แนวทางการศึ ก ษาของหลั ก สู ต รนี้ ยั ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ขององค์ ก ารนานาชาติ
โดยเฉพาะองค์การสหประชาชาติที่ให้ความสําคัญต่อการอยู่ร่วมกันในโลกอย่างสันติ โดยยอมรับ
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ซึ่งการจะบรรลุถึงสังคมแห่งสันติได้น้ัน จําเป็นที่
จะต้องเข้าใจวัฒนธรรม อันเป็นรากฐานของทุกสิ่งนับจากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคตจากมุมมอง
ของมนุษยศาสตร์อย่างลึกซึ้ง

