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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาล้านนาศึกษา (หลักสูตรสหสาขาวิชา) 

      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์ 

 คณะวิจติรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาล้านนาศกึษา 

  (หลักสูตรสหสาขาวิชา) 

ภาษาอังกฤษ :  Master of Arts Program in Lan Na Studies  

  (Interdisciplinaly Program) 

 

2.  กลุ่มหลักสูตร : วิชาการ 
 

3.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

  ภาษาไทย : ชื่อเต็ม  ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  (ล้านนาศกึษา) 

  : ชื่อย่อ   ศศ.ม.(ล้านนาศกึษา) 

ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม  Master of Arts (Lan Na Studies) 

  : ชื่อย่อ   M.A. (Lan Na Studies) 

 

4.  วิชาเอก         -  ไม่ม ี 
 

5.  จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

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

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หนว่ยกิต  

แบบ 3 (แผน ข)             จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หนว่ยกิต  

 

6.  รูปแบบของหลักสูตร 

 6.1 รูปแบบ  

 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลกัสูตร 2 ปี  และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
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 6.2 ภาษาที่ใช้  

 ภาษาไทย  

 ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ. ภาษาจนี ฯลฯ. โดยสอดแทรกในกระบวนการเรียน                   

  การสอน การค้นคว้าวิจัยและการสัมมนา  

 6.3 การรับเข้าศึกษา  

 นักศึกษาไทย  

 นักศกึษาต่างชาต ิ(สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยได้)  

      6.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 

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

 รูปแบบของการร่วม 

  ร่วมมือกัน โดยสถาบัน เป็นผู้ให้ปริญญา 

  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน  

       6.5  การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

กรณหีลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  

กรณหีลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของแต่ละสถาบัน 

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

 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  

7. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

▪ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาล้านนาศึกษา (หลักสูตรสหสาขาวิชา) หลักสูตร

ปรับปรุง พ .ศ.2563 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา                        

ล้านนาศึกษา (หลักสูตรสหสาขาวิชา) หลักสูตรใหม่  พ .ศ.2558 มีผลบังคับใช้ใน                                

ภาคการศกึษาที่ 1 ปีการศกึษา 2563 

▪ สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่  11/2562  เมื่อวันที่  5 

พฤศจกิายน 2562 

▪ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 11/2562  เมื่อวันที ่23 พฤศจกิายน 

2562 
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8. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2564 

 

9. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

▪ อาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการศกึษา 

▪ นักวิชาการในหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับล้านนาศึกษา เช่น กระทรวงวัฒนธรรม              

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย ฯลฯ  

▪ ผูส้ร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา 

▪ อาชีพอิสระที่ใชค้วามรูด้้านศลิปวัฒนธรรมล้านนา 

▪ นักสื่อสารมวลชน 

▪ มัคคุเทศก์ 

▪ ผูน้ าท้องถิ่น 
 

10. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ-สกุล 

(ระบุต าแหน่งวิชาการ) 

คุณวุฒกิารศึกษา (สาขา-สถาบัน), 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. ศ.เกียรติคุณ สรัสวดี ออ๋งสกุล 

 

กศ.ม. (ประวัติศาสตร)์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2523 

กศ.บ. (ประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ, 2519 

2. รศ.ทรงศักดิ์  ปรางค์วัฒนากุล 

 

กศ.ม. (ภาษาและวรรณกรรมไทย), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประสานมิตร, 2519 

กศ.บ.(ภาษาไทย),มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ พิษณุโลก, 2516 

3. ผศ.ดร.ปนัดดา  บุณยสาระนัย 

 

 

ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร)์, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536 

ศศ.บ. (รฐัศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2529 

11. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

 ในสถานที่ตั้ง  

 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ...................................... 
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12. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

12.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 การพัฒนาประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-

2564) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  สร้างเศรษฐกิจไทยที่

เข้มแข็ง  แข่งขันได้  มีเสถียรภาพ  และมีความยั่งยืน โดยการยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิม 

พร้อมทั้งขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  อีกทั้งเพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค และ

ผลักดันให้มีความเชื่อมโยง (connectivity) กับประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค  ภูมิภาค และ

นานาชาต ิ

 การพัฒนาประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าวมีแผนยุทธศาสตร์ที่

ส าคัญ ประการแรก คือ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  เพื่อให้คนไทยมีความรู้

ความสามารถเพิ่มขึ้น โดยการขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และ

ผู้เช่ียวชาญทั้งในและต่างประเทศ  อีกทั้งพัฒนาสาขาวิชาที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ 

ประการถัดมา คือ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยเน้นการใช้

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายได้ใหม่  

ควบคู่กับการต่อยอดการผลิตและการบริการเดิม  ตลอดจนพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นการกระจายโอกาส

ทางเศรษฐกิจให้คนในชุมชนและท้องถิ่นเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ  และประการสุดท้าย 

คือ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม โดยส่งเสริมให้มีการลงทุนวิจัยและ

พัฒนาในขั้นประยุกต์และใชป้ระโยชน์เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมนวัตกรรม 

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 

12 (พ.ศ.2560-2564) ข้างต้นจึงเป็นที่มาของการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาล้านนาศึกษา (หลักสูตรสหสาขาวิชา) เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ของชาติเกี่ยวกับการพัฒนา

เสริมสร้างศักยภาพคน  การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรม  ตลอดจนการรักษาและสืบทอดองค์ความรู้ด้านล้านนาเพี่อความเข้มแข็งทาง

สติปัญญาและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่มาจากภายนอกและภายในประเทศอย่างเหมาะสม 

12.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  สังคมไทยในปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วในทุกมิติ ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ส่งผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

หลายประการ  กล่าวคือ ประการแรกมีการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม รวมทั้ง

สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ประเพณี และวัฒนธรรมต่าง ๆ  ประการ 

ถัดมา คือ  การพัฒนาเศรษฐกิจโดยการน าทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเพิ่มคุณค่า

และมูลค่าให้กับสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของตลาด  และประการสุดท้าย คือ        
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การยกระดับการบริหารจัดการมรดกและทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ     

การพัฒนาประเทศในมิติทางสังคมและวัฒนธรรมดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยด้วย 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาล้านนาศึกษา 

(หลักสูตรสหสาขาวิชา) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 โดยเน้นการพัฒนามหาบัณฑิตที่สร้างองค์ความรู้

ด้านล้านนาในลักษณะการสืบสานจากอดีต จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรใหม่เพื่อให้

สอดคล้องกับการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมข้างต้น อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12  (พ.ศ.2560-2564) ที่มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

หลักสูตร   ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของการพัฒนาประเทศ  นอกจากนี้การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาล้านนา

ศึกษา (หลักสูตรสหสาขาวิชา) ในครั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านล้านนาสร้างสรรค์ของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ต้องการเป็นผู้น าและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้ด้านล้านนา อีกทั้ง

สามารถน าความรู้ด้านล้านนามาต่อยอดสร้างงานวิจัย นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มคุณค่าและ

มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย  

 

13. ผลกระทบจาก ข้อ 12.1 และ 12.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ

 ของสถาบัน  

13.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 จากสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมาจากการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรมท าให้หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาล้านนาศึกษา (หลักสูตรสหสาขาวิชา)    

มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงกระบวนวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ    

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทย เพื่อสร้างมหาบัณฑิตที่มี

ความรู้ด้านล้านนาที่ดีมาก และสามารถน าความรู้ไปต่อยอดจากต้นทุนทางวัฒนธรรมเป็นต้นทุน   

ทางเศรษฐกิจได้  ในขณะเดียวกันก็เป็นมหาบัณฑติที่มีส านกึที่ดแีละความรับผดิชอบต่อสังคมอีกด้วย  

13.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีเป้าหมายจะเป็นศูนย์กลางด้านองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรม

ล้านนาเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยได้ก าหนดเป้าหมายในอีก    

4 ปีข้างหน้าไว้ คือ การเป็นผู้น าและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้ด้านล้านนา จะมีการ

รวบรวมองค์ความรู้ด้านล้านนาศึกษา งานวิจัยต่าง ๆ โดยเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้วยการ

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มความเป็นศูนย์กลางและครอบคลุมสาระองค์ความรู้ด้านล้านนา เพื่อให้ผู้สนใจ

เข้าถึงข้อมูลได้ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาล้านนาศึกษา (หลักสูตรสหสาขาวิชา) จึง
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พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นอกจากนี้ยังมีโครงการความ

ร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก (Hamburg) สาธารณรัฐ

เยอรมันที่จะท าวิจัยร่วมกันในโครงการปริวรรตและวิเคราะห์เอกสารคัมภีร์ใบลานและพับสาจากอักษร

ธรรมล้านนา/ไทลื้อเป็นอักษรไทยกลางชุดพื้น (ต านาน) เมืองในล้านนา อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจาก

ศูนย์วิจัยวัฒนธรรมใบลานแห่งมหาวิทยาลัยยูนนาน (Palm – Leaf Culture Research center of Yunnan 

University)  ในการวิจัยข้อมูลจากใบลานในสาธารณรัฐประชาชนจนี 

 

14. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอื่นของสถาบัน   

14.1 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/ภาควชิา/หลักสูตรอื่น      

   ไม่ม ี 

14.2 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาในหลักสูตรที่ให้หลักสูตรอื่นมาเรียนด้วย 

 สาขาวิชาภาษาไทย เนื่องจากสาขาวิชาภาษาไทยเปิดการเรียนการสอนด้านภาษาและ

วรรณกรรม นักศึกษาในสาขาวิชาภาษาไทยบางคนสนใจศกึษาภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะ

ท้องถิ่นล้านนา หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาล้านนาศึกษา (หลักสูตรสหสาขาวิชา) จึงเปิด

โอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยร่วมเรียนด้วยทุกวิชา 

 

14.3 การบรหิารจัดการ   

 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยสามารถลงทะเบียนเรียนในระบบและเรียนร่วมกับนักศึกษา

สาขาล้านนาศกึษา เนื่องจากทั้งสองหลักสูตรอยู่ในภาควิชาภาษาไทยเหมอืนกัน 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

   1.1  ปรัชญา  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาล้านนาศึกษา (หลักสูตรสหสาขาวิชา)  ประสาน

สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านล้านนาอย่างบูรณาการระหว่างศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน ในแนวของ

อาณาบริเวณศึกษา และพัฒนาองค์ความรู้ด้านล้านนาให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม 

ด้วยความสร้างสรรค์ เพื่อให้มหาบัณฑิตมีความรอบรู้ สามารถต่อยอดสร้างองค์ความรู้ใหม่ที  ่มี

ความเป็นเลิศในทางวิชาการ สามารถน าความรู้ด้านล้านนาไปใช้ประโยชน์ และมีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม  

   1.2  วัตถุประสงค ์ 

   เพื่อผลิตมหาบัณฑติที่มี :  

   1)ความสามารถค้นคว้าวิจัย เพื่อสรา้งองค์ความรู้โดยเชื่อมโยงความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับความรู้ดา้นล้านนาศกึษาในแนวบูรณาการตามแนวทางการวิจัยของหลักสูตร อีกทั้ง

สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้นล้านนาศกึษาสู่สังคม       

  2)ความสามารถน าความรูด้้านล้านนาและเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปพัฒนาและประยุกต์ในเชิง

เศรษฐกิจและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

  3)คุณธรรม จรยิธรรม  ผลิตผลงานวิชาการอย่างมีความรับผดิชอบ 
 

 2.  ความคาดหวังผลลัพธ์การเรยีนรู้ของบัณฑิต  
 

 (PLOs1)นักศึกษาเข้าใจนิยาม  แนวคิด สถานภาพการศึกษา ทิศทางในการวิจัยเก่ียวกับล้านนาศึกษา  
 (PLOs2)นักศึกษาเข้าใจวิธีการค้นคว้าและแนวทางการท าวิจัยของล้านนาศึกษา 
 (PLOs3)นักศึกษาเข้าใจความหมายและกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านล้านนาเพื่อพัฒนานวัตกรรมล้านนาเชิงสร้างสรรค์ 
 (PLOs4)นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ระหว่างการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมล้านนาได้ 
 (PLOs5)นักศึกษาสามารถค้นคว้าเอกสารเกี่ยวกับล้านนาได้ทั้งเอกสารชั้นต้นและเอกสารชั้นรอง  อีกทั้ง
สามารถอ่านและตีความเอกสารได้ 
 (PLOs6)นักศึกษามีความรู้ด้านล้านนาศึกษาเฉพาะประเด็นที่ตนเองสนใจอาทิ  ภาษา  วร รณกรรม  
ประวัติศาสตร์  ศิลปะ การแพทย์ ระบบเศรษฐกิจ  
 (PLOs7)นักศึกษาสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านล้านนาศึกษาได้ 
 (PLOs8)นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับล้านนาศึกษาอย่างมีเหตุผลในเชิงวิชาการได้ 
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3.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี รวบรวมตดิตามผลการประเมิน 

QA ของหลักสูตรรวมทุก 5 ป ีใน

ด้านความพึงพอใจ และ

ภาวะการได้งานของบัณฑิต 

▪ ผลงานปริญญานิพนธ์ได้เผยแพร่

สู่วงวชิาการอย่างกว้างขวาง 

▪ ระดับความพึงพอใจของนายจา้ง 

ผูป้ระกอบการ และผูใ้ช้บัณฑติ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศกึษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  

  ระบบรายปี 

   ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศกึษาแบ่งออกป็น 2 ภาคการศกึษาปกติ   

   1 ภาคการศกึษาปกติ มรีะยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

  ระบบหนว่ยการศกึษา (Module)  

 

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)  

 มีภาคการศกึษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)      

  ไม่มภีาคการศกึษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) 

 

1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   

 - ไม่มี- 

 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 ระบบการศึกษาตลอดปี 

 ในเวลาราชการ 

 นอกเวลาราชการ (ระบุ)........................................................................................... 

ระบบทวิภาค 

   ในเวลาราชการ  ภาคการศกึษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 

       ภาคการศกึษาที่ 2 เดือนพฤศจกิายน – เดือนกุมภาพันธ์ 

 นอกเวลาราชการ (ระบุ)........................................................................................... 

ระบบหน่วยการศึกษา (Module) 

 ในเวลาราชการ 

 นอกเวลาราชการ (ระบุ)........................................................................................... 
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

 

หลักสูตร แบบ1 (แผน ก แบบ ก1) 

    1.คุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อใน       

แตล่ะปีการศึกษา 

   2.ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับ

การรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหง่ชาติ กระทรวงศกึษาธิการ มีผลการเรียน

ไม่น้อยกว่า  3.00 หรอืเทียบเท่า หรอืตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  3.มีผลงานวิจัยหรอืบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับล้านนาศกึษา หรือตามความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

หลักสูตร แบบ2 (แผน ก แบบ ก2) 

    1.คุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อใน        

แตล่ะปีการศึกษา 

   2.ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับ

การรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหง่ชาติ กระทรวงศกึษาธิการ มีผลการเรียน

ไม่น้อยกว่า  2.50 หรอืเทียบเท่า หรอืตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  3.กรณีเป็นชาวต่างชาติต้องมีผลสอบวัดระดับการใช้ภาษาไทยจากสถาบันที่น่าเชื่อถือหรือ

เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

  4.คุณสมบัตินอกเหนอืจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินจิของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

หลักสูตร แบบ 3 (แผน ข) 

     1.คุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อใน     

แตล่ะปีการศึกษา 

  2.ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับ

การรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาแหง่ชาติ กระทรวงศกึษาธิการ มีผลการเรียน

ไม่น้อยกว่า  2.50 หรอืเทียบเท่า หรอืตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  3.กรณีเป็นชาวต่างชาติต้องมีผลสอบวัดระดับการใช้ภาษาไทยจากสถาบันที่น่าเชื่อถือหรือ

เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  4..คุณสมบัตินอกเหนอืจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินจิของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

 ความรูด้้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 

 ความรู้ดา้นคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 

 การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึน้ 

 นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้   
 อื่นๆ มีความสามารถในการเขียนเชงิวิชาการไม่เพียงพอ 

 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

 จัดสอนเสริมเตรยีมความรูพ้ืน้ฐานก่อนการเรียน 

 จัดการปฐมนเิทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชวีิต เทคนิคการเรียนใน 

มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 

 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคนท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตอืน  
ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 

 จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับล้านนา 
 อื่นๆ 1.ก าหนดให้นักศกึษาฝกึอ่านเอกสารภาษาอังกฤษในกระบวนวิชาต่าง ๆ และ 

ก าหนดให้มีกระบวนวิชาบังคับเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยในหลักสูตรแบบ 3 

 2.ก าหนดใหน้ักศึกษาสอบวัดระดับการใช้ภาษาไทย 

 3.เปิดการสอนวิชาการเขียนเชงิวิชาการส าหรับล้านนาศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้       

พัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการ 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
 

ปีการศึกษา 2563 2564 2565 2566 2567 
ภาคการศึกษาที่ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
จ านวนนักศกึษาที่คาดว่าจะรับ           
แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)             
ช้ันปีที่ 1 4  4  4  4  4  
ช้ันปีที่ 2   4  4  4  4  
          รวม 4  8  8  8  8  
จ านวนนักศกึษาที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

   4  4  4  4 

           
จ านวนนักศกึษาที่คาดว่าจะรับ           
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)            
ช้ันปีที่ 1 4  4  4  4  4  
ช้ันปีที่ 2   4  4  4  4  
          รวม 4  8  8  8  8  
จ านวนนักศกึษาที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

   4  4  4  4 

           
จ านวนนักศกึษาที่คาดว่าจะรับ           
แบบ 3 (แผน ข)            
ช้ันปีที่ 1 2  2  2  2  2  
ช้ันปีที่ 2   2  2  2  2  
          รวม 2  4  4  4  4  
จ านวนนักศกึษาที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

   2  2  2  2 

 

หมายเหตุ จ านวนรับนักศกึษาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมแต่ไม่เกินภาคการศกึษาละ 10 คน 
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2.6 งบประมาณตามแผน  

1. รายงานข้อมูลงบประมาณ ภาพรวมระดับคณะ 3 ปีข้างหน้า โดยจ าแนกรายละเอียด   

ตามหัวขอ้การเสนอตั้งงบประมาณ     

 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 

งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบประมาณเงิน

รายได ้
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบประมาณเงิน

รายได ้
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบประมาณเงิน

รายได ้
การเรียนการสอน 110,043,310 36,178,455 117,124,075 38,436,178 119,555,117 38,929,858 

วิจัย - 3,000,000 - 3,000,000 - 3,600,000 

บรกิารวิชาการแก่สงัคม 80,000 315,000 80,000 330,750 80,000 330,750 

การท านุบ ารุงศาสนา ศลิปะ 

วัฒนธรรมและสิง่แวดล้อม 
- 315,000 - 330,750 - 330,750 

สนับสนุนวิชาการ 

 
232,600 771,750 232,600 810,338 232,600 739,100 

บรหิารมหาวิทยาลัย 27,367,200 21,002,100 27,367,200 22,052,205 27,701,184 21,534,531 

รวม 137,723,110 61,582,305 144,803,875 64,960,220 147,568,901 65,464,989 

รวมท้ังสิ้น 199,305,415 209,764,095 213,033,890 
 

2.ค่าใช้จ่ายต่อหัวตลอดหลักสูตร 120,000 บาท   

   (ปีการศึกษาละ 60,000 บาท) 

2.7 ระบบการศึกษา 

  แบบช้ันเรยีน 

  แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

  แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

  แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

  อื่น ๆ   
 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย  
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา      

พ.ศ.2559 และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องแนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผน 

การศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษา

บัณฑติศกึษา   
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 

หลักสูตรแบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)  จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร                   36 หน่วยกิต 

หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า      36 หนว่ยกิต    

หลักสูตรแบบ 3 (แผน ข )            จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า    36 หนว่ยกิต 

      3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

            3.1.2.1  โครงสร้างหลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)   

  จ านวนหนว่ยกิตสะสมตลอดหลักสูตร   36 หนว่ยกิต 

   ก. ปริญญานิพนธ์      

    029797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท   36 หนว่ยกิต 

    

  ข. กิจกรรมทางวชิาการ  

   1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนา และน าเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ในการ

สัมมนาเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้ง

ตลอดระยะเวลาการศึกษาหรือด าเนินกิจกรรมอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

เห็นชอบ 

   2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่หรือ

อย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 โดยมี

นักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง และเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงาน

วิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างนอ้ย 1 เรื่อง 

    ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

    1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวทิยาลัย  ภาษาต่างประเทศ 

    2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

                                                            บริหารหลักสูตร 

            3.1.2.2  โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)    

  จ านวนหนว่ยกิตสะสมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 

  ก.กระบวนวชิาเรยีน    ไม่น้อยกว่า  24  หนว่ยกิต 

   1.กระบวนวิชาในระดับบัณฑติศกึษา  ไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต 

    1.1 กระบวนวิชาในสาขาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต 
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         1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                      12  หนว่ยกิต 

029701  แนวคิดและวิธีวิทยาล้านนาศกึษา         3  หนว่ยกิต 

029703  ล้านนากับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม       3  หนว่ยกิต 

029711   ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมล้านนา             3  หนว่ยกิต 

029790  สัมมนาล้านนาศกึษา 3  หนว่ยกิต 

                 1.1.2 กระบวนวิชาเลือก              ไม่น้อยกว่า   12  หนว่ยกิต 

   โดยเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

024752 แนวการศึกษาคติชน   3  หนว่ยกิต 

024753 วรรณกรรมท้องถิ่นเปรียบเทียบ 3  หนว่ยกิต 

029731 อักษรและเอกสารโบราณล้านนา   3  หนว่ยกิต 

029732  วรรณกรรมล้านนาพินจิ    3  หนว่ยกิต 

029733 การศกึษาเฉพาะเรื่องในโบราณคดีล้านนา 3  หนว่ยกิต 

029734  พุทธศาสนาและความเชื่อในล้านนา     3  หนว่ยกิต 

029735  การเขียนเชงิวิชาการส าหรับล้านนาศกึษา  3  หนว่ยกิต 
 

029737  ภาษาและวรรณกรรมในภูมภิาคลุ่มน้ าโขงและสาละวิน    3  หนว่ยกิต 

029747 สังคมพหุวัฒนธรรมในล้านนา 3  หนว่ยกิต 

029754 ศลิปะกับวิถีชีวติล้านนา    3  หนว่ยกิต 

029755 ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีล้านนา   3  หนว่ยกิต 

029757   ล้านนาในอนุภาคลุ่มน้ าโขงและสาละวนิ    3  หนว่ยกิต 

029766   การพัฒนาวัฒนธรรมล้านนาให้ยั่งยืน 3  หนว่ยกิต 

029767   ล้านนาสร้างสรรค์กับการท่องเที่ยว      3  หนว่ยกิต 

029768   การพัฒนางานศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา    

เชงิสร้างสรรค์    

 

3  หนว่ยกิต 

029769   ชุมชนล้านนาสร้างสรรค์ 3  หนว่ยกิต 

029771 การวิเคราะหห์ลักฐานช้ันต้นที่เกี่ยวข้องกับ

วิทยานิพนธ์   

3  หนว่ยกิต 

029787 แนวคิดร่วมสมัยในการศกึษาสังคมและวัฒนธรรม   3  หนว่ยกิต 

029789  หัวข้อเลอืกสรรล้านนาศกึษา   3  หนว่ยกิต 

 

                              หรือ กระบวนวิชาอื่น ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ นักศกึษาอาจเลือกเรยีนกระบวนวิชาเฉพาะได้ตามความ

เห็นชอบของอาจารยท์ี่ปรึกษา 
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 2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง กรณีนักศึกษาขาดความรู้พื้นฐานบางประการที่

จ าเป็นส าหรับการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง     

ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร                           
 

ข. ปริญญานิพนธ์      12 หน่วยกิต 

  029799   วิทยานิพนธ์ปริญญาโท    12 หน่วยกิต 
 

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย     ภาษาต่างประเทศ                  

2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา              ไม่มี 
 

      ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

            1) นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาและน าเสนอผลงานที่ เกี่ยวข้องกับวิท ยานิพนธ์ใน        

การสัมมนา เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้ง

ตลอดระยะเวลาการศกึษา หรอืด าเนนิกิจกรรมอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ                                

                2) นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมฟังการสัมมนาหรอืการประชุมทางวิชาการในระดับชาติ หรือ 

นานาชาตเิป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศกึษา 

   3) ผลงานวิทยานิพนธ์หรอืส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อย

ได้รับการการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 อย่างน้อย 1 เรื่องหรือ 

เผยแพรเปนบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพรการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับ

นานาชาติทีเ่ปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น โดยมีนักศกึษาเป็นชื่อแรก 

3.1.2.3 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 3 (แผน ข) 

จ านวนหนว่ยกิตสะสมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 

ก.กระบวนวชิาเรยีน   ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 

 1.กระบวนวิชาในระดับบัณฑติศกึษา   ไม่น้อยกว่า  30  หนว่ยกิต 

      1.1 กระบวนวิชาในสาขาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 

  1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                    12  หนว่ยกิต 

029701  แนวคิดและวิธีวิทยาล้านนาศกึษา         3  หนว่ยกิต 

029703  ล้านนากับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม       3  หนว่ยกิต 

029711   ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมล้านนา             3  หนว่ยกิต 

029790  สัมมนาล้านนาศกึษา 3  หนว่ยกิต 
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      1.1.2 กระบวนวิชาเลือก                                                  ไม่น้อยกว่า    18  หนว่ยกิต 

   โดยเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้  

024752 แนวการศึกษาคติชน   3  หนว่ยกิต 

024753 วรรณกรรมท้องถิ่นเปรียบเทียบ 3  หนว่ยกิต 

029731 อักษรและเอกสารโบราณล้านนา   3  หนว่ยกิต 

029732  วรรณกรรมล้านนาพินจิ    3  หนว่ยกิต 

029733 การศกึษาเฉพาะเรื่องในโบราณคดีล้านนา 3  หนว่ยกิต 

029734  พุทธศาสนาและความเชื่อในล้านนา     3  หนว่ยกิต 

029735  การเขียนเชงิวิชาการส าหรับล้านนาศกึษา  3  หนว่ยกิต 

029737  ภาษาและวรรณกรรมในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและ

สาละวิน    

 

3  หนว่ยกิต 

029747 สังคมพหุวัฒนธรรมในล้านนา 3  หนว่ยกิต 

029754 ศลิปะกับวิถีชีวติล้านนา    3  หนว่ยกิต 

029755 ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีล้านนา   3  หนว่ยกิต 

029757   ล้านนาในอนุภาคลุ่มน้ าโขงและสาละวนิ    3  หนว่ยกิต 

029766   การพัฒนาวัฒนธรรมล้านนาให้ยั่งยืน 3  หนว่ยกิต 

029767   ล้านนาสร้างสรรค์กับการท่องเที่ยว      3  หนว่ยกิต 

029768   การพัฒนางานศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา    

เชงิสร้างสรรค์    

 

3  หนว่ยกิต 

029769   ชุมชนล้านนาสร้างสรรค์ 3  หนว่ยกิต 

029771 การวิเคราะหห์ลักฐานช้ันต้นที่เกี่ยวข้องกับ

วิทยานิพนธ์                                

 

3  หนว่ยกิต 

029787 แนวคิดรว่มสมัยในการศกึษาสังคมและ

วัฒนธรรม   

 

3  หนว่ยกิต 

029789  หัวข้อเลือกสรรล้านนาศกึษา   3  หนว่ยกิต 

 

หรอืกระบวนวิชาอื่นตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ นักศกึษาอาจเลือกเรียนกระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ

ได้ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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    2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง กรณีนักศึกษาขาดความรู้พื้นฐานบางประการที่จ าเป็น

ส าหรับการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูงตาม       

ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร              
 

ข. ปริญญานิพนธ์ 6  หนว่ยกิต 

 029798  การค้นคว้าอิสระ 6  หน่วยกิต 
 

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

 1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย               ภาษาต่างประเทศ                  

 2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา                                        ไม่มี 
 

 

ง.  กิจกรรมทางวิชาการ 

  1.น ักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาและน าเสนอผลงานในการสัมมนา เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 1  ภาค

การศึกษาและต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษาหรือด าเนินกิจกรรมอื่นตามที่

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ 

  2.การค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสาร    

บัณฑิตวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Graduate School Journal) หรือแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอื่น

ที่สาขาวิชาและบัณฑติวิทยาลัยใหค้วามเห็นชอบโดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรก  
 

จ.  การสอบประมวลความรู้ 

 ผ่านการสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่นค าร้องขอสอบ

ต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษา       

การค้นคว้าอิสระหลัก 
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Curriculum Structure : Type 1 (Plan A Type A1) 

Degree Requirement     36 credits 

 A. Thesis    

   029797   Master’s Thesis  36 credits 

 

 B. Academic Activities 

 1. A students is required to orgarnize a seminar and present a seminar based on his or 

her thesis for no less than three  semesters, Student is also required to attend all seminars 

during the course of the semester,or doing the other activity under the recommendation of 

program adiminstrative committee. 

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

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

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

presented in a national conference accepted by the field of study. 

 C. Non-credit courses 

    1. Graduate School Requirement   a foreign language 

    2. Program requirement              with the approval of philosophy  

                                                                            curriculum committee. 
 

Curriculum Structure : Type 2 (Plan A Type A2) 

 Degree Requirements               a minimum of 36   credits 

 A.  Coursework a minimum of 24   credits 

  1. Graduate Courses a minimum of 24   credits 

       1.1 Field of concentration courses  a minimum of     24   credits 

    1.1.1 Required courses     12   credits 

    029701 Concept and Research Methodology  3     credits  

    in Lan Na Studies 

    029703 Lan Na and Creativity and Innovation 3     credits 

    029711  Social and Cultural History of Lan Na 3  credits 

     029790  Seminar in Lan Na Studies 3     credits   

    1.1.2 Elective courses  a minimum of                                 12 credits 

                           Select from the following courses 
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024752 Approaches to Folklone  3  credits 

024753 Comparative Regional Literature 3  credits 

029731 Ancient Lan Na Scripts and Documents 3  credits 

029732  Studies of Lan Na Literature  3  credits 

029733 Special Topics on Lan Na  Archaeology 3  credits 

029734  Buddhism and Beliefs in Lan Na  3  credits 

029735  Academic Writing for Lan Na Studies                                                   3  credits 

029737  Language and Literature in The Mekong and 

Salawin regions  

 

3  credits 

029747 Multicultural Society in Lan Na 3  credits 

029754 Arts and Lan Na’s Way of Life 3  credits 

029755 Art History and Lan Na Archaeology 3  credits 

029757   Lan Na in The Mekong and Salawin Sub-

Region 

 

3  credits 

029766   Sustainable Development for Lan Na Culture        3  credits 

029767   Creative Lan Na and Tourism 3  credits 

029768   Creative Development of Lan Na Art and 

Culture 

 

3  credits 

029769   Creative Lan Na Community 3  credits 

029771 Analysis of Primary Sources for Thesis 3  credits 

029787 Contemporary Concepts in the Study of Society 

and Culture  

 

3  credits 

029789  Selected Topics in Lan Na Studies  3  credits 
  

  other course with the consent of the Study Program Committee 

       1.2 Other courses The student may enroll other graduate courses(s) under the 

agreement of the advisor  
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2.  Advance undergraduate courses  In case the student lacks some basic knowledge which is 

necessary for education, the student must enrol some advanced undergraduate courses(s) under 

the recommendation of program administrative committee.                              

    B. Thesis                credits 

   029799  Master’s Thesis  12 credits  
 

 C.  Non-credit Courses 

 1.  Graduate School requirement    a foreign language  

 2.  Program requirement                        none 

D. Academic Activities  

    1. 1. A students is required to orgarnize a seminar and present a seminar based on his or her 

thesis for no less than one  semesters, Student is also required to attend all seminars during the 

course of the semester,or doing the other activity under the recommendation of program 

adiminstrative committee.  

 2) Students have to attend a seminar, or a national or international conference at a minimum 

of one semester,for less than two semesters.   

  3) At least 1 master’s thesis work or a part of master’s thesis work must be published or at 

least accepted to publish in a national journal listed in TCI Tier 1 database or full paper 

publication in an international conference proceedings accepted by the field of study , with the 

student at the first auther. 

     

Curriculum Structure :  Plan 3 (Type B)  

Degree Requirements             a minimum of   36   credits 

Curriculum Structure           

 A.  Coursework             a minimum of   30    credits 

  1. Graduate Courses             a minimum of   30 credits 

       1.1  Field of concentration courses             a minimum of   30 credits 

               1.1.1. Required courses                                                             12    credits  

    029701 Concept and Research Methodology   3     credits  

    in Lan Na Studies 

    029703 Lan Na and Creativity and Innovation  3     credits 

    029711  Social and Cultural History of Lan Na  3     credits 
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     029790  Seminar in Lan Na Studies  3     credits   

   1.1.2 Elective courses                                           a minimum of   18     credits 

     Select from the following courses 

024752 Approaches to Folklone  3     credits 

024753 Comparative Regional Literature 3     credits 

029731 Ancient Lan Na Scripts and Documents 3    credits 

029732  Studies of Lan Na Literature  3    credits 

029733 Special Topics on Lan Na  Archaeology 3    credits 

029734  Buddhism and Beliefs in Lan Na  3    credits 

029735  Academic Writing for Lan Na Studies                                                                                                      3    credits 

029737  Language and Literature in The Mekong and 

Salawin regions  

 

3    credits 

029747 Multicultural Society in Lan Na 3    credits 

029754 Arts and Lan Na’s Way of Life 3    credits 

029755 Art History and Lan Na Archaeology 3    credits 

029757   Lanna in The Mekong and Salawin Sub-

Region 

3    credits 

029766   Sustainable Development for Lan Na Culture        3    credits 

029767   Creative Lan Na and Tourism 3    credits 

029768   Creative Development of Lan Na Art and 

Culture 

 

3    credits 

029769   Creative Lan Na Community 3    credits 

029771 Analysis of Primary Sources for Thesis 3    credits 

029787 Contemporary Concepts in the Study of 

Society and Culture  

 

3    credits 

029789  Selected Topics in Lan Na Studies  3    credits 
 

            or other course with the consent of the Study Program Committee 

       1.2 Other course The student may enroll other graduate courses(s) under the 

agreement of the advisor                           
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2.  Advanced Undergraduate Courses  In case the student lacks some basic knowledge which is 

necessary for education, the student must enrol some advanced undergraduate courses(s) under 

the recommendation of program administrative committee.                                                         

 B. Independent Study           6    credits  

   029798  Independent Study                               6       credits  

 C.  Non-credit Courses 

 1.  Graduate School requirement         a foreign language 

 2.  Program requirement                            none 

    D. Academic activity 

        1 . Students have to organize seminar and present paper in the seminar for 1 semesters 

and have to take part in every seminar during their study periods. or doing the other activity 

under the recommendation of program administrative committee.  

        2. At least 1 Indepondent Study or part of Independent study must be published/accepted 

for publlcation in CMU Graduate School journal or an academic nedia which is accepted in the 

field of study and Graduate school , with the student at the first auther. 
 

    E. Comprehensive Examination 

        Having submitted a request form to the Graduate School, approved by major thesis 

advisor, a student must then complete a comprehensive examination. 
 

3.1.3 กระบวนวิชา   
 (1) หมวดวิชาบังคับ                 หน่วยกิต 
029701 แนวคิดและวิธีวิทยาล้านนาศกึษา   3 (3-0-6) 

 (Concept and Research Methodology in Lan Na Studies)  

029703 ล้านนากับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม       3 (3-0-6) 

 (Lan Na and Creativity and Innovation)  

029711 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมล้านนา              3 (3-0-6) 

 (Social and Cultural History of Lan Na)  

029790 สัมมนาล้านนาศกึษา 3 (3-0-6) 

 (Seminar in Lan Na Studies)  
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(2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ             หน่วยกิต 
 
024752   แนวการศึกษาคติชน   3 (3-0-6) 

 (Approaches to Folklone)  

024753 วรรณกรรมท้องถิ่นเปรียบเทียบ 3 (3-0-6) 

 (Comparative Regional Literature)  

029731   อักษรและเอกสารโบราณล้านนา   3 (3-0-6) 

 (Ancient Lan Na Scripts and Documents)       

029732 วรรณกรรมล้านนาพินจิ   3 (3-0-6) 

 (Studies of Lan Na Literature)  

029733 การศกึษาเฉพาะเรื่องในโบราณคดีล้านนา 3 (3-0-6) 

 (Special Topics on Lan Na  Archaeology)  
 

029734   พุทธศาสนาและความเชื่อในล้านนา       3 (3-0-6) 

 (Buddhism and Beliefs in Lan Na)  

029735 การเขียนเชงิวิชาการส าหรับล้านนาศกึษา   3 (3-0-6) 

 (Academic Writing for Lan Na Studies)  

029737 ภาษาและวรรณกรรม   ในภูมภิาคลุ่มน้ าโขงและสาละวิน    3 (3-0-6) 

 (Language and Literature in The Mekong and Salawin regions )  

029747 สังคมพหุวัฒนธรรมในล้านนา 3 (3-0-6) 

 (Multicultural Society in Lan Na)  

029754   ศลิปะกับวิถีชีวติล้านนา                                             3 (3-0-6) 

 (Arts and Lan Na’s Way of Life)  

029755 ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีล้านนา   3 (3-0-6)       

 (Art History and Lan Na Archaeology)  

029757   ล้านนาในอนุภาคลุ่มน้ าโขงและสาละวนิ    3 (3-0-6)       

 (Lanna in The Mekong and Salawin Sub-Region)  

029766   การพัฒนาวัฒนธรรมล้านนาให้ยั่งยืน 3 (3-0-6)       

 (Sustainable Development for Lan Na Culture)  

029767   ล้านนาสร้างสรรค์กับการท่องเที่ยว      3 (3-0-6)       

 (Creative Lan Na and Tourism)     

029768   การพัฒนางานศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาเชิงสร้างสรรค์    3 (3-0-6)       

 (Creative Development of Lan Na Art and Culture)  
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029769   ชุมชนล้านนาสร้างสรรค์ 3 (3-0-6)       

 (Creative Lan Na Community)  

029771 การวิเคราะหห์ลักฐานช้ันต้นที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์   3 (3-0-6)       

 (Analysis of Primary Sources for Thesis)  

029787 แนวคิดรว่มสมัยในการศกึษาสังคมและวัฒนธรรม   3 (3-0-6)       

 (Contemporary Concepts in the Study of Society and Culture)  

029789  หัวข้อเลอืกสรรล้านนาศกึษา   3 (3-0-6)       

 (Selected Topics in Lan Na Studies)  

(3) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ นักศึกษาอาจเลือกเรียนกระบวนวิชาเฉพาะได้ตามความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
(4) หมวดวิชาปรญิญานิพนธ์  
 
029797  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท                36  หนว่ยกิต 
            Master’s Thesis 
029798  การค้นคว้าอิสระ  6  หนว่ยกิต 
    (Independent Study) 
029799  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท        12  หนว่ยกิต 

   Master’s Thesis 
หมายเหตุ       ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา   

   รหัสกระบวนวิชาที่ใชก้ าหนดเป็นตัวเลข 6 หลัก ดังต่อไปนี ้

   1. เลข 3 ตัวแรก     แสดงถึง   คณะและภาควิชา / สาขาวิชาที่กระบวนวิชานั้นสังกัด 

   2. เลขหลักร้อย      แสดงถึง   กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศกึษา 

   3. เลขหลักสิบ       แสดงถึง   หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

    0 และ 1           หมายถึง   วิชาบังคับด้านทฤษฎี/แนวคิด/การวเิคราะหต์ัวบท 

    3,4,5,6,7,8      หมายถึง   วิชาเลือกทางความรูด้้านล้านนาศกึษา   

      9                   หมายถึง   กระบวนวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/สัมมนา 

  4. เลขหลักหน่วย   แสดงถึง    อนุกรมของหมวดหมูข่องวิชา 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

     1.1.4.1 แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)  
 

ปีที ่1 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย

กิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย

กิต 

 สอบผา่นเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ - 029797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท  12 

 จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน -  จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน  

 เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ -    

 ลงทะเบียนเพื่อใชบ้ริการ

มหาวิทยาลัย 

-    

 รวม -  รวม 12 

 

ปีที ่2 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

029797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 029797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 

 จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน   สอบวิทยานิพนธ์ 

และน าเสนอผลงาน

วิทยานิพนธ์ 

- 

 รวม 12  รวม 12 

 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36  หน่วยกิต 
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1.1.4.2 แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

ปีที ่1 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย 

กิต 

029701 แนวคิดและวิธีวิทยาล้านนาศกึษา   3    ...     วิชาเลือก 3 

029703 ล้านนากับความคิดสร้างสรรค์

และนวัตกรรม       

3    ...     วิชาเลือก 3 

029711 ประวัติศาสตร์สังคมและ

วัฒนธรรมล้านนา              

3    ...     วิชาเลือก 3 

 การสอบภาษาต่างประเทศ -    ...     วิชาเลือก 3 

 จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน -           เสนอหัวข้อโครงรา่งวิทยานพินธ์  

             จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน  

 รวม 9 รวม 12 

 

ปีที ่2 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย 

กิต 

029790 สัมมนาล้านนาศกึษา 3 029799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 9 

029799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 3  จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน  

 จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน

เข้าร่วมสัมมนาระดับชาติหรอื

นานาชาติ 

  สอบวิทยานิพนธ์ 

น าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ 

 

 รวม 6  รวม 9 

 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 
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1.1.4.3   แบบ 3 (แผน ข) 

ปีที ่1 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย

กิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย

กิต 

029701 แนวคิดและวิธีวิทยาล้านนาศกึษา   3   ...        วิชาเลือก 3 

029703 ล้านนากับความคิดสร้างสรรค์และ

นวัตกรรม       

3   ...        วิชาเลือก 3 

029711 ประวัติศาสตร์สังคมและ

วัฒนธรรมล้านนา              

3   ...        วิชาเลือก 3 

 การสอบภาษาต่างประเทศ -   ...        วิชาเลือก 3 

 จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน -           จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน  

 รวม 9 รวม 12 

 

ปีที ่2 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย

กิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย

กิต 

029790 สัมมนาล้านนาศกึษา 3 029798 การค้นคว้าอิสระ 3 

... วิชาเลือก 3  จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน  

... วิชาเลือก 3  สอบการค้นคว้าอิสระ   

029798 การค้นคว้าอิสระ 3  น าเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระ  

 จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน -    

 สอบประมวลความรู้ -    

 เสนอหัวข้อการค้นคว้าอิสระ -    

 รวม 12  รวม 3 

 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 

 

3.1.5 ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

 - ระบุไว้ในภาคผนวก  
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3.2 ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  

3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ประจ า 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
สังกัดคณะ/ 

สถาบัน 

คุณวุฒิการศกึษา(สาขา),สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

 

ภาระงานสอน 

ชั่วโมง/สัปดาห ์

จ านวนผลงานทาง

วชิาการรวม               

(จ านวนเรื่องใน

ระยะ 5 ปีล่าสุด) 
ปัจจุบัน เมื่อเปิด

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

1 ศ.เกียรติคุณสรัสวดี ออ๋งสกุล 

 

มนุษยศาสตร์ 

 

 

กศ.ม. (ประวัติศาสตร)์, มหาวทิยาลัย 

ศรีนคริน ทรวโิรฒ, 2523 

กศ.บ. (ประวัติศาสตร)์, มหาวิทยาลยั                            

ศรีนครินทรวโิรฒ, 2519 

- 9 - 9 14 (7) 

2 รศ.ทรงศักดิ์ ปรางค์วฒันากุล 

 

มนุษยศาสตร์ 

 

กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีไทย),  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                  

ประสานมิตร, 2519 

กศ.บ. (ภาษาไทย), มหาวทิยาลัย                  

ศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, 2516 

3 6 - 9 10 (5) 

3 ผศ.ดร.ปนัดดา บุณยสาระนัย มนุษยศาสตร์ ปร.ด. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 

2554  

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์), มหาวทิยาลัยมหิดล, 

2536 

ศศ.บ (รัฐศาสตร)์,

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2529 

7 6 7 9 6 (4) 

4 ผศ.ดร.เชาวลิต สัยเจริญ 

 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

 

Ph.D. (Architecture), Oxford Brookes  

University, UK., 2009 

คพ.ม. (เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต), 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 

บธ.บ.( การจัดการงานก่อสรา้ง) มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมมาธิราช,2540 

สถ.บ. (สถาปตัยกรรมศาสตร์),  

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า           

เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง, 2535 

 

 

3 6 3 9 12 (6) 

5 อ.ดร.ภักดีกุล  รัตนา ศึกษาศาสตร์ 

 

Ph.D.(History) with honors degree, 

University of Muenster, Germany, 2009  

ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2543 

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร)์ เกียรตินิยมอันดับ 1

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536 

 

 

9 - 9 3 41 (4) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
สังกัดคณะ/ 

สถาบัน 

คุณวุฒิการศกึษา(สาขา),สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

 

ภาระงานสอน 

ชั่วโมง/สัปดาห ์

จ านวนผลงานทาง

วชิาการรวม               

(จ านวนเรื่องใน

ระยะ 5 ปีล่าสุด) 
ปัจจุบัน เมื่อเปิด

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

6 อ.ดร.ศรันภัทร วงศ์พุฒิ มนุษยศาสตร์ Ph.D. (Archaeology Cultural Heritage 

Management), University, of NewYork 2012 

M.A. (Archaeology Heritage Management), 

University of NewYork, 2007 

B.A. (Archaeology), University College 

London, 2006 

9 - 9 3 5 (3) 

7 ผศ.ณรงค์ ศขิิรัมย์ มนุษยศาสตร์ วท.บ. (เทคโนโลยกีารอาหารและโภชนศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,2543 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีาร

อาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2546 

9 - 9 3 3 (3) 

8 อ.ดร.สุรชัย จงจิตงาม วิจติรศิลป์ พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลยัมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560  

ศศ.ม. (ปรัชญา) มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 2548     

ศป.บ. (ศลิปะไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2542   

6 3 6 3 6 (1) 

9 รศ.หทัยวรรณ ไชยะกุล มนุษยศาสตร์  ศศ.ม. (ภาษาและวรรณกรรมล้านนา), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539 

ศศ.บ. (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  

2531 

6 - 6 3 8 (1) 

10 ผศ.สยาม  ภัทรานุประวัติ มนุษยศาสตร์ ศศ.ม. (สันสกฤต), มหาวทิยาลัยศิลปากร, 

2546 

ศศ.บ. (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยศลิปากร, 

2530 

9 4.5 9 6 37 (1) 

11 อ.ดร.สุภาวดี  เพชรเกต ุ มนุษยศาสตร์ ศศ.ด. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 

2562 

อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2557 

ศศ.บ (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2554 

12 - 6 6 2 (2) 

 

หมายเหตุ  อาจารย์ล าดับที่ 1-3  คือ อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

       อาจารย์ล าดับที่ 1-7 คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

       อาจารย์ล าดับที่ 8-11  คือ อาจารย์ประจ า 

 

 



31 

 

 

 

3.2.2 อาจารย์พิเศษ  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒ,ิ สถาบนั,  

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

สังกัด จ านวนผลงานทางวิชาการ 

ในระยะ 5 ปลีา่สดุ 

1 รศ.เรณู  วชิาศิลป์ 

 

ศศ.ม.(จารึกภาษาไทย), มหาวทิยาลัย

ศลิปากร, 2529 

ข้าราชการบ านาญ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

1 

2 รศ.สมโชต ิ ออ๋งสกุล กศ.ม.(ประวัตศิาสตร์), มหาวทิยาลัย     

ศรีนครนิทรวโิรฒ, 2522 

ข้าราชการบ านาญ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

9 

3 อ.ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ 

 

ปร.ด.(ไทยศึกษา), มหาวทิยาลัยบูรพา, 2560 

ศศ.ม.(ประวัตศิาสตร์),มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 

2553 

อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชยีงใหม่ 

2 

4 อ.วชิญา  มาแก้ว ศศ.ม.(ประวัตศิาสตร์),มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 

2559 

อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชยีงใหม่ 

2 

 

 3.2.3 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒ,ิ สถาบนั,  

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

สังกัด จ านวนผลงานทางวิชาการ 

ในระยะ 5 ปลีา่สดุ 

1 ดร.สุวภิา จ าปาวัลย์ ศศ.ด.(สาขาศิลปวัฒนธรรมวจิัย), 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ, 2558 

สถาบันวจิัยสังคม 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

3 

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

 -ไม่ม ี
 

4.2 ช่วงเวลา  

 -ไม่มี 
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

 -ไม่มี 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย  
 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

    การท าโครงงานหรืองานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาล้านนาศึกษาในระดับปริญญาโท        

จะมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสร้างกรอบการอธิบายประเด็นปัญหาได้

อย่างชัดเจน โดยการวิจัยในระดับการค้นคว้าอิสระมุ่งให้นักศึกษาสามารถท าวิจัยได้อย่างเป็นระบบ

ตามระเบียบวิธีวิจัย  ส่วนการวิจัยระดับวิทยานิพนธ์มุ่งให้นักศึกษาสามารถท าวิจัยที่มีความลุ่มลึก

กว่าการวิจัยในระดับการค้นคว้าอิสระ โดยมีประเด็นซับซ้อนและสร้างงานที่มีความรูใ้หม่ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้   

มาตรฐานผลการเรียนรู้พิจารณาได้จากความสามารถในการบูรณาการความรู้ด้านล้านนา

ศกึษาโดยประยุกต์ใชค้วามรู้ได้อย่างสร้างสรรค์  ด้วยความรับผดิชอบและมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 

พร้อมกับสื่อสารกับสังคมอย่างเหมาะสม 
 

5.3 ช่วงเวลา 

 แบบ 1  (แผน ก แบบ ก1)  ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 และ ปีที่2 ภาคเรียนที่ 1 - 2  

 แบบ 2  (แผน ก แบบ ก2)  ปีที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 1 และ 2 

 แบบ 3 (แผน ข)    ปีที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 1 และ 2 
 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 

 029797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท     36 หนว่ยกิต  

 029799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท     12 หนว่ยกิต 

 029798 การค้นคว้าอิสระ     6 หนว่ยกิต 
 

5.5 การเตรยีมการ 

จัดให้นักศึกษาเรียนวิชาต่าง ๆ ตามความสนใจและความเหมาะสม ภายใต้การดูแลของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ในวิชาต่าง ๆ นั้นจะมุ่งสู่กระบวนการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ      

มีการให้ความรู้และวิธีการสืบค้น การวิพากษ์หลักฐาน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การก าหนด     

กรอบคิด/ทฤษฎี และการเขียนรายงานตามรูปแบบงานวิชาการ   อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณา

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ของงานค้นคว้า  มีการดูแลและ

ติดตามผลการท างานของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้นักศึกษาท างานอย่างสม่ าเสมอ โดยจัดให้มี

การประชุมน าเสนอผลงานของนักศึกษาอย่างน้อยภาคการศึกษา  1 ครั้ง  ทั้งนี้มุ่งหวังให้นักศึกษา

ส าเร็จการศกึษาตามก าหนดเวลา  
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5.6 กระบวนการประเมินผล  

5.6.1   โครงร่างวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระผ่านการรับรองจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขา ผา่นขั้นตอนของคณะมนุษยศาสตร์ และบัณฑติวิทยาลัย 

5.6.2   ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการท าวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 

และประเมินผลจากผลส าเร็จของงานวิจัย ดังนี ้  

 1)แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือ ส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์

ได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 

Tier 1 โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง และเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของ

ผลงานวิทยานิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาอย่างนอ้ย 1 เรื่อง  

  2)แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์

ได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการตอมรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล 

TCI Tier1 อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือเผยแพรเปนบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพรการ

ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นโดยมีนักศกึษาเป็นชื่อแรก 

 3)แบบ3 (แผน ข) ผลงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของผลงานการค้นคว้าอิสระ

ต้องได้รับการเผยแพร่ ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Graduate School 

Journal) หรือแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอื่น ที่สาขาวิชาและบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรก  

5.6.3   วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์    

ที่ปรึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศกึษา   

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

1. สามารถท าวิจัยด้านล้านนาศึกษา โดยเชื่อมโยง

ศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันแบบบูรณาการ 

1. มีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายวิชาใน

ลักษณะบูรณาการ 

2. ความสามารถพัฒนาทางความคิด คือต้อง

เป็นผู้คิดเป็น คิดอย่างมหีลักการและเหตุผล  

2. มีการจัดการเรียนการสอนที่ เปิดโอกาสให้

นักศึกษาได้ฝึกฝนความคิด และแสดงความคิด 

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน  

3.สามารถน าความรู้ด้านล้านนาศึกษาไปต่อยอด

ประยุกต์ใชใ้ห้เกิดคุณค่าและมูลค่า 

3.เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากชุมชนที่น า

ค วามรู้ ด้ านล้ านน าไป ต่ อ ยอดจนป ระสบ

ความส าเร็จและให้นักศึกษาทดลองน าความรู้ไป

ต่อยอดประยุกต์ใชใ้ห้เกิดคุณค่าและมูลค่า 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   

2.1 คุณธรรม จรยิธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม     

 นักศึกษาต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ได้อย่างราบรื่นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  อาจารย์ที่สอนในแต่ละกระบวนวิชาต้องพยายาม

สอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง  4  ข้อ  เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรมและ

จริยธรรมพร้อมกับการศึกษาวิทยาการและสร้างผลงานวิชาการ อีกทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้าน

คุณธรรมและจริยธรรม  4  ดา้น ดังนี้ 

(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต และมี

จรรยาบรรณทางวิชาการ 

(2) มีวนิัย ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ

และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม  

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม  สามารถท างานเป็นทีม และสามารถแก้ไข     

ข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 

(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์ 
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2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

  นักศึกษาจะได้รับการปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความ    

มีระเบียบวินัย  และมีความรับผิดชอบ  โดย ในวิชาต่างๆ อาจารย์ผู้สอนจะสอดแทรกในการเรียน         

การสอน การท าวิจัย   
 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

  (1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียนและในการส่งงานที่

มอบหมายตามระยะเวลาที่ก าหนด   และการรว่มกิจกรรมต่างๆ 

  (2)  ประเมินจากความมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

  (3)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

  (4)  ประเมินจากการท างานวิจัยเพื่อวิทยานพินธ 

2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้    

  นักศกึษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาระในสาขาวิชาล้านนาศึกษา สามารถค้นคว้าข้อมูล  

เชื่อมโยงความรู้ของศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่ศึกษา  และสามารถต่อยอดความรู้ด้าน

ล้านนาให้เกิดคุณค่าและมูลค่าได้อย่างสรา้งสรรค ์ มาตรฐานความรูต้้องครอบคลุมสิ่งตอ่ไปนี้   

(1) มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

  (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหารวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือที่

เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

  (3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและมีความรู้ในแนวกว้างของ

สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ  

(4) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นทั้งหลักการทางทฤษฎี และ วิธีวิทยา 

นักศึกษาจะมีโอกาสได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่  การเรียนรู้จากคณาจารย์ผู้เช่ียวชาญที่มีผลงานใน

สาขาต่าง ๆ  มาเป็นผู้สอน ตามลักษณะของกระบวนวิชา  ตลอดจนเนือ้หาสาระของวิชานั้น ๆ 
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

  ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ 

 (1)  ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 

(2)  ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

  (3)  ประเมินจากการสัมมนา 

(4)  ประเมินจากการสอบวัดประมวลความรู้ 

(5)  ประเมินจากการสอบวิทยานพินธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 

2.3 ทักษะทางปัญญา    

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา   

นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และ

ความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา เน้นให้นักศึกษาสามารถคิดหาเหตุผล  เข้าใจสาเหตุของปัญหา และสรุป

ประเด็นปัญหาเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอน  

เพื่อให้เกิดทักษะปัญญา  ดังนี้ 

(1) คิดอย่างมวีิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

(2) ความสามารถสืบค้น  รวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปประเด็นปัญหา      

เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

(3) สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

 (1)  การอภิปรายกลุ่ม 

 (2)  การลงพื้นที่จริง 

 (3)  กิจกรรมสัมมนา 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

 ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา อาทิ  การอภิปรายแสดงความ

คิดเห็น  การท าเสนอรายงานในช้ันเรียน  การประเมินจากผลงานวิทยานิพนธ์  การค้นคว้าอิสระ  

การสอบประมวลความรู้ 

 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน

การรับผิดชอบ   



37 

 

 

 

    (1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

    (2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสมและเป็นผู้ริเริ่ม

แสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตนและส่วนรวม  พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ 

ทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

    (3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง 
 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ  

    ก าหนดให้มีกิจกรรมที่ต้องท างานเป็นกลุ่ม  การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น  

ทั้งภายในและภายนอกหนว่ยงาน  มกีิจกรรมลงพืน้ที่จริง  และการสอบถามข้อมูลจากบุคคลอื่น หรือ

ผูม้ีประสบการณ ์

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ  

  ประเมินจากการน าเสนอรายงานกลุ่มและการมีส่วนร่วมอภิปรายในช้ันเรียน  

พฤติกรรมที่แสดงออกในการท ากิจกรรมที่ก าหนดและความครบถ้วน ชัดเจน ตรงประเด็นของข้อมูล

ที่ได้ 

2.5 ทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข  การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดังนี้ 

  (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

  (2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการน าสถิติมาประยุกต์ใน

การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสรา้งสรรค์ 

(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการพูดและการเขียน รวมทั้งการเลือกใช้

รูปแบบของสื่อน าเสนออย่างเหมาะสม 
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ระหว่างการสอนกระบวนวิชาต่าง ๆ จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษามี

โอกาสวิเคราะห์  สื่อสาร  และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม ได้แก่  การเรียนรู้การ

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ   ฝึกฝนทักษะการสื่อสารด้านการพูด และการเขียนภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ  เพิ่มพูนทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ 

รวมทั้งการใชส้ื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 
 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน การสัมมนาและการน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรีย

โดยประเมินจากรูปแบบและเทคนิคการน าเสนอผลงานความสามารถในการอธิบายข้อมูลและเหตุผล

ในการเลือกใช้เครื่องมือทางสถิต



 

 

 

3.แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่กระบวนวชิา (Curriculum mapping)    

 

ล าดับ

ที ่

กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

1 024752   แนวการศึกษาคติชน                  

2 024735  วรรณกรรมท้องถิ่นเปรียบเทียบ                  

3 029701  แนวคิดและวธีิวิทยาลา้นนาศึกษา                    

4 029703 ล้านนากับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม                        

5 029711   ประวัตศิาสตร์สังคมและวัฒนธรรมลา้นนา                  

6 029731  อักษรและเอกสารโบราณล้านนา                     

7 029732  วรรณกรรมลา้นนาพนิจิ                  

8 029733  การศึกษาเฉพาะเร่ืองในโบราณคดีลา้นนา                  

 9 029734  พุทธศาสนาและความเชื่อในลา้นนา                  

10 029735  การเขียนเชงิวชิาการส าหรับล้านนาศกึษา                  

11 029737  ภาษาและวรรณกรรมในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและสาละวนิ                  

12 029747  สังคมพหุวัฒนธรรม                  
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ล าดับ

ที ่

กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

13 029754  ศลิปะกับวถิีชวีติลา้นนา                  

14 029755  ประวัตศิาสตร์ศิลปะและโบราณคดีลา้นนา                  

15 029757  ล้านนาในอนุภาคลุ่มน้ าโขงและสาละวิน                  

16 029766  การพัฒนาวัฒนธรรมลา้นนาให้ยั่งยืน                  

17 029767   ล้านนาสร้างสรรค์กับการท่องเท่ียว                  

18 029768   การพัฒนางานศลิปะและวัฒนธรรมลา้นนาเชงิ 

              สร้างสรรค์ 
                 

19 029769   ชุมชนล้านนาสรา้งสรรค์                  

20 029771    การวิเคราะห์หลักฐานช้ันตน้ท่ีเกี่ยวข้องกับ 

              วทิยานพินธ์ 
                 

21 029787   แนวคิดร่วมสมัยในการศึกษาสังคม 

 และวัฒนธรรม 
                 

22 029789   หัวข้อเลอืกสรรล้านนาศกึษา                  

23 029790   สัมมนาล้านนาศกึษา                  

24 029797   วทิยานพินธ์ปริญญาโท                  
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ล าดับ

ที ่

กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

25 029798   การคน้ควา้อิสระ                  
26 029799   วทิยานพินธ์ปริญญาโท                  
ความรับผิดชอบหลัก                  ความรับผิดชอบรอง 

4
1
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังน้ี 

1. คุณธรรมจรยิธรรม 

 (1.1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซื่อสัตย์สุจริตมีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

 (1.2) มีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ

ต่างๆขององคก์รและสังคม 

 (1.3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผู้ตามสามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ

ความส าคัญ 

 (1.4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์ 

2. ความรู ้

(2.1) มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 

 (2.2) สามารถวิเคราะห์ปัญหารวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมอืที่เหมาะสมกับการ

แก้ไขปัญหา 

 (2.3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา

เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ  

(2.4) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตรอ์ื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

3. ทักษะทางปัญญา 

(3.1) คิดอย่างมวีิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

 (3.2) สามารถสืบค้นรวบรวมศึกษาวิเคราะหแ์ละสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์

(3.3) สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (4.1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 (4.2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสมและเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็น

ในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของ

กลุ่ม 

(4.3) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 
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5. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (5.1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศ

และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

 (5.2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ

แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค ์

 (5.3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการพูดและการเขียนเลือกใช้รูปแบบของสื่อการ

น าเสนออย่างเหมาะสม 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑใ์นการประเมนิผลนักศกึษา 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  

 ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา  โดย

แบ่งการก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม คือ อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น อักษรล าดับขั้นที่ไม่มีค่า

ล าดับขั้น และอักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มกีารประเมนิผล 

1.1 อักษรล าดับขั้นที่มคี่าล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี้ 

อักษรล าดับขั้น       ความหมาย                             ค่าล าดับขั้น 

    A ดีเยี่ยม  (excellent) 4.00 

    B+ ดีมาก (very good)  3.50 

    B ด ี (good)  3.00 

    C+ ดีพอใช ้ (fairly good) 2.50 

    C พอใช้ (fair)  2.00 

   D+ อ่อน (poor)  1.50 

    D อ่อนมาก (very poor)  1.00 

    F ตก (failed)  0.00 

 

 1.2 อักษรล าดับขั้นที่ไม่มีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี้ 

  อักษรล าดับขั้น ความหมาย 

   S เป็นที่พอใจ  (satisfactory) 

   U ไม่เป็นที่พอใจ  (unsatisfactory) 

   V เข้าร่วมศึกษา  (visiting) 

   W ถอนกระบวนวิชา  (withdrawn) 

 

 1.3 อักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มกีารประเมนิผล ให้ก าหนด ดังนี้ 

  อักษรล าดับขั้น ความหมาย 

   I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์  (incomplete) 

   P การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (in progress) 

   T วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (thesis/independent 

    ยังอยู่ในระหว่างด าเนินการ study in progress) 
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  กระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชาล้านนาศกึษานักศึกษาจะต้องได้ค่าล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า C หรอื S 

มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าอีก 

  กระบวนวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรล าดับขั้น S หรอื U ได้แก่/กระบวนวิชา  

   029797  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท (Master’s Thesis) 

   029798  การค้นคว้าอิสระ    (Independent Study) 

   029799  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท (Master’s Thesis) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศกึษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 -  ทวนสอบคุณภาพผลการเรยีนรู้ตามที่ระบุใน มคอ.3 

 -  ทวนสอบผลการวัดประเมินผลรายกระบวนวิชา 

 -  มีการสอบประมวลความรูข้องนักศึกษาที่ท าการค้นคว้าอิสระ 

 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศกึษาส าเร็จการศึกษา 

 -  ประเมินจากบัณฑติที่จบ 

 -  ประเมินจากผู้ใชบ้ัณฑติ (ถ้ามี) 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

  หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)  

 1. สอบผา่นภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลัย  

 2. ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  

 3. สอบผ่านการสอบประเมินผลปริญญานิพนธ์และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟัง           

การน าเสนอผลการท าปริญญานพินธ์และ/หรอื ซักถามได้  

 4. ผลงานวิทยานิพนธ์หรอืส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่หรอือย่างน้อยได้รับ

การตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล  TCI Tier1 โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรก

อย่างน้อย 1 เรื่องและเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุม

วิชาการระดับชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาอย่างนอ้ย 1 เรื่อง  

 5. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติ

และศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ช้ันสูง อนุปริญญา หรอื ประกาศนยีบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550  
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หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

 1. สอบผา่นภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลัย  

 2. ศกึษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  

 3. มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3.00 และค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย 

ในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00  

 4. สอบผ่านการสอบประเมินผลปริญญานิพนธ์และเปิดโอกาสให้ผูส้นใจเข้าร่วมฟังการน าเสนอผล

การท าปริญญานพินธ์ และ/หรอื ซักถามได้  

 5. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับ

การตอบรับให้เผยแพรใ่นวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานขอ้มูล TCI Tier 1 อย่างนอ้ย 1 เรื่อง ห รื อ เผ ย แพ ร่

เป็นบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพรการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติที่

เปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นโดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรก  

 6. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและ

ศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาประกาศนียบัตร  ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

อนุปริญญาหรอืประกาศนยีบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550  

 

หลักสูตร แบบ 3 (แผน ข) 

 1. ศกึษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 

 2. มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3.00 และค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย

ในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00  

 3. สอบผา่นภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 

 4. สอบผา่นการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) 

 5. สอบผ่านการสอบประเมินผลปริญญานิพนธ์และเปิดโอกาสใหผู้้สนใจเข้าร่วมฟังการน าเสนอผล

การท าปริญญานพินธ์ และ/หรอื ซักถามได้  

 6. ผลงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของผลงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ใน    

วารสารบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ (CMU Graduate School Journal) หรอืแหล่งเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการอื่นที่สาขาวิชาและบัณฑติวิทยาลัยใหค้วามเห็นชอบ โดยมีช่ือนักศึกษา เป็นชื่อแรก  

 7. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและ

ศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

อนุปริญญา หรอื ประกาศนยีบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย ์

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

 (1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ   

สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

 (2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ   

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร

ต่าง ๆ การประชุมทางวชิาการทั้งในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

 (1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ   

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร

ต่างๆ การประชุมทางวชิาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 (2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมนิผลใหท้ันสมัย 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  

 (1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ ชุมชนที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้            

และคุณธรรม 

 (2) มีการกระตุน้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

 (3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที่  7 การประกนัคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน  

 การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์ดังนี้ 
  (1) เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 

  (2) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ท าหน้าที่

พิจารณาให้ ความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอน การเปิด - ปิด การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวน

วิชา และ รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน  

  (3) มีคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ท าหน้าที่วัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ประเมินหลักสูตร น าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร และพิจารณาให้ความเห็นชอบการวัดและ 

ประเมินผลการศกึษา 

  (4) มีการจัดท าแผนการสอน และเกณฑก์ารวัดและประเมินผล  

  (5) มกีารจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรูแ้ก่นักศึกษา 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ 

ขั้นต่ าปริญญาโทหรอืเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา

แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย          

1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจัย  

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่

ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม 

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการใน

รอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจัย 

 การปรับปรุงหลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ

ความก้าวหน้าทางวิชาการมาประกอบการพิจารณา 

2. บัณฑติ  

 2.1 มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในมุมมอง

ของผู้ใช้บัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด ซึ่ง ครอบคลุมผลการ

เรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา           
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4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข     

การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  

 2.2 การเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์และเกณฑก์ารส าเร็จการศกึษา 

 หลักสูตรแบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์

ได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1      

อย่างน้อย  1 เรื่อง โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรก และเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงาน

วิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาอย่างนอ้ง 1 เรื่อง  

 หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับ   

การเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 

อย่างนอ้ย 1 เรื่อง หรอืเผยแพรเปนบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพรการประชุมวิชาการ 

(Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น  

 หลักสูตร แบบ 3 (แผน ข) ผลงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของผลงานการค้นคว้าอิสระ

ต้องได้รับการเผยแพร่ ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Graduate School Journal) 

หรอืแหลง่เผยแพร่ผลงานทางวชิาการอื่นที่สาขาวิชาและบัณฑติวิทยาลัยใหค้วามเห็นชอบ 

3. นักศกึษา  
 3.1 มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของ

นักศึกษา ให้สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพื่อให้

นักศึกษามีความพร้อม ในการเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

 3.2 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ 

เสริมสรา้งความเป็นพลเมืองดทีี่มจีติส านึกสาธารณะ และเสริมสรา้งทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21  

 3.3 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปเพื่อให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษา

ทุกคน โดยอาจารย์จะต้องก าหนดช่ัวโมงใหค้ าปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษาได้  

 3.4 มีการส ารวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา เพื่อประเมินแนวโน้ม   

ผลการด าเนนิงาน 

 3.5 มรีะบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจ

ของการรับและการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา และผลการจัดการขอ้ร้องเรียน 
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4. อาจารย์  

 4.1 มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมี

คะแนน ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ 

คณะกรรมการการอุดมศกึษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

 4.2 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน ์และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร  

 4.3 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่เปิด

สอน และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างตอ่เนื่อง  

 4.4 มีการส ารวจข้อมูลอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ/

ผลงานทางวิชาการ/การคงอยู่ของอาจารย์/และความพึงพอใจต่อกระบวนการรับอาจารย์และการบริหาร

ของอาจารย์ เพื่อประเมินแนวโน้มผลการด าเนนิงาน 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน  

 5.1 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน

ทางวิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหง่ชาติ  

 5.2 มรีะบบและกลไกการพิจารณาอนุมัตหิัวข้อวทิยานพินธ์/การค้นคว้าอิสระ  

 5.3 มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและ   

ความเช่ียวชาญในกระบวนวิชาที่สอน และมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 

และการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4)  

 5.4 มีระบบและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ เพื่อช่วยเหลือ 

ก ากับ ตดิตามในการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และการตพีิมพ์ผลงาน  

 5.5 มีการประเมินผูเ้รียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 

(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

 6.1 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร ในการจัดเตรยีมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอนตอ่ไปนี ้ 

  6.1.1 ด้านกายภาพ ได้แก่ หอ้งเรียน หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หอ้งพักผอ่นของนักศกึษา  

  6.1.2 สิ่งอ านวยความสะดวกที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร  

 6.2 มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุน

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

 

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

1. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน

หลักสูตร อย่างน้อยปีการศึกษาละสองครั้ง โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 80 และมีการบันทึกการประชุม

ทุกครั้ง 

x x x 

 
 
 

 

 

 

 

x 

 
 

 

 

 

x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ  มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
x x x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างนอ้ยก่อนการเปิดสอน

ในแต่ละภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร 

x x x 

 

x 

 

x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของกระบวนวิชาและรายงานผลการ

ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  ตามแบบมคอ.5 และ มคอ .6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศกึษาที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

x x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 ภายใน 60 

วันหลังสิ้นสุดปีการศกึษา 
x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่

ก าหนดใน มคอ .3  และ มคอ .4  (ถ้ามี )อย่างนอ้ยร้อยละ 25  ของรายวิชาที่

เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ                          

การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงาน                      

ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x x x 

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุกคนได้รับการ

ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน และการบริหาร

จัดการหลักสูตร 

 

x x x x x 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/

หรอืวิชาชีพอย่างนอ้ย ปีละหนึ่งครัง้ 
x x x x x 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรือวชิาชีพอย่างนอ้ย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ

หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 x x x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
  x x x 

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 9 11 12 12 12 

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ข้อที)่ 1-5  1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) 8 9 10 10 10 

เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้            

ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายและมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนิน       

การบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวมโดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและ            

ตัวบ่งชีร้วมในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8  กระบวนการการประเมนิและปรับปรุงหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

    1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อน

และจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผูส้อน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดยอาจารย์แตล่ะท่าน 

 มกีารประเมนิผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ  

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 

 วิเคราะหเ์พื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรูข้องนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับ

นิสติแตล่ะช้ันปี โดยอาจารย์แตล่ะท่าน 
 

1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และการใช้

สื่อในทุกกระบวนวิชา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย 

ประเมินโดยบัณฑติที่ส าเร็จการศกึษา 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่  7 ข้อ 7 

โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คนประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คนที่ได้รับ

การแต่งตั้งจากมหาวทิยาลัย 
 

4.การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 ให้กรรมการวิชาการประจ าสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอน

ของอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5, 6, 7 เพื่อทราบปัญหาของการ

บริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละกระบวนวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงกระบวนวิชา

และหลักสูตรต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความ

ทันสมัยและสอดคล้องกับความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

029701 แนวคดิและวิธีวิทยาล้านนาศึกษา 3(3-0-6) 

 Concept and Research Methodology in Lan Na Studies 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :   ไม่มี   

       นิยามล้านนาศึกษา แนวคิดของการศึกษาล้านนาศึกษา  สถานภาพของล้านนาศึกษา แนวโน้ม

และทิศทางขา้งหน้าของลา้นนาศกึษา วิธีการค้นคว้าและแนวทางการท าวิจัยล้านนาศกึษา 

       Definition of Lan Na Studies; conceptual framework of Lan Na Studies; status of Lan Na 

Studies; trend and future direction of Lan Na Studies; knowledge searching methods and research 

approaches on Lan Na Studies. 

 

029703 ล้านนากับความคดิสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3(3-0-6) 

 Lan Na and Creativity and Innovation 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :   ไม่มี   

       ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ความหมายและ

คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนา การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต การประยุกต์องค์ความรู้ด้านล้านนาเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

วัฒนธรรมล้านนาเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม 

       Definition of creative thinking, development process of creative thinking, meaning and value 

of Lan Na art, culture, and local wisdom, management of local wisdom to promote lifelong 

learning, application of Lan Na wisdom to develop creative innovation to add economic and social 

value to Lan Na culture. 
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029711 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมล้านนา 3(3-0-6) 

 Social and Cultural History of Lan Na 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :   ไม่มี   

       แนวคิดการศึกษาประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน การก่อรูปทาง

สังคมและวัฒนธรรมในยุคก่อนประวัติศาสตร์ โครงสร้างทางสังคมล้านนาในยุคจารีต สถาบันหลักใน

สังคมล้านนา การจัดองค์กรในสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร วิถีชีวิตวัฒนธรรมและประเพณี

ล้านนาจากอดีตสู่ปัจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมล้านนาสู่สมัยใหม่ ผลกระทบจากการ

พัฒนาประเทศต่อสังคมเมือง และสังคมชนบทในปัจจุบัน เน้นความส าคัญของการใช้ข้อมูล ฝึกฝนการ

อ่าน การตคีวาม และวิเคราะหข์้อมูล 

       Concepts of studies in social and cultural history; community history; social and cultural 

formation of pre-historical period; social structure of Lan Na in the common law period; major 

institutions of Lan Na; social organizations and interrelationship; traditional and cultural way of life 

from past to present; transformation of Lan Na social structure to modernity; and effects of the 

national development towards urban and rural societies at present. 

 

029731                     อักษรและเอกสารโบราณล้านนา       3(3-0-6) 

                                            Ancient Lan Na Scripts and Documents 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :           ไม่ม ี 

       สาระสังเขปเกี่ยวกับภูมหิลังทางประวัติศาสตร์ สังคม ของคนไทยไทในอาณาเขตวัฒนธรรม/ลา้นนา 

ประวัติความเป็นมาของอักษรในล้านนา รูปลักษณ์อักษร อักขรวิธี การแพรก่ระจายของอักษรล้านนา 

การวินจิฉัยและการตคีวามภาษา ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฏในเอกสารประเภทต่างๆ 

ของลา้นนา การปริวรรตเอกสารโบราณในอาณาเขตวัฒนธรรมล้านนา 

       Essences on historical and social backgrounds of Thai/Tai in Lan Na cultural areas; origin of Lan 

Na scripts; script forms and processes; Diffusion of Lan Na scripts language analysis and 

interpretation; historical, social, and cultural conditions as appeared in Lan Na documents; 

transliteration of ancient documents in Lan Na cultural areas.   
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029732  วรรณกรรมล้านนาพินิจ 3(3-0-6) 

 Studies of Lan Na Literature 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :   ไม่มี   

       ศกึษาภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมล้านนาที่สัมพันธ์กับการสร้างสรรค์วรรณกรรม การจ าแนก

ประเภทวรรณกรรมล้านนาตามรูปแบบและเนือ้หาการศกึษาวรรณกรรมล้านนาจากอดีตถึงปัจจุบัน 

       Studying Lan Na social and cultural backgrounds related to the literature creation; literature 

classification based on the forms and contents,Lan Na studies from past to present. 
 

029733                     การศึกษาเฉพาะเรื่องในโบราณคดีล้านนา              3 (3-0-6)

                Special Topics on Lan Na  Archaeology 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน              :  ไม่ม ี

       ศึกษาหัวข้อเฉพาะเรื่องตามความสนใจเกี่ยวกับพัฒนาการของชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบนจาก

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยสมัยล้านนา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางโบราณคดีเป็นหลักร่วมกับวิธีวิจัย

ทางประวัตศิาสตร์ 

       Studies on topics of interest concerning the development of the communities in upper Northern 

Region since pre-historic period up to Lan Na time using archaeological research along with 

historical methodologies.  
 
 

029734 พุทธศาสนาและความเชื่อในล้านนา 3(3-0-6) 

 Buddhism and Beliefs in Lan Na 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :   ไม่ม ี  

       การขยายตัวของพุทธศาสนาในล้านนา การผสมผสานพุทธศาสนากับแนวความเชื่อเดิม 

ปฏิสัมพันธ์ของสถาบันพุทธศาสนากับสถาบันการเมืองการปกครอง พุทธศาสนาและแนวความเชื่อกับ

หลักเหตุและผล พุทธศาสนาและแนวความเชื่อเมื่อเผชิญกับการขยายตัวของแนวคิดตะวันตก พุทธ

ศาสนาและแนวความเชื่อในสังคมปัจจุบัน 

       Expansion of Buddhism in Lan Na; integration of Buddhism and traditional beliefs; interaction 

between Buddhist institution and political and administrative institutions; Buddhism and logical 

framework; Buddhism and belief systems in the midst of Western ideologies; Buddhism and beliefs 

in the present societies. 
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029735 การเขียนเชิงวิชาการส าหรับล้านนาศึกษา 3(3-0-6) 

 Academic  Writing for Lan Na Studies 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :   ไม่มี   

        ศึกษาภาษาที่ใช้ในการเขียนเชิงวิชาการทั้งบทความวิชาการ  บทความวิจัย งานวิจัย และ

วิทยานิพนธ์ด้านล้านนาศึกษา การน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้านล้านนาอย่างเป็นระบบ โดยการ

ส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วน มีเหตุผล รวมทั้งอ้างอิงหลักฐานที่มาอย่างเป็น

ระบบ 
 

         Language use in academic articles, research paper, research and thesis of Lan Na Studies. 

Comprehensive reading and summarizing. Writing research paper and thesis of Lan Na Studies. 

 
 

029737 ภาษาและวรรณกรรมในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและ

สาละวิน 

3(3-0-6) 

 Language and Literature in The Mekong  

and Salawin Regions 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :   ไม่มี   

        ศึกษาภาษาและวรรณกรรมในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและสาละวิน โดยให้ความส าคัญกับรูปแบบและ

ลักษณะเด่นของภาษาและวรรณกรรม 

       Studying the language and literature in the Mekong and Salawin regions with the focus on 

styles and uniqueness of language and literature. 
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029747               สังคมพหุวัฒนธรรมในล้านนา                                3 (3-0-6) 

              Multicultural Society in Lan Na 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน            :  ไม่ม ี   

        ศึกษาแนวคิดสังคมพหุวัฒนธรรม ระบบรัฐจารีตกับสังคมพหุวัฒนธรรม  โครงสร้างการปกครอง 

เศรษฐกิจและวัฒนธรรม  แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์  ผลจากการเกิดรัฐไทยสมัยใหม่ที่มีต่อ

ชาติพันธุ์และวัฒนธรรม  แนวคิดสิทธิชุมชนและสิทธิทางวัฒนธรรม  ชาตินิยม โลกาภิวัตน์  ภาวะข้าม

ชาติ   ความเคลื่อนไหวของกลุ่มชาติพันธุ์ 

        Studying Lan Na traditional state system and multiculture society, administrative, economic, 

and cultural structures, concepts on ethnic interrelationship, impact of modern Thai state emergence 

on ethnicity and culture, community’s rights and cultural rights; nationalism, globalization, cross-

national phenomena, and ethnic movements. 
 

029754  ศิลปะกบัวิถชีีวติล้านนา 3(3-0-6) 

 Arts and Lan Na’s Way of Life 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :   ไม่มี   

       วัฒนธรรมล้านนาโลกทัศน์ คติความเชื่อ ศาสนา และปรัชญาแบบล้านนาวิถีชีวิตชาวล้านนา       

ภูมิปัญญาการด ารงชีพและอยู่อาศัยในวัฒนธรรมล้านนา ศิลปะเกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรม 

แนวความคิดวิทยาศาสตร์กับภูมปิัญญาล้านนา และการพัฒนาสู่เศรษฐกิจเชงิสรา้งสรรค์ 

       Lan Na culture, world views, beliefs, religion, and philosophy, Lan Na way of life, wisdom on 

life maintenance and livelihood in Lan Na cultural context, arts related to beliefs and ceremonies, 

scientific concepts and Lan Na wisdom, and the development toward creative economy. 
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029755  ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีล้านนา 
 

3(3-0-6) 

 Art History and Lan Na Archaeology 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :   ไม่มี   

       ศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีล้านนาจากสมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยล้านนาโดยใช้

ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีเป็นหลักร่วมกับวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ 

       Studying theArt history and Lan Na archaeology from the prehistoric period to Lan Na period 

primarily using research methodology of art history and archaeology combined with research 

methodology in history. 

 

029757 ล้านนาในอนุภาคลุ่มน้ าโขงและสาละวิน 3(3-0-6) 

 Lan Na in The Mekong and Salawin Sub-Region 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :   ไม่มี   

       แนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับล้ านนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและสาละวิน  ก าเนิดรัฐและ

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่างๆ ในยุคจารีต การเปลี่ยนแปลงของล้านนาหลังยุคจารีต  อิทธิพล และ

บทบาทของล้านนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและสาละวินก่อนและหลังยุคจารีต ล้านนาในกระแสอาเซียน  

บูรณาการองคค์วามรูด้้านล้านนาเชิงสรรคส์ร้าง และสร้างสรรคใ์นชีวติประจ าวันได้ 

       Concepts and related theories of Lan Na in the Mekong and Salawin sub-region, state 

formation and interrelationship among states in the common law period, Lan Na transformation after 

the common law period, the influence and role of Lan Na in the Mekong and Salawin sub-region 

before and after the common law period, Lan Na in ASEAN trends, creative and constructive 

integration of Lan Na wisdom in daily life. 
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029766 การพัฒนาวัฒนธรรมล้านนาให้ยั่งยืน 3(3-0-6) 

 Sustainable Development Of Lan Na Culture                   

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :   ไม่มี   

       พหุลักษณะ  คุณค่า และความส าคัญของวัฒนธรรมล้านนา แนวคิดและความส าคัญของ    

ทักษะชีวิต  ความหมายและแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  ภาพรวมของการพัฒนาในยุคโลกาภิวัตน์  

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และผลกระทบต่อวัฒนธรรมล้านนา  การจัดการด้านการอนุรักษ์

และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมลา้นนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

       Multi facets, values and significance of Lan Na culture, concepts and importance of life skills, 

the definition and concept of sustainable development, overview of the development in globalized 

era, advanced technology and impacts towards Lan Na culture, management of conservation and 

revival of Lan Na culture for sustainable development. 
 

029767  ล้านนาสร้างสรรค์กับการท่องเที่ยว 3 (3-0-6) 

 Creative Lan Na and Tourism  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :   ไม่มี   

       บริบทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แนวคิดและประเด็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ

ศิลปวัฒนธรรมล้านนา  การสร้างผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรของล้านนาอย่าง

สร้างสรรค ์ตัวอย่างด้านนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  

       The context of tourism industries, concepts and related issues of creative tourism and  

Lan Na art and culture, the design of tourism products and creative cultural resource 

management, the development process of innovative thinking for tourism industries, and samples 

of innovation in tourism industries. 
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029768  การพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 

 Creative Development of Lan Na Art and Culture 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :   ไม่มี   

       ความหมาย อัตลักษณ์  คุณค่า และความส าคัญ ของผลงานศิลปวัฒนธรรมล้านนา  

ศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่แสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาเชิงสร้างสรรค์  และการพัฒนาผลงาน

ศลิปวัฒนธรรมล้านนาให้เกิดคุณค่าและมูลค่า 

      Meaning, identity, values and significance of of Lan Na art and culture. Creative aspects of 

local wisdom as reflected in Lanna art and culture. Development of Lan Na art and culture for 

value creation and value addition. 

 

029769  ชุมชนล้านนาสร้างสรรค ์ 3(3-0-6) 

 Creative Lan Na Community 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :   ไม่มี   

       แนวคิด ทฤษฎีเรื่องชุมชน การสร้างสรรค์ความเป็นชุมชน และการพัฒนาชุมชนในมิติและ

กระบวนทัศน์ต่าง ๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาในการพัฒนาชุมชน กระบวนการสร้างสรรค์วิธีการ

พัฒนาชุมชนที่เหมาะสมกับสถานการณ์โลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 เรียนรู้การขับเคลื่อนชุมชนด้าน

เศรษฐกิจและวัฒนธรรม กลไกการท างานร่วมกับเครือข่าย เพื่อพัฒนาการด้านความรู้และความคิด 

การเปลี่ยนแปลงที่น าไปสู่นวัตกรรมเชงิสรา้งสรรค์ 

       Concepts of community, origin of community, studies of community in the historicla, social 

and cultural dimension, potential of community in engaging and networking to develop creative 

community, field trips to the community with advanced concept, economic and cultural 

mobilization in a community to transform into a creative Lan Na community. 
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029771  การวเิคราะห์หลักฐานชั้นต้นที่เกี่ยวข้อง 

กับวิทยานิพนธ์ 

3(3-0-6) 

 Analysis of Primary Sources for Thesis 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :   ไม่มี   

       ส ารวจหลักฐานช้ันต้นและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ ค้นคว้าวิเคราะห์ สังเคราะห ์

รวบรวมองคค์วามรูท้ี่ใชใ้นวิทยานิพนธ์ 

       The survey, search, analysis, synthesis and documentation of primary sources and related 

research for thesis development. 

 

029787 แนวคดิร่วมสมัยในการศึกษาสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Contemporary Concepts in the Study of Society and Culture 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :   ไม่มี   

       แนวคิดร่วมสมัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่ใช้ในการศึกษาสังคมและวัฒนธรรม       

ได้แก่แนวคิดอัตลักษณ์และพื้นที่ ชายแดนและพรมแดนอ านาจ วาทกรรม ความรู้ และความจริง

ร่างกายการบริโภคเชิงสัญญะ วัฒนธรรมประดิษฐ์และจารีตนิยมสมัยใหม่ชุมชนปฏิบัติ และความทรง

จ าทางสังคม   

       Contemporary concepts for study of society and culture: Identity and Space; Border and 

Frontier; Power, Discourses, Knowledge and Truth; Body and Bodily Practices; Symbolic 

Consumption; Invented Traditions and Neo-Traditionalism; Community of Practices and Social 

Memory. 
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029789 หัวข้อเลือกสรรล้านนาศึกษา 3(3-0-6) 

 Selected Topics in Lan Na Studies 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :   ไม่มี   

       การศกึษาในหัวข้อเรื่องที่ไม่ปรากฏอยู่ในกระบวนวิชาที่เปิดสอนตามปกติเพื่อให้นักศึกษามีโอกาส

ศึกษาในหัวเรื่องที่มีความจ าเป็นต่อการสร้างองค์ความรู้ในเชิงลึกอันสามารถน าไปสู่การพัฒนา

งานวิจัยโดยอยู่ภายใต้การสอนและแนะน าของอาจารย์ประจ าวิชา 

 

       Studies on the topics not included in the courses normally offered, for the students to have 

opportunity to study on the topics needed for constructing the in-depth knowledge leading to the 

research project development under the supervision and suggestion of the course lecturer. 
 

029790 สัมมนาล้านนาศึกษา 3(3-0-6) 

 Seminar in Lan Na Studies 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :   ไม่มี   

       การอภิปรายและวิเคราะห์ในประเด็นเกี่ยวกับล้านนาศกึษา โดยให้นักศกึษาน าเสนอประเด็นที่ตน

ท าวิจัยภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้รับผดิชอบกระบวนวิชา 

       Discussion and analysis on the issues on Lan Na Studies in which each student would 

present research and under the supervision of the lecturer responsible for the course. 

024752 แนวการศึกษาคติชน 3(3-0-6) 

 Approaches to Folklore 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :   ไม่มี   

       ความหมายและขอบเขตการศึกษาคติชน  ระเบียบวิธีการค้นคว้าและการเก็บข้อมูลทางคติชน  

แนวการวเิคราะหข์้อมูลทางคติชน  การวิเคราะหข์้อมูลในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

       Definition and scope folklore. Folklore research methodology and data collecting. Approaches 

to folklore data analysis. Critical analysis of folklore data in social and cultural context. 

 

 

 

 
 



64 

 

 

 

024753   วรรณกรรมท้องถิ่นเปรียบเทยีบ 3 (3-0-6) 

  Comparative Regional Literature 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ไม่มี 

 ความหมายของวรรณกรรมท้องถิ่น ขอบข่ายและแนวคิดในการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่น

เปรียบเทียบ ภูมิหลังด้านสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่ส่งผลต่อวรรณกรรม ลักษณะทั่วไป

และพัฒนาการของวรรณกรรมแต่ละท้องถิ่น การเปรียบเทียบวรรณกรรมแต่ละท้องถิ่น ลักษณะร่วม

และลักษณะแตกต่างของวรรณกรรมแตล่ะท้องถิ่น 

 Definition of regional literature. Scope and concepts of comparative regional literary 

studies. Effects of social and culture background of each region on its literature. General 

characteristics and development of regional literature. Comparative study of regional literature. 

Common features and characteristics of regional literature. 
 

029797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท                                             36 หน่วยกิต 

 Master’s Thesis  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   : ได้รับอนุมัตหิัวข้อโครงร่างแล้วหรอืลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอหัวข้อโครงร่าง 

 

029798 การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   : ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้วหรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอหัวข้อ

โครงรา่ง 

  

029799 วิทยานิพนธ์ปรญิญาโท                                             12 หน่วยกิต 

 Master’s Thesis 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :ได้รับอนุมัตหิัวข้อโครงร่างแล้วหรอืลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอหัวข้อโครงร่าง 
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ส าเนาค าสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปะศาสตร  

มหาบัณฑติ สาขาวิชาล้านนาศึกษา(หลักสูตรสหสาขาวิชา) 
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3. ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัยของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ประจ า

หลักสูตร และอาจารย์ประจ า 

1. ศ.เกียรติคุณสรัสวดี อ๋องสกุล 

งานวิจัย 

สรัสวดี ออ๋งสกุล. (2559). พินจิหลักฐานประวัติศาสตร์ลา้นนา. เชียงใหม่: วิทอินดีไซด์, 213 หนา้.   

สรัสวดี ออ๋งสกุล. (2560). กษัตรยิ์ล้านนาเชียงใหม.่ เชียงใหม่: วนิดาการพิมพ์, 156 หนา้.  

สรัสวดี ออ๋งสกุล. (2561). เวียงกุมกาม:การศกึษาประวัติศาสตร์ชุมชนโบราณในล้านนา.   

 เชยีงใหม่: วนิดาการพิมพ,์ 205 หน้า. 

สรัสวดี ออ๋งสกุล. (2561). พืน้เมืองน่าน ฉบับวัดพระเกิด. เชยีงใหม่: วนิดาการพิมพ์, 186 หน้า. 

บทความทางวิชาการน าเสนอในการประชุมวิชาการ 

สรัสวดี ออ๋งสกุล.(2559). ขอบเขตวัฒนธรรมล้านนาในล้านนาในกระแสความเปลี่ยนแปลง. 

รวมบทความวชิาการจากงานประชุมล้านนาศกึษาครั้งที่ 1 ส านักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ หน้า 23-33. 

บทความทางวิชาการตีพมิพ์ในหนังสอื 

สรัสวดี ออ๋งสกุล.(2562). ความส าคัญของประเพณีสงกรานตใ์นสังคมวัฒนธรรมล้านนา. ใน 

เชยีงใหม่ นครแห่งอมตะ. (น.105-118). เชียงใหม่: วิทอินดีไซน์.  

ต ารา 

สรัสวดี ออ๋งสกุล. (2561). ประวัติศาสตร์ล้านนา ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พรนิท์ติง้ฯ,  

532 หน้า. 
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2. รศ.ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล 

งานวิจัยตีพิมพ์เป็นเล่ม 

ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล. (2559). วรรณกรรมค าสอนของลา้นนา: ลักษณะเด่น  ภูมิปัญญา และ 

 คุณค่า. เชยีงใหม่: วนิดาการพิมพ,์ 292 หน้า. 

บทความทางวิชาการน าเสนอในหนังสอื 

ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล และ วสิน อุน่จะน า. (2559). สามทศวรรษแห่งการศึกษาผ้าไท  

 ในล้านนา.  ใน ล้านนาในกระแสความเปลี่ยนแปลงรวมบทความวชิาการจากงานประชุมล้านนาคดี

 ศกึษาครั้งที ่1 มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 2558.  เชยีงใหม่: นันทกานต์ กราฟฟิค/การพิมพ์.         

 หนา้ 219 – 231. 

ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล.(2561). ผ้าทอ: ความสัมพันธ์ในวิถีชีวติคนไท. สัมมนาวิชาการไตศึกษา 

 ครั้งที่1 “อดีตถึงปัจจุบัน การศกึษาศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไต” จัดโดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 

 ล้านนา(ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา. เชียงใหม่: พี อาร์ มเีดีย. หนา้ 41-60. 

หนังสือ 

ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล. (2559). วรรณกรรมล้านนาคัดสรร: วรรณกรรมค าสอน.  กรุงเทพฯ:   

 ธนาเพลส. 288 หน้า. 

ทรงศักดิ์  ปรางค์วัฒนากุล. (2559). พิพิธภัณฑล์ือ้ลายค า: สืบสานสายใยผ้าทอไทลือ้. นนทบุรี:  

  เอ.พี. กราฟฟิคดีไซน์และการพิมพ์  96 หน้า. 
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3. ผศ.ดร.ปนัดดา บุณยสาระนัย 

บทความวจิัยตีพมิพ์ในวารสารทางวิชาการ 

ปนัดดา บุณยสาระนัย. (2560). ชาวอ่าข่า ภาษา และการสร้างระบบเขียนภาษาอ่าข่าดว้ยอักษรไทย: 

 บ้านแมส่ะแลป อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชยีงราย. ภาษาและภาษาศาสตร์. 36(1). 37-61.  

บทความวจิัยตีพิมพ์ในหนังสือ 

Mukdawan Sakboon, Prasit Leepreecha and Panadda Boonyasaranai. (2017). Khon Rai Sanchat:  

Resident Aliens and the Paradox of National Integration in Thailand. in Ooi Keat and Volker  

Grabowsky (Editors), Ethnic and Religious Identities and Integration in Southeast Asia.  

(p.57-104). Bangkok: O.S. Printing House. 

บทความวชิาการตพีิมพ์ในหนังสอื 

ปนัดดา บุณยสาระนัย. (2561). ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรม 

ลา้นนา. ใน ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล, สรัสวดี ออ๋งสกุล (บรรณาธิการ), สังคมพหุวัฒนธรรม.        

(86-107) . เชยีงใหม่: วนิดาการพิมพ.์  

ต ารา 

ปนัดดา บุณยสาระนัย. (2560). หน่วยที่ 8 ครอบครัวกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย. ใน เอกสารการสอน 

ชุดวิชาระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก. (น.8-1 ถึง 8-43).นนทบุรี:  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
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4. ผศ.ดร.เชาวลิต สัยเจริญ 

หนังสือ 

ระวิวรรณ โอฬารรัตนม์ณี, เชาวลิต สัยเจริญ, ไพลิน ทองธรรมชาติ และ อนิทนนท์ สุกกรี. (2559). 

 บ้านเรือน ตัวตน คนไทในอินเดีย. เชยีงใหม่ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์บริหาร

 งานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 360 หน้า. 

บทความวจิัยตีพิมพ์ในวารสาร 

กิตติกุล ศิรเิมืองมูล และ เชาวลิต สัยเจริญ.(2559) ความเช่ือกับการจัดระเบียบที่ว่างของเรอืน 

กะเหรี่ยงในหมู่บ้านพระบาทหว้ยต้ม ต าบลนาทราย  อ าเภอลี ้จังหวดัล าพูน. เจดี:  

วารสารวิชาการออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,   

3 (1), 113-142. 

เชาวลิต สัยเจริญ. (2560). การศกึษาและการออกแบบอาคารฌาปนสถานรูปแบบล้านนาร่วมสมัย 

 วัดอุโมงค ์สวนพุทธธรรม จังหวัดเชียงใหม่. การประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติ          

“ภูมปิัญญา พืน้ถิ่นสร้างสรรค์”  30 มีนาคม 2560 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 

เนติวัฒน ์แก้วเทพ และเชาวลิต สัยเจริญ. (2561). การเปลี่ยนแปลงเรอืนพืน้ถิ่นลาหูเ่พื่อการท่องเที่ยว 

แบบโฮมสเตย์ในอ าเภอเมือง และอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดล าพูน. สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ 

วนิิจฉัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 17(1), 23-42. 

รมษิฎดา สมใจมาก และเชาวลิต สัยเจริญ. (2562). พลวัตเรือนพืน้ถิ่นของชาวกะเหรี่ยงปกาเกอะญอ  

ในพืน้ที่ต้นน้ าแมแ่จ่ม  อ าเภอกัลยานวิัฒนา จังหวัดเชียงใหม่.  สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์วินจิฉัย  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 18(2),  

Davisguda. KHATTIGNARATH, Chaowalid SACHAROENT. (2019). A Study of Style and  

Characteristics Guideline for Luan prabant Nim. International Journal of Social Science and  

Humanities Research ISSN 2348 3161 (online) Vol 7,Isere 1, pp (181-190). 
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5. อ.ดร.ภักดีกุล  รัตนา 

บทความวิจัยตีพมิพ์ในหนังสือ 

ภักดีกุล รัตนา. (2561). การจัดกิจกรรมพัฒนามุมมองเยาวชนและการสร้างภาพยนตรล์มภูเขา:  

หนอ่อ่อน. ใน นงเยาว์ เนาวรัตน ์(บรรณาธิการ), บทเรียนการสร้างนวัตกรรม การจัดการ 

ศกึษาด้านพหุวัฒนธรรมศกึษาแบบมีสว่นร่วมในพืน้ที่จังหวัดเชยีงใหม่. (น.73-99). เชียงใหม่:  

วนิดาการพิมพ์.  

ภักดีกุล รัตนา. (2561). กิจกรรมเพื่อหนุนสร้างการการเรียนรู้ขา้มวัฒนธรรมระดับปฐมวัยและ 

ประถมศึกษา. ใน นงเยาว์ เนาวรัตน์ (บรรณาธิการ), บทเรียนการสร้างนวัตกรรม การจัดการ 

ศกึษาด้านพหุวัฒนธรรมศกึษาแบบมีสว่นร่วมในพืน้ที่จังหวัดเชยีงใหม่. (น.101-119). เชยีงใหม่:  

วนิดาการพิมพ์.  

ภักดีกุล รัตนา. (2561). กิจกรรมสื่อนวัตกรรมเพื่อการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรม. ใน นงเยาว์  

เนาวรัตน์ (บรรณาธิการ), บทเรียนการสรา้งนวัตกรรม การจัดการศกึษาด้านพหุวัฒนธรรม 

ศกึษาแบบมีสว่นร่วมในพืน้ที่จังหวัดเชียงใหม.่ (น.121-146). เชยีงใหม่: วนิดาการพิมพ์.  

บทความทางวิชาการตพีิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

Karnjanakitti, K., Chakpitak, N., Yodmongkol, P., & Ratana, P. (2015).   Management  strategies to 

improve research performance higher education: An ice-breaking model for the humanities 

and social sciences. International Journal of Management in Education (IJMIE),  

9 (2). 214 – 234. 
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6. อ.ดร.ศรันภัทร วงศ์พุฒิ 

บทความวจิัยน าเสนอในที่ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 

Saranphat Wongput. (2016). Tourism, Modernity and Spirit of the Place: A Case Study of 

 Religious Heritage Site Management in Lamphun, Thailand. The International Conference  

on Hospitality and Tourism 2016, Lotus Sukhumvit Hotel, Bangkok, 26-27 May, 2016.   

p. 56-63. 

 

Saranphat Wongput. (2019). Tourism, Encountering the “Otler” in the Established Cultural Tourist  

Destinations: A case of Baan Tong Luang, Chiang Mai, Thailand.The HUSOC  International  

Conference 2018, Chiang Mai, Thailand, 25-26 July, 2018.  p. 184-190.  

หนังสือ 

ศรันภัทร  วงศ์พุฒิ. (2561). ศาสนาและความเชื่อกับการท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ: โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์.  

 214 หนา้ 
 

7. ผศ.ณรงค์ ศิขิรัมย์ 

บทความวจิัยน าเสนอในที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติ 

ทรงสุดา  ภู่สว่าง และณรงค์  ศขิิรัมย์.(๒๕๕๙). องค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมการกินของชาว

 ล้านนา.ใน ล้านนาในกระแสความเปลี่ยนแปลง. รวมบทความวชิาการ โครงการล้านนาคดีศึกษา 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ หน้า 126-141.  

หนังสือ 

ณรงค ์ศิขริัมย์ และทรงสุดา ภู่สว่าง. (2559), กิ๋นหวานตานมว่นไทยวนแม่แจ่ม. เชียงใหม่: นันทกานต์  

กราฟฟิค/การพิมพ์. 134 หน้า  

ทรงสุดา ภูส่ว่าง และณรงค์ ศิขิรัมย์. (2559) ข้าวน้ าก ากิ๋น ไทยวนลับแล. เชยีงใหม่: นันทกานต์  

กราฟฟิค/การพิมพ์. 75 หน้า 
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8. อ.ดร.สุรชัย  จงจิตรงาม 

 

หนังสือ  

สมโชต ิออ๋งสกุล, สุรชัย  จงจิตงาม, บุญสม บุษบรรณ์ และชัปนะ ปิ่นเงนิ. (2561). พืน้ที่ศักดิ์สิทธิ์ใน 

บริเวณวัดอุโมงคส์วนพุทธธรรม: ประวัติศาสตร์  ศลิปกรรมและวิทยาศาสตร์. เชียงใหม่:  

วนิดาการพิมพ์. 282 หน้า.  

9.รศ.หทัยวรรณ ไชยะกุล  

ต ารา 

หทัยวรรณ ไชยะกุล. (2558).ฉันทลักษณ์ลา้นนา. เชียงใหม่: โรงพิมพ์มิ่งเมอืง. 136 หนา้ 
 

10. ผศ.สยาม  ภัทรานุประวัติ 

งานแปล 

สยาม ภัทรานุประวัติ. (2559). นิทานปัญจตันตระฉบับภาษาไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 2 รอบ 5 กรุงเทพฯ 2558  

เมษายน: มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

11. อ.ดร.สุภาวด ี เพชรเกตุ 

บทความวจิัยตีพมิพ์ในวารสารทางวิชาการ 

สุภาวดี เพชรเกตุ. (2560). มิตคิวามเป็นหญิงกับกลไกของสังคมในกฤษณาสอนน้องค ากลอน  

           ฉบับชาวบ้านเมืองเพชรบุรี วารสารหาดใหญ่วิชาการ, 15(1), 91-107 

 

บทความวจิัยเผยแพร่ในการประชุมระดับชาติ 

สุภาวดี เพชรเกตุ และประภาษ  เพ็งพุ่ม. (2559). ละครโทรทัศน์เกาหลเีรื่องชีวติเพื่อชาติ รักนี้เพื่อเธอ  

( Descendants of the Sun) : ปรัชญาชีวิตตามแนวคิดมนุษยนิยม.การประชุมวิชาการระดับชาติ

เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 "เครือข่ายวิจัยอุดมศกึษา สานพลังประชารัฐ"  

RANC2016 Proceeding วันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด

นครราชสีมา.,576-594. 
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12.รองศาสตราจารย์เรณู  วิชาศิลป์ 

บทความวจิัยเผยแพร่ในการประชุมระดับนานาชาติ 

เรณู  วชิาศลิป์. (2561). ภาษาไทยใหญ่.สัมมนาวิชาการไตศึกษาครั้งที่1 “อดีตถึงปัจจุบัน การศกึษา 

ศลิปวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไต” จัดโดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา(ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา.  

เชยีงใหม่: พี อาร์ มีเดีย. หน้า 61-82. 

13. รองศาสตราจารย์สมโชติ  อ๋องสกุล  

หนังสือ 

สมโชต ิ อ๋องสกุล. (2559). ไหว้สาพญามังราย  ทักษาเมอืง คุ้มหลวงและคุม้ในเวียงเชียงใหม่.   

เชยีงใหม่: วิทอินดีไซน์. 304 หนา้. 

สมโชต ิ อ๋องสกุล. (2559). พืน้ที่ศักดิ์สิทธิ์ในป่าวิเศษ. เชยีงใหม่: วทิอินดไีซน์. 298 หนา้. 

สมโชต ิ อ๋องสกุล. (2559). วัดในนครเชยีงใหม่. เชยีงใหม่: วทิอินดไีซน์. 252 หน้า. 

สมโชต ิ อ๋องสกุล. (2559). เชยีงใหม่ 60 รอบนักษัตร:อดีต ปัจจุบัน อนาคต. เชยีงใหม:่ วิทอินดีไซน์.  

 484 หน้า. 

สมโชต ิ อ๋องสกุล. (2559). บทน า. ใน ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ประวัตศิาสตร์และโบราณคดีต าบลสุเทพ  

จังหวัดเชยีงใหม.่ เชยีงใหม่: สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

สมโชต ิ อ๋องสกุล. (2560). จากรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 9 :อีกย่างก้าวของพระบรมเดชานุภาพ.  

เชยีงใหม่: วิทอินดีไซน์. 458 หนา้. 

สมโชต ิ อ๋องสกุล. (2561) ชุมชนสงฆ์ในเชยีงใหม ่:ประวัติศาสตร์ชุมชน.เชียงใหม่: วิทอินดีไซด์   

สมโชต ิออ๋งสกุล, สุรชัย  จงจิตงาม, บุญสม บุษบรรณ์ และชัปนะ ปิ่นเงนิ. (2561). พืน้ที่ศักดิ์สิทธิ์ใน 

บริเวณวัดอุโมงคส์วนพุทธธรรม: ประวัติศาสตร์  ศลิปกรรมและวิทยาศาสตร์. เชียงใหม่:  

วนิดาการพิมพ์. 282 หน้า.  

 

บทความทางวิชาการตพีิมพ์ในวารสาร 

สมโชต ิ อ๋องสกุล. (2560). คนจีนในเมอืงตะกั่วป่า: สมาคมและสมาคมลับ. เมืองโบราณ, 44(3),  

138-146. 
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14. อาจารย์ ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ 

บทความวจิัยตีพิมพ์ในวารสาร 

ธรรศ ศรีรัตนบัลล์. (2559). ปอยส่างลอง: สัญลักษณ์และความหมายทางสังคมของชาวไทใหญ่ใน 

 จังหวัดแม่ฮอ่งสอน. วารสารไทยศึกษา. 11(2),87 – 112. 

บทความวจิัยตีพิมพ์ในหนังสือ 

ธรรศ ศรีรตนบัลล์, สลิลา พันชนะ, ณกานต์ อนุกูลวรรธกะ, สุรเดช ลุนิทรานนท์ และเสกสรร ท้าวทุมมา.  

(2560). ขนมกับการสร้างความเป็นไทใหญ่แมฮ่่องสอน: มองผา่นขนมอาละหว่า เปงมง้  

ส่วยทะมิน. ใน กัลทิมา พิชัย, ปทมรัศม์ิ นาคนิษฐนนต์, วิไลพร ลักษมีวาณิชย์, และสุทธินันท์  

ชมช่ืน (บรรณาธิการ), ศาสตรพ์ระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: รวมบทความวิจัย บทความ 

วิชาการ. (น. 321-336). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่. 

 

15. อาจารย์วิชญา  มาแก้ว 

บทความวชิาการตพีิมพ์ในหนังสอื 

วิชญา มาแก้ว. (2561). ประวัติศาสตร์โบราณคดีของศิลปกรรมปูนปั้นล้านนา. ในคณะกรรมการ 

กองทุน ประทีป – รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวดี เลี่ยวไพรัตน์ และคณะกรรมการจัดการ 

ประกวดปูนปั้นแห่งประเทศไทย. (บรรณาธิการ), แบบอย่างลวดลายพุทธศิลป์แหง่สยาม  

ตอน “ลวดลายสมัยหรภิุญชัย-ล้านนา”. (น. 8-18). กรุงเทพฯ: วิทยาลัยเพาะช่าง  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. 

บทความวชิาการตพีิมพ์ในวารสาร 

วิชญา มาแก้ว. (2559). ลา้นนา กับ ปอง เยี้ยว มา่น ยาง บ้านเมอืงทาง “วันตกนกนอน” : 

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเมอืงระหว่างอาณาจักรล้านนา กับเครือข่ายรัฐจารีตตอนใน

ภาคพื้นทวีปด้านตะวันตก (คริสตศ์ตวรรษที่ 14-16). มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง, 4(2), 40-61. 
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16. ดร.สุวิภา จ าปาวัลย์ 

งานวิจัยตีพิมพ์เป็นเล่ม 

สุวิภา จ าปาวัลย์, ชัปนะ ปิ่นเงิน และ พัชราภรณ ์นักเทศน.์ (2561). พิธีกรรมเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพจิตของ 

กลุ่มชาติพันธุ์ไทลือ้ ไทยวน ไทใหญ่: การด ารงอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคม 

โลกาภวิัตน์. เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 180 หน้า. 

สุวิภา จ าปาวัลย์. (2562). การปรับตัวในมิติความเชื่อและพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ลวัะในประเทศไทย 

และลาว. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิธร (องค์การมหาชน). 264 หน้า. 

บทความวจิัยตีพิมพ์ในวารสาร 

Suwipa Champawan and Krirk Akarachinores. (2017). Political Issue Hidden in the Chiang Mai  

Chronicle in the 18th Century. ASR: CMU Journal of Social Sciences and Humanities. Vol.4  

No.1(January-June 2017): 71-82. (ISI) https://doi.org/10.12982/CMUJASR.2017.0005 
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 4. ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง 

 
 

หลักสูตร พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 เหตุผลในการปรับปรุง 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 

จ านวนหนว่ยกติสะสมตลอดหลักสูตร                 36 หนว่ยกติ 

ก.ปริญญานิพนธ ์

029797  วทิยานพินธ์ปริญญาโท                        36 หน่วยกิต 

ข. กจิกรรมทางวิชาการ    ประกอบด้วย 

1.นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนา และน าเสนอผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับ

วิทยานิพนธ์ในการสัมมนาเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา

และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกคร้ังตลอดระยะเวลา

การศึกษา หรือด าเนินกิจกรรมอื่นตามท่ีคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเห็นชอบ 

2.ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการ

เผยแพร่หรืออย่างน้อยได้ รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสาร

ระดับชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรก

อย่างน้อย 1 เร่ือง และเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ

ผลงานวิทยานพินธ์ในการประชุมวชิาการระดับชาตท่ีิเป็นท่ียอมรับใน

สาขาวิชา อย่างนอ้ย 1 เร่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ 

มหาวทิยาลัย เชียงใหม ่ 

วา่ด้วย การศึกษาระดับ

บัณฑิตศกึษา พ.ศ.2559 
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หลักสูตร พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 เหตุผลในการปรับปรุง 

แผน ก แบบ ก2 

จ านวนหนว่ยกติสะสมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกวา่  36 หน่วยกิต 

ก.กระบวนวิชาเรียน          ไม่น้อยกว่า 24  หน่วยกติ 

   1.กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา   ไมน่้อยกว่า  24  หน่วยกิต 

        1.1 กระบวนวชิาในสาขาเฉพาะ     ไม่น้อยกวา่  24  หน่วยกิต 

             1.1.1 กระบวนวิชาบงัคับ                          12   หน่วยกิต 

                    029701  แนวคิดและวธีิวิทยาลา้นนาศึกษา  3  หนว่ยกิต 

แบบ 2  (แผน ก แบบ ก2)  

 

   

               

เหมอืนเดิม 

 

 

 

 

 

                   029702 อักษรและเอกสารโบราณล้านนา   3  หนว่ยกิต     029703  ลา้นนากับความคิดสรา้งสรรค์และ 

                 นวัตกรรม                                       3  หนว่ยกิต     

เปิดกระบวนวชิาใหม่เพื่อให้

สอดคล้องกับปรัชญาของ

หลักสูตรซึ่งให้ความส าคญักับ

แนวคิดลา้นนาสร้างสรรค ์

                   029711  ประวตัศิาสตรส์ังคมล้านนา     029711  ประวัติศาสตรส์ังคมและวัฒนธรรม 

                ล้านนา                                          3  หนว่ยกิต     

ปรับปรุงชื่อวิชาและเนือ้หาของ

รายวชิาโดยเพิ่มมติทิาง

วัฒนธรรม 

                   029790 สัมมนาล้านนาศกึษา เหมอืนเดิม  

             1.1.2 กระบวนวิชาเลือก                   ไมน่อ้ยกว่า  12 หนว่ยกิต 

โดยเลอืกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

 

 

 

เหมอืนเดิม 
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หลักสูตร พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 เหตุผลในการปรับปรุง 

 

                     

 

 

 

 

     029731  อักษรและเอกสารโบราณลา้นนา        3  หนว่ยกติ  ปรับปรุงรหัสวชิาและปรับวชิา

อักษรและเอกสารโบราณลา้นนา 

จากวชิาบังคับมาเป็นวชิาเลอืก 

เนื่องจากนกัศกึษาสว่นใหญไ่มไ่ด้

น าความรู้ดา้นอกัษรและเอกสาร

โบราณลา้นนาไปใชใ้นการท าวจิยั 

แตย่ังคงเปิดเป็นกระบวนวชิา

เลอืกเพื่อให้นักศกึษาท่ีสนใจ

ลงทะเบียนเรียน 

                  029732  วรรณกรรมลา้นนาพนิจิ        3  หนว่ยกิต 

                  029733  การศึกษาเฉพาะเร่ืองใน  

                               โบราณคดีลา้นนา                      3  หนว่ยกิต  

                  029734 พุทธศาสนาและความเชื่อในลา้นนา  3  หน่วยกิต 

 

   

  

 

เหมอืนเดิม 

 

        029735 การเขียนเชิงวชิาการส าหรับ    

                   ล้านนาศึกษา                               3  หน่วยกิต 

เปิดกระบวนวชิาใหมเ่พื่อพัฒนา

ทักษะการเขียนภาษาไทย และ

น าไปใช้ประโยชน์ในการเขียน

ปริญญานพินธ์ 
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หลักสูตร พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 เหตุผลในการปรับปรุง 

        029737 ภาษาและวรรณกรรมในภูมิภาค                   

                   ลุ่มน้ าโขงและสาละวิน                   3  หนว่ยกติ 

เปิดกระบวนวชิาใหม่เพื่อ

ตอบสนองความสนใจใน

สถานการณ์ปัจจุบันท่ีเปิด

พรมแดนความรู้ดา้นภาษาและ

วรรณกรรมในภูมภิาคลุ่มน้ าโขง

และสาละวิน 

                029747  สังคมพหุวัฒนธรรมในล้านนา           3  หนว่ยกิต 

                029754  ศลิปะกบัวถิีชีวิตล้านนา                  3  หนว่ยกิต   

 

เหมอืนเดิม 

 

 
 

         029755 ประวัติศาสตรศ์ิลปะและ 
                    โบราณคดลี้านนา                     3  หนว่ยกติ 

เปิดกระบวนวิชาใหม่ เนื่องจาก

ป ระ วั ติ ศ าส ต ร์ศิ ล ป ะแล ะ

โบราณคดีมีความสัมพันธ์กันจึง

เปิดวิชาเพื่ อสนองต่อความ

สนใจของนักศกึษา 
               029757  ลา้นนาในอนุภาคลุ่มน้ าโขงและ        

                           สาละวิน                                      3  หน่วยกิต 

       029757  ลา้นนาในอนุภาคลุ่มน้ าโขงและ        

                    สาละวิน                                     3  หน่วยกิต 

ปรับ เนื้ อหากระบวนวิชาให้

ทันสมัยขึ้น 
 

               029766  การพัฒนาวัฒนธรรมล้านนาให ้

                           ยั่งยืน                                         3  หน่วยกิต 

         029766  การพฒันาวฒันธรรมลา้นนาให ้

                      ยั่งยืน                                      3  หน่วยกิต 

ปรับ เนื้ อหากระบวนวิชาให้

ทันสมัยขึ้น 
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หลักสูตร พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 เหตุผลในการปรับปรุง 

           029767  ลา้นนาสร้างสรรค์กับการ 

                      ท่องเที่ยว                                 3  หน่วยกิต   

          029768  การพัฒนางานศลิปะและ 

                      วัฒนธรรมลา้นนาเชงิสรา้งสรรค์   3  หนว่ยกติ      

          029769  ชุมชนลา้นนาสรา้งสรรค์             3  หน่วยกิต   

     เปิดกระบวนวชิาใหม่เพื่อให ้
     สอดคล้องกับปรัชญาของ 
     หลักสูตรท่ีให้ความส าคัญ 
     กับแนวคิดล้านนา 
      สร้างสรรค ์

           029771 การวเิคราะหห์ลักฐานชัน้ต้น 
                     ที่เกี่ยวข้องกับวิทยานพินธ์           3 หน่วยกิต 

เปิดกระบวนวิชาใหม่ เนื่องจาก

นักศึกษายังขาดความรู้เกี่ยวกับ

แนวคิดและวิธีการอ่านเอกสาร

เชิงลึกเพื่อน าไปใช้ในการท า

วทิยานพินธ์ 

029787  แนวคิดร่วมสมัยในการศกึษาสังคม 

                            และวัฒนธรรม                               3  หนว่ยกิต 

               029789 หัวขอ้เลอืกสรรล้านนาศกึษา               3  หนว่ยกิต  

               204752  แนวการศึกษาคติชน         3  หนว่ยกิต 

               024753  วรรณกรรมท้องถิ่นเปรียบเทียบ          3  หนว่ยกิต 

หรือกระบวนวิชาอ่ืนตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 
เหมอืนเดิม 
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หลักสูตร พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 เหตุผลในการปรับปรุง 

1.2.กระบวนวชิานอกสาขาวิชาเฉพาะ   ตามความเห็นชอบของ

กรรมการบริหารหลักสูตร 

1.2 กระบวนวชิานอกสาขาวิชาเฉพาะ นักศกึษาเลอืกเรียนวชิาเฉพาะ

ได้ตามความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษา         
 

 
เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาวิชา

อื่นๆนอกหลักสูตรอันจะเป็น

ประโยชนต์อ่การศึกษาใน

รายวชิาอ่ืนๆและการเขียน

ปริญญานพินธ์ 

2.กระบวนวชิาระดับปริญญาตรีขั้นสูง                               ไมม่ ี 2.กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง  กรณีนักศึกษาขาดความรู้

พื้นฐานบางประการท่ีจ าเป็นส าหรับการศึกษา นักศึกษาจะต้อง

ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง ตามความ

เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร      

 

ข. วิทยานิพนธ์                                               12 หนว่ยกติ 

                029799 วทิยานพินธ์                                 12 หนว่ยกิต 

ค. กระบวนวิชาที่ไมน่ับหน่วยกติสะสม 

     1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวทิยาลัย                ภาษาต่างประเทศ  

     2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา                                            ไมม่ ี   

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

ข.ปรญิญานิพนธ์                                           12  หนว่ยกิต 
     029799  วทิยานิพนธ์ปรญิญาโท                  12  หนว่ยกติ 

 
เหมอืนเดิม 

เปลี่ยนแปลชื่อกระบวนวิชาให้

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ข้ อ บั ง คั บ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ.2559 
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หลักสูตร พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 เหตุผลในการปรับปรุง 

ง. กิจกรรมทางวิชาการ      ประกอบด้วย ง. กิจกรรมทางวิชาการ      ประกอบด้วย 

1) การจัดสัมมนา และการน าเสนอผลงานในการสัมมนา อย่างน้อยภาค

การศึกษาละ 1 คร้ัง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา และต้องเข้า

ร่วมสัมมนาทุกครัง้ตลอดระยะเวลาการศึกษา 

1) นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาและน าเสนอผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับ

วิทยานิพนธ์ในการสัมมนา เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 

และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกคร้ังตลอดระยะเวลา

การศึกษา หรือด าเนินกิจกรรมอื่นตามท่ีคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเห็นชอบ 

 

 

 

       

 

 

      เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ 

         มหาวทิยาลัย เชียงใหม ่ 

        วา่ด้วย การศึกษาระดับ 

       บัณฑิตศกึษา พ.ศ.2559 

2) ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้

ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ

สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 

(proceedings) โดยผลงาน ท่ี เผยแพ ร่นั้ นต้องเป็นบทความฉบับ เต็ม         

(full paper) และมีช่ือนักศกึษาเป็นช่ือแรก จ านวนอย่างนอ้ย 1 เร่ือง 

2) นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมฟังการสัมมนาหรือการประชุมทาง

วิชาการในระดับชาติ  หรือ  นานาชาติ  เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า           

2 ภาคการศกึษา 

 

 

 3) ผลงานวทิยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการ

เผยแพร่หรืออย่างน้อยได้ รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสาร

ระดับชาติท่ีอยูใ่นฐานข้อมูล TCI Tier 1 อย่างนอ้ย 1 เร่ืองหรือ  

เผยแพรเปนบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพรการ

ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติท่ีเปนท่ียอมรับใน

สาขาวิชานั้น โดยมีนักศกึษาเป็นช่ือแรก 
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หลักสูตร พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 เหตุผลในการปรับปรุง 

แผน ข 

จ านวนหนว่ยกติสะสมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกวา่  36 หน่วยกิต 

ก.กระบวนวิชาเรียน          ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกติ 

   1.กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา   ไมน่้อยกว่า  30  หน่วยกิต 

        1.1 กระบวนวชิาในสาขาเฉพาะ     ไม่น้อยกวา่  30  หน่วยกิต 

             1.1.1 กระบวนวิชาบงัคับ                          12   หน่วยกิต 

                    029701  แนวคิดและวธีิวิทยาลา้นนาศึกษา  3  หนว่ยกิต 

แบบ 3  (แผน ข)  

 

   

               

เหมอืนเดิม 

 

 

 

 

 

                   029702 อักษรและเอกสารโบราณล้านนา   3  หนว่ยกิต     029703  ลา้นนากับความคิดสรา้งสรรค์และ 

                 นวตักรรม                                       3  หนว่ยกิต     

เปิดกระบวนวชิาใหม่เพื่อให้

สอดคล้องกับปรัชญาของ

หลักสูตรซึ่งให้ความส าคญักับ

แนวคิดลา้นนาสร้างสรรค ์

                   029711  ประวตัศิาสตรส์ังคมล้านนา     029711  ประวัติศาสตรส์ังคมและวัฒนธรรม 

                ล้านนา                                          3  หนว่ยกิต     

ปรับปรุงชื่อวิชาและเนือ้หาของ

รายวชิาโดยเพิ่มมติทิาง

วัฒนธรรม 

                   029790 สัมมนาล้านนาศกึษา 

 

 

 

 

 

เหมอืนเดิม  
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หลักสูตร พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 เหตุผลในการปรับปรุง 

             1.1.2 กระบวนวิชาเลือก                   ไมน่อ้ยกว่า  18 หนว่ยกิต 

โดยเลอืกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

 

 

 

เหมอืนเดิม 

 

 

                     

 

 

 

 

     029731  อักษรและเอกสารโบราณลา้นนา        3  หนว่ยกติ  ปรับปรุงรหัสวชิาและปรับวชิา

อักษรและเอกสารโบราณลา้นนา 

จากวชิาบังคับมาเป็นวชิาเลอืก 

เนื่องจากนกัศกึษาสว่นใหญไ่มไ่ด้

น าความรู้ดา้นอกัษรและเอกสาร

โบราณลา้นนาไปใชใ้นการท าวจิยั 

แตย่ังคงเปิดเป็นกระบวนวชิา

เลอืกเพื่อให้นักศกึษาท่ีสนใจ

ลงทะเบียนเรียน 

                  029732  วรรณกรรมลา้นนาพนิจิ        3  หนว่ยกิต 

                  029733  การศึกษาเฉพาะเร่ืองใน  

                               โบราณคดีลา้นนา                      3  หนว่ยกิต  

                  029734 พุทธศาสนาและความเชื่อในลา้นนา  3  หน่วยกิต 

 

 

  

 

เหมอืนเดิม 
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หลักสูตร พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 เหตุผลในการปรับปรุง 

        029735 การเขียนเชิงวชิาการส าหรับ    

                   ล้านนาศึกษา                               3  หน่วยกิต 

เปิ ด ก ระบ วน วิ ช า ให ม่ เพื่ อ

พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร เขี ย น

ภ า ษ า ไท ย  แ ล ะ น า ไ ป ใ ช้

ประโยชน์ในการเขียนปริญญา

นพินธ์ 

        029737 ภาษาและวรรณกรรมในภูมิภาค                   

                   ลุ่มน้ าโขงและสาละวิน                   3  หนว่ยกติ 

เปิดกระบวนวชิาใหมเ่พื่อ

ตอบสนองความสนใจใน

สถานการณ์ปัจจุบันท่ีเปิด

พรมแดนความรู้ดา้นภาษาและ

วรรณกรรมในภูมภิาคลุ่มน้ าโขง

และสาละวิน 

                029747  สังคมพหุวัฒนธรรมในล้านนา           3  หนว่ยกิต 

                029754  ศลิปะกบัวถิีชีวิตล้านนา                  3  หนว่ยกิต   

 

เหมอืนเดิม 

 

 
 

 

 

 

 

        029755 ประวัติศาสตรศ์ิลปะและ 
                    โบราณคดลี้านนา                     3  หนว่ยกติ 

เปิดกระบวนวชิาใหม่ เนื่องจาก

ป ระวั ติ ศ าส ต ร์ศิ ล ป ะแล ะ

โบราณคดีมีความสัมพันธ์กัน

จึงเปิดวิชาเพื่อสนองต่อความ

สนใจของนักศกึษา 

               029757  ลา้นนาในอนุภาคลุ่มน้ าโขงและ        

                           สาละวิน                                      3  หน่วยกิต 

       029757  ลา้นนาในอนุภาคลุ่มน้ าโขงและ        

                    สาละวิน                                     3  หน่วยกติ 

ปรับ เนื้ อหากระบวนวิชาให้

ทันสมัยขึ้น 
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หลักสูตร พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 เหตุผลในการปรับปรุง 

               029766  การพัฒนาวัฒนธรรมล้านนาให ้

                           ยั่งยืน                                        3  หน่วยกิต 

         029766  การพฒันาวฒันธรรมลา้นนาให ้

                      ยั่งยืน                                      3  หน่วยกิต 

ปรับ เนื้ อหากระบวนวิชาให้

ทันสมัยขึ้น 

           029767  ลา้นนาสร้างสรรค์กับการ 

                      ท่องเที่ยว                                 3  หน่วยกิต   

          029768  การพัฒนางานศลิปะและ 

                      วัฒนธรรมลา้นนาเชงิสรา้งสรรค์   3  หนว่ยกติ      

          029769  ชุมชนลา้นนาสรา้งสรรค์             3  หน่วยกิต   

     เปิดกระบวนวชิาใหม่เพื่อให ้
     สอดคล้องกับปรัชญาของ 
     หลักสูตรท่ีให้ความส าคัญ 
     กับแนวคิดล้านนา 
      สร้างสรรค ์

           029771 การวเิคราะหห์ลักฐานชัน้ต้น 
                     ที่เกี่ยวข้องกับวิทยานพินธ์           3 หน่วยกิต 

เปิดกระบวนวชิาใหม่ เนื่องจาก

นักศกึษายังขาดความรู้เกี่ยวกับ

แนวคิดและวิธีการอ่านเอกสาร

เชิงลึกเพื่อน าไปใช้ในการท า

วทิยานพินธ์ 

029787  แนวคิดร่วมสมัยในการศกึษาสังคม 

            และวัฒนธรรม                                               3  หนว่ยกิต  

029789 หัวขอ้เลอืกสรรล้านนาศกึษา                              3  หนว่ยกิต  

204752  แนวการศึกษาคติชน                     3  หนว่ยกิต 

024753  วรรณกรรมท้องถิ่นเปรียบเทียบ                          3  หนว่ยกิต 

หรือกระบวนวิชาอื่นตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

 

 

 

 
เหมอืนเดิม 
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หลักสูตร พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 เหตุผลในการปรับปรุง 

1.2.กระบวนวชิานอกสาขาวิชาเฉพาะ   ตามความเห็นชอบของ

กรรมการบริหารหลักสูตร 

1.2 กระบวนวชิานอกสาขาวิชาเฉพาะ   นักศกึษาเลอืกเรียนวชิาเฉพาะ

ได้ตามความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษา         
 

เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาวิชา

อื่นๆนอกหลักสูตรอันจะเป็น

ประโยชนต์อ่การศึกษาใน

รายวชิาอ่ืนๆและการเขียน

ปริญญานพินธ์ 

    2.กระบวนวชิาระดับปริญญาตรีขัน้สูง                                     ไมม่ี      2.กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง  กรณีนักศึกษาขาดความรู้

พื้นฐานบางประการท่ีจ าเป็นส าหรับการศึกษา นักศึกษาจะต้อง

ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง ตามความ

เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร      

 

ข. วิทยานิพนธ์                                               6 หนว่ยกติ 

                029798 การคน้ควา้แบบอสิระ                    6 หนว่ยกิต 

 

 

 

ค. กระบวนวิชาที่ไมน่ับหน่วยกติสะสม 

     1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวทิยาลัย                ภาษาต่างประเทศ  

     2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา                                            ไมม่ ี 

 

 

 

         

ข ปริญญานิพนธ์                                            6 หน่วยกิต 
029798 การค้นควา้อสิระ                                 6 หน่วยกิต 

 

 

 
เหมอืนเดิม 

 

 

 

ปรับปรุงกระบวนวิชาเพื่อให้

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ข้ อ บั ง คั บ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ.2559 
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หลักสูตร พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 เหตุผลในการปรับปรุง 

ง. กิจกรรมทางวิชาการ      ประกอบด้วย ง. กิจกรรมทางวิชาการ      ประกอบด้วย 

การจัดสัมมนา และการน าเสนอผลงานในการสัมมนา อย่างน้อยภาค

การศึกษาละ 1 คร้ัง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา และต้องเข้า

ร่วมสัมมนาทุกครัง้ตลอดระยะเวลาการศึกษา 

1) นักศกึษาจะต้องจัดสัมมนา และน าเสนอผลงานในการสัมมนา  เป็น

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกคร้ัง

ตลอดระยะเวลาการศึกษาหรือด าเนินกิจกรรมอื่นตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ 

 

 

      เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ 

      มหาวทิยาลัย เชียงใหม ่ 

       วา่ด้วย การศึกษาระดับ 

       บัณฑิตศกึษา พ.ศ.2559 

 2)การค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการ

เผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Graduate School 

Journal) หรือแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอื่นท่ีสาขาวิชาและ

บัณฑิตวทิยาลัยให้ความเห็นชอบ โดยมีนักศกึษาเป็นช่ือแรก  

จ.  การสอบประมวลความรู้ 

ผ่านการสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination) โดย

นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบ

ของอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไป หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

หลัก 
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5.ตารางเปรียบเทยีบข้อแตกต่างระหว่างแผนก าหนดการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม่ 

5.1 แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 
 ชั้นปีที่ 1 

  ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 

    สอบผา่นเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ   - 

 ไม่มี   จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน       - 

    เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์              - 

    ลงทะเบียนเพื่อใชบ้ริการมหาวิทยาลัย - 

                                  รวม                                         - 

      
      

  ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

 ไม่มี  029797      วทิยานพินธ์ปริญญาโท               12 

                    จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน                

  

 

 

 

  รวม 12 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 
    ชั้นปีที่ 2  

             ไม่ม ี  ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 

   029797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 

    จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน  

    รวม 12 

      

  ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

 ไม่มี  029797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 

    สอบวิทยานิพนธ์และน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์  

      

    รวม 12 
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5.2 แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 

029701 แนวคิดและวิธีวิทยาล้านนาศกึษา   3 029701 แนวคิดและวิธีวิทยาล้านนาศกึษา   3 

029702  อักษรและเอกสารโบราณล้านนา   3 029703 ล้านนากับความคดิสร้างสรรค์และนวัตกรรม       3 

029711 ประวัติศาสตร์สังคมล้านนา  3 029711 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมล้านนา              3 

 การสอบภาษาต่างประเทศ   การสอบภาษาต่างประเทศ  

 เข้าร่วมการสัมมนาของสาขาวิชา   จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน  

 รวม 9  รวม 9 
      

ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

029… วิชาเลือก 3 ...            วิชาเลือก               3 

029… วิชาเลือก 3 ...            วิชาเลือก               3 

029… วิชาเลือก 3 ...            วิชาเลือก               3 

029… วิชาเลือก 3 ...            วิชาเลือก               3 

 เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์   เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์  

 เข้าร่วมการสัมมนาของสาขาวิชา   จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน  

 

 

 

รวม 12  รวม 12 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 
 ชั้นปีที่ 2   ชั้นปีที่ 2  

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 

029790 สัมมนาล้านนาศกึษา 3 029790 สัมมนาล้านนาศกึษา 3 

029799 วิทยานิพนธ์ 3 029799 วทิยานิพนธ์ปริญญาโท 3 

 เข้าร่วมสัมมนาของสาขาวิชา   จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน 

เข้าร่วมสัมมนาระดับชาติ/นานาชาติ 

 

 รวม 6  รวม 6 

      

ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

029799 วิทยานิพนธ์ 9 029799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 9 

 เข้าร่วมสัมมนาของสาขาวิชา   จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน  

 สอบวิทยานิพนธ์ 

ตีพมิพ์บทความ 

  สอบวิทยานิพนธ์ 

น าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ 

 

 รวม 9  รวม 9 
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93 

 

 

 

5.2 แบบ 3 (แผน ข) 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกติ 

029701 แนวคิดและวิธีวิทยาล้านนาศกึษา   3 029701 แนวคิดและวิธีวิทยาล้านนาศกึษา   3 

029702  อักษรและเอกสารโบราณล้านนา   3 029703 ล้านนากับความคดิสร้างสรรค์และนวัตกรรม       3 

029711 ประวัติศาสตร์สังคมล้านนา  3 029711 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมล้านนา              3 

 การสอบภาษาต่างประเทศ   การสอบภาษาต่างประเทศ  

 เข้าร่วมการสัมมนาของสาขาวิชา   จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน  

 รวม 9  รวม 9 

      

ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

029… วิชาเลือก 3 ...             วิชาเลือก               3 

029… วิชาเลือก 3 ...             วิชาเลือก               3 

029… วิชาเลือก 3 ...             วิชาเลือก               3 

029… วิชาเลือก 3 ...             วิชาเลือก               3 

      

 เข้าร่วมการสัมมนาของสาขาวิชา   จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน  

 รวม 12  รวม 12 

      

9
3
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 
 ชั้นปีที่ 2   ชั้นปีที่ 2  

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 

029790 สัมมนาล้านนาศกึษา 3 029790 สัมมนาล้านนาศกึษา 3 

029… วิชาเลือก 3 … วิชาเลือก 3 

029… วิชาเลือก 3 … วิชาเลือก 3 

029798 การค้นคว้าแบบอิสระ 3 029798 การค้นคว้าอิสระ 3 

 เข้าร่วมสัมมนาของสาขาวิชา   จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน 

สอบประมวลความรู้ 

เสนอหัวข้อการค้นคว้าอิสระ 

 

 รวม 12  รวม 12 

      

ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

029798 การค้นคว้าแบบอิสระ 3 029798 การค้นคว้าอิสระ 3 

 เข้าร่วมสัมมนาของสาขาวิชา   จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน  

 เสนอหัวข้อโครงร่างการค้นคว้าอิสระ   สอบการค้นคว้าอิสระ 

น าเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระ 

 

 รวม 3  รวม 3 

      

      

9
4
 



95 

 

 

 

 
 

 



96 

 

 

 

 
 

 



97 

 

 

 

 
 

 



98 

 

 

 

 
 

 



99 

 

 

 

 
 

 



100 

 

 

 

 
 

 



101 

 

 

 

 
 

 



102 

 

 

 

 
 

 



103 

 

 

 

 
 

 



104 

 

 

 

 
 

 



105 

 

 

 

 
 

 



106 

 

 

 

 
 

 



107 

 

 

 

 
 

 



108 

 

 

 

 
 

 



109 

 

 

 

 
 

 



110 

 

 

 

 
 

 



111 

 

 

 

 
 

 



112 

 

 

 

 
 

 



113 

 

 

 

 
 

 



114 

 

 

 

 
 

 



115 

 

 

 

 
 

 



116 

 

 

 

 
 

 



117 

 

 

 

 
 

 



118 

 

 

 

 
 

 



119 

 

 

 

 
 

 



120 

 

 

 

 
 

 

 



121 

 

 

 

 
 

 

 



122 

 

 

 

 
 

 

 



123 

 

 

 

 
 

 

 



124 

 

 

 

 
 

 

 



125 

 

 

 

 
 

 

 



126 

 

 

 

 
 

 

 



127 

 

 

 

 
 

 

 



128 

 

 

 

 
 

 

 



129 

 

 

 



130 

 

 

 

 
 

 



131 

 

 

 



132 

 

 

 

 


