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หมวดที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
 

หลักสูตร  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ส านักวิชาสังคมศาสตร์ 

            หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

รหัสหลักสูตร 25551431104318 

สถานที่จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

รายชื่อปัจจบุัน คุณวุฒิ/สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา หมายเหต ุ

1.อาจารย์ ดร.โกมินทร์  วังอ่อน (ตรี) พธ.บ.สังคมสงเคราะห์ศาสตร์                               
(โท) ศศ.ม.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(เอก) ปร.ด.นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม (นานาชาติ) 

 

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรม
ใจสา 

(ตรี) ค.บ.  สังคมศึกษา 
(โท) ศษ.ม. วิจัยและประเมินผล 
(เอก) ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 

 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วกิรม บุญ
นุ่น* 

(ตรี ) วทบ .เทคโน โลยี อุตสาหกรรมการ
ก่อสร้าง 
(ป.บัณฑิต) หลักสูตรการสอน 
(โท) ศศ.บ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(เอก) ปร.ด.การบริหารนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนา 

*เปลี่ยนชื่อจาก กฤตเมธ 
เป็นวิกรม 

 

อาจารย์ผู้สอน 

รายช่ืออาจารย์ สาขาวิชาที่จบ 

1.อาจารย์ ดร.โกมินทร์  วังอ่อน พธ.บ.สังคมสงเคราะห์ศาสตร์                               
ศศ.ม.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปร.ด.นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (นานาชาติ) 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เลหล้า ตรีเอกานุกูล (ตรี) ศศ.บ การจัดการทั่วไป 
(โท) คม.  การบริหารการศึกษา  
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รายช่ืออาจารย์ สาขาวิชาที่จบ 

(เอก) ปร.ด. สังคมวิทยา 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา (ตรี) ค.บ.  สังคมศึกษา 

(โท) ศษ.ม. วิจัยและประเมินผล 
(เอก) ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 
 

4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิพัชร์  เมฆรา (ตรี) วท.บ. (ภูมิศาสตร์) 
(โท) ศศ.ม. (การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม) 
(เอก) ปร.ด. (นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
(นานาชาติ) 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกรม  บุญนุ่น (ตรี) วทบ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการก่อสร้าง 
(ป.บัณฑิต) หลักสูตรการสอน 
(โท) ศศ.บ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(เอก) ปร.ด.การบริหารนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง (ตรี) กศ.บ.  ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(โท) ค.ม.  สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ จุฬาฯ 
(เอก) Ph.D.Linguistics, The University of Adelaide, 
Australia 

7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เบญจมาศ เมืองเกษม 
 

(ตรี) ศศ.บ. (พัฒนาชุมชน) 
(โท) ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)  
(เอก) ปร.ด. (พัฒนศึกษา) 

 
อาจารยพ์ิเศษ    ไม่มี   
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558) 
 
การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. (ตัวบ่งช้ี 1.1) 
1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

     ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

        เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 3 

คนดังนี้ 
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            1.อาจารย์ ดร.โกมินทร์  วังอ่อน 
            2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา 
            3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกรม  บุญนุ่น 
2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

        ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

        เป็นไปตามเกณฑ ์ดังนี้ 

             1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์

ขึ้นไป 

             2. มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย  1 รายการต้องเป็น

ผลงานวิจัย 

ผลการด าเนินงาน 

ชื่อ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ,ดร.

น าหน้าชื่อ) 

สาขาวิชาที่จบ ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
ระบุชื่อผลงานอย่างน้อย 3 รายการ 

 (เป็นผลงานวิจัย 1 รายการ) 
1. อาจารย์ ดร.โกมินทร์  วังอ่อน 

 

พธ.บ.สังคม
สงเคราะห์ศาสตร์                               
ศศ.ม.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
ปร.ด .นโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม (นานาชาติ) 

1.โกมินทร์ วังอ่อน. (2563). วัดบ้านกล้วยเป็นศูนย์กลาง
ความรู้ทางวัฒนธรรม : ข้อเสนอเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้าง
พ้ืนที่ทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไทลื้อบนพ้ืนฐานประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น, รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (Proceedings) การประชุมวิชาการ
สังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 16. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย. เชียงราย: อ าเภอเมือง. 
2.โกมินทร์ วังอ่อน. (2563). การศึกษาและส่งเสริมการ
จัดการขยะระดับครัวเรือนชุมชนบ้านนาเจริญใหม่ต าบล
แม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย,  
การประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) การประชุม
วิชาการการพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
ครั้งที่ 1. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. 
3.โกมินทร์ วังอ่อน, วชิรวิชญ์ วรชิษณุพงศ์, ปรัชญาณินทร์ 
วงศ์อทิติกุล, ชาญชัย ฤทธิร่วม, ธัญญลักษณ์  แซ่เลี้ยว  
และปรีดา จันทร์แจ่มศรี. (2564). แนวทางการเพ่ิมคุณค่า
และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับกลุ่มผู้ผลิตลูกประคบ
สมุนไพรอย่างผู้ประกอบการ. การประชุมวิชาการและ
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ชื่อ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ,ดร.

น าหน้าชื่อ) 

สาขาวิชาที่จบ ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
ระบุชื่อผลงานอย่างน้อย 3 รายการ 

 (เป็นผลงานวิจัย 1 รายการ) 
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 “วิถีชีวิตใหม่กับการ
พัฒนาท้องถิ่น” (น 134 -152.) วันที่ 25 มิถุนายน 2564.
เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย. 

2. ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา (ตรี) ค.บ.  สังคม

ศึกษา 

(โท) ศษ.ม. วิจัยและ

ประเมินผล 

(เอก) ปร.ด. 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาภูมิภาค 

1.นาวิน พรมใจสา  และชาญชัย ฤทธิร่วม.(2562).กลยุทธ์
การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของเทศบาลต าบลเวียง
เหนือ อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย วารสารวิจัยราชภัฏ
พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 14 
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562) 
2.นาวิน พรมใจสา. (2562). อัตลักษณ์ของเยาวชนต าบล
นางแล อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. Veridian E-
journal,Silpakorn University, 12(5), 599 - 615. 
Chiang Rai Rajabhat University, 10(1), 117-134. 
3.นาวิน พรมใจสา. (2562). ศักยภาพผู้น าชุมชนเพ่ือ
ขับเคลื่อนทุนชุมชนสู่การจัดการชุมชนอย่างเข้มเเข็งและ
ยั่งยืนของต าบลเเม่เปาอ าเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย. Journal of Public Administration, 3(1), 
13 - 24. 
4. Tomgrak Jitbantao and Nawin Promjaisa.(2020). 
Development To Contruction Model Of Life 
Competencies base on indentity in the 21 st 
century Youths of Nanglae Sub-ditrict ,Muang 
ditrict,Chiang Rai Province. Sustainable 
Community Development Journal , 1(1), 1 - 6. 

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วิกรม  

บุญนุ่น 

(ตรี) วทบ.เทคโนโลยี
อุ ต ส าห ก รรม ก าร
ก่อสร้าง 
(ป.บัณฑิต) หลักสูตร
การสอน 
(โท) ศศ.บ. 

1. Krittaporn Saengae Saijun, Hem Thonchai, 
Nilrat Navakijpaitoon, Chiraporn nhoorit, Vikrom 
Boonnun. (2021). Community Way of Chinese 
People in Nabon: Learning, Conservation and 
Adaptation Talad Nabon Community, Nakhon Si 
Thammarat Province. Review of International 
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ชื่อ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ,ดร.

น าหน้าชื่อ) 

สาขาวิชาที่จบ ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
ระบุชื่อผลงานอย่างน้อย 3 รายการ 

 (เป็นผลงานวิจัย 1 รายการ) 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
( เอ ก )  ป ร .ด .ก า ร
บริหารนวัตกรรมเพ่ือ
การพัฒนา 

Geographical Education, 11(8), 2928 - 2935 
2.สมถวิล เอี่ยมโก ๋และวิกรม บุญนุ่น. (2564). การตีตรา
และการกดทับ LGBTQ ในสังคมไทย. วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2(1), 384 – 398 
3.ณรงค์ ใจเที่ยง และกฤตเมธ บุญนุ่น (วิกรม บุญนุ่น). 
(2564). การพัฒนายุทธศาสตร์ของบุคลากรสาธารณสุขใน
จังหวัดพะเยา. วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข, 
7(2), 347 - 358. 
4.กฤตเมธ บุญนุ่น (วิกรม บุญนุ่น). (2562). แนวทางการ
ใช้ Business Model Canvas ในการสร้างนวัตกรรม
สังคม. การประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) การ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 49. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช : 
อ าเภอเมือง. 

 

 

3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (อาจารย์ประจ าซึ่งมีหน้าที่สอนและวิจัยในสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน) 

        ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

        เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้ 

            1.  คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 

            2.  ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

ผลการด าเนินงาน 

รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสตูร ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) 
ระบุชื่อผลงานอย่างน้อย 3 รายการ  

(เป็นผลงานวิจัย 1 รายการ) 

1. ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล 
 

1. Lelar Treeaekanukul & Chunjira Wichai. (2021). 
Cultural Identities in Multicultural Ethnic Socieites in 
the Chiang Rai Special Border Economic Zone. Thai 
Journal of East Asian Studies, 25(1), 32 - 42. 
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รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสตูร ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) 
ระบุชื่อผลงานอย่างน้อย 3 รายการ  

(เป็นผลงานวิจัย 1 รายการ) 

2.เลหล้า ตรีเอกานุกูล. (2562). การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ของประชาชนในจังหวัดเชียงราย. สักทอง : วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.), 25(4), 36 - 42. 
3.ณัฐธิดา จุมปา , ศศิภา ค าก่ า และเลหล้า ตรีเอกานุกูล. 
(2562). การจัดการความรู้ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและแนว
ทางการพัฒนาของกลุ่มชาติพันธุ์ขมุ ในหมู่บ้านห้วยเอียน 
อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย. วารสารการพัฒนาชุมชน
และคุณภาพชีวิต, 7(1), 10 - 21. 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ เมือง
เกษม 

1.เบญจมาศ เมืองเกษม และจามรี พระสุนิล. (2564). การ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้เชียงแสน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์, 10(3), 239 - 252. 
2.เบญจมาศ เมืองเกษม. (2564). รูปแบบเมืองที่เป็นมิตรต่อ
ผู้สูงอายุในเขตต าบลบ้านดู่ อ าเภอ เมือง จังหวัดเชียงราย. 
วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, 7(1), 239 - 254. 
3.เบญจมาศ เมืองเกษม. (2562). การพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย. วารสารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา , 11(1), 49 - 58. 
4.เบญจมาศ เมืองเกษม. (2562). การสร้างสรรค์กิจกรรมการ
เรียนรู้จากทุนชุมชนในวิทยาลัยผู้สูงอายุต าบลเวียงเหนือ 
อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย. วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับ
ใช้สังคม, (2), 53 - 63. 

 

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 

        ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

        เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี ้
 

     4.1  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ า             

              1)  คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา

นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
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              2) ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 

ผลการด าเนินงาน 

รายช่ือ สาขาวิชาที่จบ ประสบการณ์สอน 
(จ านวนปีท่ีสอน) 

ผลงานวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการ  

ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 
1. อาจารย์  ดร.โกมินทร์  
วังอ่อน 

(ต รี )  พ ธ .บ .สั ง ค ม
สงเคราะห์ศาสตร์                               
(โท) ศศ.ม.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
(เอก) ปร.ด .นโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม (นานาชาติ) 

10 ผลงานวิชาการตีพิมพ์ 
โกมินทร์ วังอ่อน. (2563). คู่มือองค์
ความรู้การผลิตสินค้าทางวัฒนธรรม
ไทลื้อเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว  ส านักวิชาสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย: 
เชียงราย 

2. ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา (ตรี) ค.บ.  สังคมศึกษา 
(โท) ศษ.ม. วิจัยและ
ประเมินผล 
( เ อ ก )  ป ร . ด . 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภูมิภาค 

17  

ผลงานวิชาการตีพิมพ์ 

นาวิน พรมใจสา  เลหล้า  ตรีเอกานุ
กูลและ ทิพวรรณ เมืองใจ.
(2562).สมรรถนะแห่งชีวิตตามอัต
ลักษณ์ของเยาวชนในศตวรรษท่ี 21 
ต าบลนางแล อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย.วารสาร Humanities, 
Social Sciences and arts Vol. 12 
No. 5 (2019): Humanities, Social 
Sciences, and Arts ( September 
– October 2019 ).หน้าที่ 599-615 

3.ผศ.ดร.วิกรม  บุญนุ่น (ตรี) วทบ.เทคโนโลยี
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร
ก่อสร้าง 
(ป.บัณฑิต) หลักสูตร
การสอน 
(โท) ศศ.บ. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
(เอก) ปร.ด.การบริหาร
น วั ต ก ร รม เ พ่ื อ ก า ร

6 ผลงานวิชาการ 
1.กฤตเมธ บุญนุ่น. (2562). แนว
ทางการใช้ Business Model 
Canvas ในการสร้างนวัตกรรมสังคม
.. โครงการการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยระดับ บัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครศรีธรรมราช., 6-7 ธันวาคม 
2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/issue/view/14998
https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/issue/view/14998
https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/issue/view/14998
https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/issue/view/14998
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รายช่ือ สาขาวิชาที่จบ ประสบการณ์สอน 
(จ านวนปีท่ีสอน) 

ผลงานวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการ  

ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 
พัฒนา นครศรีธรรมราช.. อ าเภอเมือง: 

นครศรีธรรมราช. 
4.ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุ
กูล 

(ตรี) ศศ.บ การจัดการ
ทั่วไป 
(โท) คม.  การบริหาร
การศึกษา  
(เอ ก ) ป ร .ด . สั งค ม
วิทยา 

14 ผลงานตีพิมพ์ 
Lelar Treeaekanukul & Chunjira 
Wichai. (2021). Cultural 
Identities in Multicultural Ethnic 
Socieites in the Chiang Rai 
Special Border Economic Zone. 
Thai Journal of East Asian 
Studies , 25(1), 32 – 42. 
 

5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
เบญจมาศ เมืองเกษม 

(ตรี) ศศ.บ.พัฒนาชุมชน 

(โท) ศศ.ม.พัฒนาสังคม 
(เอก) ปร.ด.พัฒนศึกษา 

17 เบญจมาศ เมืองเกษม. (2564). 
รูปแบบเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุใน
เขตต าบลบ้านดู่ อ าเภอ เมือง จังหวัด
เชียงราย. วารสาร มจร มนุษยศาสตร์
ปริทรรศน์, 7(1), 239 - 254. 

6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
ศศิพัชร์ เมฆรา 
 

(ตรี)  วท.บ. (ภูมิศาสตร์)  

(โท) ศศ.ม. (การจัดการ

มนุษ ย์กับสิ่ งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยเชียงให ม่ 

พ.ศ. 2547 

(เอก) ปร.ด. (นโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม (นานาชาติ)) 

14 ผลงานวิชาการตีพิมพ์ 
1. Sasiphat mekara. (2020). Urban 
Land Use Planning influencing to 
Urbanization In the area of Wiang 
Nuea Municipality, Wiang Chai 
District, Chiang Rai 
Province. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
, 12(3), 0 - 0. 

 

 

      4.2  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ 

              - ไม่มี 

  

5. คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
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        ไม่เปน็ไปตามเกณฑ ์

        เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้ 

             1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า

และด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

             2. มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น

ผลงานวิจัย 

ผลการด าเนินงาน 

รายชื่อ
อาจารย์ท่ี
ปรึกษา 

สาขาวิชาท่ี
จบ 

ผลงานวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ  
ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 

1. อาจารย์ 

ดร.โกมิ

นทร์        

วังอ่อน 

 

พธ.บ.
สังคม
สงเคราะห์
ศาสตร์                               
ศ ศ . ม .
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
ป ร . ด .
น โ ย บ า ย
การพัฒนา
เศรษฐกิ จ
และสังคม 
(นานาชาติ
) 

1.โกมินทร์ วังอ่อน. (2563). วัดบ้านกล้วยเป็นศูนย์กลางความรู้ทางวัฒนธรรม : 
ข้อเสนอเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไทลื้อบนพ้ืนฐานประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น, รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) การ
ประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 16. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 
เชียงราย: อ าเภอเมือง. 
2.โกมินทร์ วังอ่อน. (2563). การศึกษาและส่งเสริมการจัดการขยะระดับครัวเรือนชุมชน
บ้านนาเจริญใหม่ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย,  
การประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน
ฉลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 1. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. 
3.โกมินทร์ วังอ่อน, วชิรวิชญ์ วรชิษณุพงศ์, ปรัชญาณินทร์ วงศ์อทิติกุล, ชาญชัย ฤทธิ
ร่วม, ธัญญลักษณ์  แซ่เลี้ยว  และปรีดา จันทร์แจ่มศรี. (2564). แนวทางการเพ่ิมคุณค่า
และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับกลุ่มผู้ผลิตลูกประคบสมุนไพรอย่างผู้ประกอบการ. การ
ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 “วิถีชีวิตใหม่กับการพัฒนาท้องถิ่น” (น 134 -152.) วันที่ 25 
มิถุนายน 2564.เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 

2. ผศ.ดร.
นาวิน พรม
ใจสา 

(ตรี) ค.บ.  

สังคม

ศึกษา 

(โท) ศษ.ม. 

วิจัยและ

ประเมินผล 

1.นาวิน พรมใจสา  และชาญชัย ฤทธิร่วม.(2562).กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนของเทศบาลต าบลเวียงเหนือ อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย วารสารวิจัยราชภัฏ
พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 
2562) 
2.นาวิน พรมใจสา. (2562). อัตลักษณ์ของเยาวชนต าบลนางแล อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย. Veridian E-journal,Silpakorn University, 12(5), 599 - 615. 
Chiang Rai Rajabhat University, 10(1), 117-134. 
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รายชื่อ
อาจารย์ท่ี
ปรึกษา 

สาขาวิชาท่ี
จบ 

ผลงานวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ  
ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 

( เ อ ก ) 
ป ร . ด . 
ยุทธศาสต
ร์ ก า ร
พั ฒ น า
ภูมิภาค 

3.นาวิน พรมใจสา. (2562). ศักยภาพผู้น าชุมชนเพ่ือขับเคลื่อนทุนชุมชนสู่การจัดการ
ชุมชนอย่างเข้มเเข็งและยั่งยืนของต าบลเเม่เปาอ าเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย. Journal of Public Administration, 3(1), 13 - 24. 
4. Tomgrak Jitbantao and Nawin Promjaisa.(2020). Development To 
Contruction Model Of Life Competencies base on indentity in the 21 st 
century Youths of Nanglae Sub-ditrict ,Muang ditrict,Chiang Rai 
Province. Sustainable Community Development Journal , 1(1), 1 - 6. 

3 .ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจา
ร ย์   ด ร .
วิกรม  บุญ
นุ่น 

(ตรี) วทบ.
เทคโนโลยี
อุตสาหกร
ร ม ก า ร
ก่อสร้าง 
(ป.บัณฑิต) 
หลักสูตร
การสอน 
(โท) ศศ.บ. 
ยุทธศาสต
ร์การ
พัฒนา 
(เอก) 

ปร.ด.การ

บริหาร

นวัตกรรม

เพ่ือการ

พัฒนา 

1. Krittaporn Saengae Saijun, Hem Thonchai, Nilrat Navakijpaitoon, 
Chiraporn nhoorit, Vikrom Boonnun. (2021). Community Way of Chinese 
People in Nabon: Learning, Conservation and Adaptation Talad Nabon 
Community, Nakhon Si Thammarat Province. Review of International 
Geographical Education, 11(8), 2928 - 2935 
2.สมถวิล เอี่ยมโก ๋และวิกรม บุญนุ่น. (2564). การตีตราและการกดทับ LGBTQ ใน
สังคมไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2(1), 384 – 398 
3.ณรงค์ ใจเที่ยง และกฤตเมธ บุญนุ่น (วิกรม บุญนุ่น). (2564). การพัฒนายุทธศาสตร์
ของบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดพะเยา. วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข, 
7(2), 347 - 358. 
4.กฤตเมธ บุญนุ่น (วิกรม บุญนุ่น). (2562). แนวทางการใช้ Business Model Canvas 
ในการสร้างนวัตกรรมสังคม. การประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) การประชุม
วิชาการผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
ครั้งที่ 49. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช : อ าเภอเมือง. 

4 .ผ ศ .ด ร .

เลหล้า ตรี

เอกานุกูล 

 

(ตรี) ศศ.บ 
การจัดการ
ทั่วไป 
(โท) คม.  

1. Lelar Treeaekanukul & Chunjira Wichai. (2021). Cultural Identities in 
Multicultural Ethnic Socieites in the Chiang Rai Special Border Economic 
Zone. Thai Journal of East Asian Studies, 25(1), 32 - 42. 
2.เลหล้า ตรีเอกานุกูล. (2562). การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของประชาชนในจังหวัด
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รายชื่อ
อาจารย์ท่ี
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การบริหาร
การศึกษา  
(เอก) 
ปร.ด. 
สังคม
วิทยา 
 

เชียงราย. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.), 25(4), 36 - 42. 
3.ณัฐธิดา จุมปา, ศศิภา ค าก่ า และเลหล้า ตรีเอกานุกูล. (2562). การจัดการความรู้
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและแนวทางการพัฒนาของกลุ่มชาติพันธุ์ขมุในหมู่บ้านห้วย
เอียน อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, 
7(1), 10 - 21. 

5 .ผู้ ช่ ว ย

ศาสตราจาร

ย์  ด ร .

เบญจมาศ 

เมืองเกษม 

(ตรี) ศศ.บ.
พัฒนาชุมชน 

(โท) ศศ.ม.
พัฒนาสังคม 
(เอก) 
ปร.ด.พัฒน
ศึกษา 

1.เบญจมาศ เมืองเกษม และจามรี พระสุนิล. (2564). การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้
ของศูนย์การเรียนรู้เชียงแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์, 10(3), 239 - 252. 
2.เบญจมาศ เมืองเกษม. (2564). รูปแบบเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุในเขตต าบลบ้านดู่ 
อ าเภอ เมือง จังหวัดเชียงราย. วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, 7(1), 239 - 254. 
3.เบญจมาศ เมืองเกษม. (2562). การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย. วารสารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา , 11(1), 49 - 58. 
4.เบญจมาศ เมืองเกษม. (2562). การสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้จากทุนชุมชนใน
วิทยาลัยผู้สูงอายุต าบลเวียงเหนือ อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย. วารสารวิจัยราชภัฏ
ธนบุรี รับใช้สังคม, (2), 53 - 63. 

 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

        ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

        เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี ้

     6.1 อาจารย์ประจ า 

           1) คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า 

รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

          2) มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

     ผลการด าเนินงาน 
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ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 

1. อาจารย์ ดร.โกมินทร์        พธ.บ.สังคมสงเคราะห์ศาสตร์                               1.โกมินทร์ วังอ่อน. (2563). วัดบ้านกล้วยเป็น
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วังอ่อน 

 

ศศ.ม.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปร.ด .นโยบายการพัฒ นา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม 
(นานาชาติ) 

ศูนย์กลางความรู้ทางวัฒนธรรม : ข้อเสนอเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือสร้างพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมชาติ
พันธุ์ไทลื้อบนพื้นฐานประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น, รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (Proceedings) การประชุม
วิชาการสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 16. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. เชียงราย: 
อ าเภอเมือง. 
2.โกมินทร์ วังอ่อน. (2563). การศึกษาและ
ส่งเสริมการจัดการขยะระดับครัวเรือนชุมชน
บ้านนาเจริญใหม่ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็ง
ราย จังหวัดเชียงราย,  
การประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) 
การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนฉลาดใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 1. เชียงใหม่: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. 
3.โกมินทร์ วังอ่อน, วชิรวิชญ์ วรชิษณุพงศ์ , 
ปรัชญาณินทร์ วงศ์อทิติกุล, ชาญชัย ฤทธิร่วม, 
ธัญญลักษณ์  แซ่เลี้ยว  และปรีดา จันทร์แจ่ม
ศรี. (2564). แนวทางการเพ่ิมคุณค่าและการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับกลุ่มผู้ผลิตลูกประคบ
สมุนไพรอย่างผู้ประกอบการ. การประชุม
วิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น ครั้งที่ 1 “วิถีชีวิตใหม่กับการพัฒนา
ท้องถิ่น” (น 134 -152.) วันที่ 25 มิถุนายน 
2564 .เชี ย งราย  : มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
เชียงราย. 

2. ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา (ตรี) ค.บ.  สังคมศึกษา 

(โท) ศษ.ม. วิจัยและ

ประเมินผล 

1.นาวิน พรมใจสา  และชาญชัย ฤทธิร่วม.
(2562).กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนของเทศบาลต าบลเวียงเหนือ อ าเภอ
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(เอก) ปร.ด. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภูมิภาค 

เวียงชัย จังหวัดเชียงราย วารสารวิจัยราชภัฏ
พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 
2562) 
2.นาวิน พรมใจสา. (2562). อัตลักษณ์ของ
เยาวชนต าบลนางแล อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย. Veridian E-journal,Silpakorn 
University, 12(5), 599 - 615. 
Chiang Rai Rajabhat University, 10(1), 
117-134. 
3.นาวิน พรมใจสา. (2562). ศักยภาพผู้น า
ชุมชนเพ่ือขับเคลื่อนทุนชุมชนสู่การจัดการ
ชุมชนอย่างเข้มเเข็งและยั่งยืนของต าบลเเม่
เปาอ าเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย. Journal of Public 
Administration, 3(1), 13 - 24. 
4. Tomgrak Jitbantao and Nawin 
Promjaisa.(2020). Development To 
Contruction Model Of Life 
Competencies base on indentity in the 
21 st century Youths of Nanglae Sub-
ditrict ,Muang ditrict,Chiang Rai 
Province. Sustainable Community 
Development Journal , 1(1), 1 - 6. 

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วิกรม  
บุญนุ่น 

(ต รี )  ว ท บ . เท ค โ น โ ล ยี
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง 
(ป.บัณฑิต) หลักสูตรการสอน 
(โท) ศศ.บ. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
(เอก) ปร.ด.การบริหาร

นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 

1. Krittaporn Saengae Saijun, Hem 
Thonchai, Nilrat Navakijpaitoon, 
Chiraporn nhoorit, Vikrom Boonnun. 
(2021). Community Way of Chinese 
People in Nabon: Learning, 
Conservation and Adaptation Talad 
Nabon Community, Nakhon Si 
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Thammarat Province. Review of 
International Geographical Education, 
11(8), 2928 - 2935 
2.สมถวิล เอี่ยมโก ๋และวิกรม บุญนุ่น. (2564). 
การตีตราและการกดทับ LGBTQ ใน
สังคมไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร, 2(1), 384 – 398 
3.ณรงค์ ใจเที่ยง และกฤตเมธ บุญนุ่น (วิกรม 
บุญนุ่น). (2564). การพัฒนายุทธศาสตร์ของ
บุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดพะเยา. วารสาร
กฎหมายและนโยบายสาธารณสุข, 7(2), 347 
- 358. 
4.กฤตเมธ บุญนุ่น (วิกรม บุญนุ่น). (2562). 
แนวทางการใช้ Business Model Canvas 
ในการสร้างนวัตกรรมสังคม. การประชุม
วิชาการระดับชาติ (Proceedings) การ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 49. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช : 
อ าเภอเมือง. 

4.ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล 

 

(ตรี) ศศ.บ การจัดการทั่วไป 
(โท) คม.  การบริหาร
การศึกษา  
(เอก) ปร.ด. สังคมวิทยา 
 

1. Lelar Treeaekanukul & Chunjira 
Wichai. (2021). Cultural Identities in 
Multicultural Ethnic Socieites in the 
Chiang Rai Special Border Economic 
Zone. Thai Journal of East Asian 
Studies, 25(1), 32 - 42. 
2.เลหล้า ตรีเอกานุกูล. (2562). การเฝ้าระวัง
ทางวัฒนธรรมของประชาชนในจังหวัด
เชียงราย. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (สทมส.), 25(4), 36 - 42. 
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3.ณัฐธิดา จุมปา, ศศิภา ค าก่ า และเลหล้า ตรี
เอกานุกูล. (2562). การจัดการความรู้
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและแนวทางการ
พัฒนาของกลุ่มชาติพันธุ์ขมุในหมู่บา้นห้วย
เอียน อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย. 
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, 
7(1), 10 - 21. 

5 .ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ด ร .

เบญจมาศ เมืองเกษม 

(ตรี) ศศ.บ.พัฒนาชุมชน 

(โท) ศศ.ม.พัฒนาสังคม 
(เอก) ปร.ด.พัฒนศึกษา 

1.เบญจมาศ เมืองเกษม และจามรี พระสุนิล. 
(2564). การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ของ
ศูนย์การเรียนรู้เชียงแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย. วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์, 10(3), 239 - 252. 
2.เบญจมาศ เมืองเกษม. (2564). รูปแบบ
เมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุในเขตต าบลบ้านดู่ 
อ าเภอ เมือง จังหวัดเชียงราย. วารสาร มจร 
มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, 7(1), 239 - 254. 
3.เบญจมาศ เมืองเกษม. (2562). การพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัด
เชียงราย. วารสารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา , 11(1), 49 
- 58. 
4.เบญจมาศ เมืองเกษม. (2562). การ
สร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้จากทุนชุมชนใน
วิทยาลัยผู้สูงอายุต าบลเวียงเหนือ อ าเภอเวียง
ชัย จังหวัดเชียงราย. วารสารวิจัยราชภัฏ
ธนบุรี รับใช้สังคม, (2), 53 - 63. 

6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์

ศักดิ์  ศรีสม 

ตรี วท.บ (วิทยาการ

คอมพิวเตอร์) 

โ ท  ว ท .ม .  (เท ค โ น โ ล ยี

1.กนกวรรณ วรรณจักร, ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม, สุ
ชาติ ลี้ตระกูล และ แสงระวี ณ ล าพูน. 
(2562). การ พัฒนายุทธศาสตร์การบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะ การบริหาร



16 
 

รายชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา สาขาวิชาท่ีจบ ผลงานวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ  
ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 

สารสนเทศ) 

เอก ปร.ด (การศึกษาและการ
พัฒนาสังคม 

ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนเอกชนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเชียงราย. วิชาการบัณฑิตศึกษาและ
สังคมศาสตร์ มหาวิทาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 
2562(9(2)), 1 - 14. 

2.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม กรกช แสนพิช และพิม
วิลัย โกสุโท. (2562). การประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล. การประชุมวิชาการ สง
คมศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ครั่งที่ 15, 25 มกราคม 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย: เชียงราย. 

3.นิธิรัตน์ บัวค า, ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม และ 
จ ารัส กลิ่นหนู. (2563). ะบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการดานการบรรเทา วาตภัย. การ
ประชุมวิชาการ สงคมศาสตร์วิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั่งที่ 16, 24 
มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 
ส านักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย: เชียงราย. 

7. ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร.    

ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ 

ตรี วท.บ. (ภูมิศาสตร์)  

โท ศศ.ม. (การจัดการมนุษย์กับ

สิง่แวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 

2547 

ปร.ด . (น โยบายการพัฒ นา

เศรษฐกิจและสังคม (นานาชาติ)) 

1.ศศิพัชร์ เมฆรา (ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์), 
นครินทร์ นาใจดี, กัลยาณี สายสุข และณัฐทิ
ยา วัฒนศิริศาสตร์. (2564). มรดกทาง
วัฒนธรรมกับการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เทศบาลต าบลแม่จัน 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย. The Journal 
of law, Public Administration and 
Social Science, 5(2), 183-195. 
2. Sasiphat Mekara (Sasiphat Hanrit). 
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รายชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา สาขาวิชาท่ีจบ ผลงานวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ  
ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 

(2020). Urban Land Use Planning 
influencing to Urbanization In the area 
of Wiang Nuea Municipality, Wiang 
Chai District, Chiang Rai Province. 
วารสารนาคบุตรปริทรรศน์, มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครศรีธรรมราช, 12(3), 181-192. 
3.นพชัย ฟองอิสสระ, ศศิพัชร์ เมฆรา (ศศิ
พัชร์ หาญฤทธิ์). (2563). การจัดการเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์และการเฝ้าระวังการน า
วัฒนธรรม เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดเชียงราย. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง, 9(1), 51-63. 

8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ประยูร อิมิวัตร์ 

(ตรี)รป.บ. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 
(โท)รป.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 
(เอก) รป.ด. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 

1.ประยูร อิมิวัตร์ และคณะ. . (2562). 
นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชนตาม
แนวทางประชารัฐในอ าเภอเวียงชัย จังหวัด
เชียงราย. . วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 7(2), 1117 - 
135. 
2.ประยูร อิมิวัตร์ และคณะ. . (2562). แนว
ทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยใช้
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเป็นฐาน.. วารสารสันติ
ศึกษาปริทรรศน์ , 7(2), 81 - 112. 
3.ประยูร อิมิวัตร์ และคณะ. . (2561). 
ท้องถิ่นอภิวัตน์ : นวัตกรรมการจัดการชุมชน
ต าบลหัวง้ม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย. การ
บริหารปกครอง (Governance Journal) , 
7(2), 46 - 63. 
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     6.2 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

           1)  คุณวุฒิระดับปริญาเอกหรือเทียบเท่า  

            2)  มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์

หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 

            3) หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามท่ีก าหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็น

ที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและ

แจ้ง กกอ.ทราบ 

 ผลการด าเนินงาน 

ชื่อ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งทาง

วิชาการ,ดร. น าหน้าชื่อ) 

สาขาวิชาทีจ่บ ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี (พ.ศ.2558-2562) 
ระบุชื่อผลงานอย่างน้อย 3 รายการ 

 (เป็นผลงานวิจัย 1 รายการ) 
1.รองศาสตราจารย์ ดร.
อภินันท์ จันตะนี 

(ตรี) ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 
(โท) ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)  
(เอก)  (management)  

อภินันท์ จันตะนี. (2558). เศรษฐกิจพระเครื่องเมืองไทย. 
วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลง
กรณ์ฯ., 10(1), 0 - 0. 
อภินันท์ จันตะนี. (2560). พุทธรัฐศาสตร์ส าหรับส่งเสริม
ความมั่นคงแห่งพลเมือง.  วารสารมหาวิทยาลัยปทุมธานี., 
10(2), 0 - 0. 
อภินันท์ จันตะนี. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาลบ้าน
แพรก  จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา. วารสารบัณฑิตศึกษา
ปริทรรศน์, 7 (12), 0 - 0. 

2.ดร.กนกวรรณ เอ่ียมชัย (ตรี)(สาธารณาสุขศาสตร
บัณฑิต)  
(โท)การวัดผลการศึกษา) 
(เอก) (การวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร)  

1.กนกวรรณ เอ่ียมชัย. (2563). การประเมินผลงานด้าน
สาธารณสุขตามแนว OKRs ในการปฏิบัติงาน ตาม
ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข. วารสาร
วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, 13(2), 0 - 0.  
2.กนกวรรณ เอ่ียมชัย. (2561). กระบวนการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วมระดับ ต 
าบล จังหวัดพะเยา. วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ, 11(3), 
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ชื่อ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งทาง

วิชาการ,ดร. น าหน้าชื่อ) 

สาขาวิชาทีจ่บ ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี (พ.ศ.2558-2562) 
ระบุชื่อผลงานอย่างน้อย 3 รายการ 

 (เป็นผลงานวิจัย 1 รายการ) 
0 - 0.  
3.กนกวรรณ เอ่ียมชัย. (2561). การมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยโดยใช้ภูมิ ปัญญา 
ท้องถิ่นบ้านแม่ต๋อมในจังหวัดพะเยา. วารสารการวิจัยเพื่อ
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่, 10(3), 0 – 0 
ผลงานวิจัย  
4.กนกวรรณ เอ่ียมชัย. (2561). ศาสตร์และศิลป์ในการ
จัดการเรียนการสอนเทคนิคการวิเคราะห์ชุมชน อย่างมี
ส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้. ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2561 วิทยาลัยพยาบาล
พะเยา. พะเยา: พะเยา.  
5.กนกวรรณ เอี่ยมชัย. (2558). แนวทางการจัดการ
สุขภาพเพ่ือการพ่ึงพาตนเองโดยการมีส่วนร่วม ของคนใน
ชุมชนบ้านเหล่า หมู่ 9ต าบลบ้านตุ่น อ าเภอเมือง จังหวัด
พะเยา. ส านักงานกองทุน สนับสนุนงานวิจัย, 2558 สกว. 
กรุงเทพมหานคร: กรุงเทพมหานคร 

3.รองศาสตราจารย์ ดร.สิริ
โฉม พิเชษฐบุญเกียรติ  

(ตร)ี ศศ.บ. (เอก
ประวัติศาสตร์) 
(โท) ศศ.ม. (การสอน
สังคมศึกษา) 
(เอก) Ph.D. 
(Development 
Education) 
 

1.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ. (2563). ศึกษาศาสตร์
พระราชาผ่านพระบรมราโชวาทพระราชทานให้กับ
บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี 2548 
- 2561. เชียงราย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนนา เชียงราย. 
2.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ. (2563). ความเครียดที่
ปรากฎในการท างานของบุคลากรทางการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย. 
เชียงราย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา 
เชียงราย. 
3.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ. (2562). สืบสานลายเส้นผ้า
ทอไทลื้อ อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย. เชียงราย: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา เชียงราย. 

4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ตรี) วท.บ. 1.พิสิฐ โอ่งเจริญ. (2564). การด าเนินงานแก้ไขปัญหาใน
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ชื่อ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งทาง

วิชาการ,ดร. น าหน้าชื่อ) 

สาขาวิชาทีจ่บ ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี (พ.ศ.2558-2562) 
ระบุชื่อผลงานอย่างน้อย 3 รายการ 

 (เป็นผลงานวิจัย 1 รายการ) 
(พิเศษ) ดร. พิสิฐ โอ่ง
เจริญ 

(เกษตรศาสตร์) 
(โท) ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
(เอก) รป.ด. (รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 

พ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้: โครงการซ่อมแซมบ้านเรือน
ราษฎรที่ยากจนและด้อยโอกาส จังหวัดชายแดนใต้. 
วารสารวิชาการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตของ
คณะกรรมการอุดมศึกษา, 9(1), 14 - 26. 
2.พิสิฐ โอ่งเจริญ. (2563). การขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ
ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ: ถอดบทเรียน ภูทับ
เบิกโมเดล. วารสารวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณ
ภูม,ิ 6(1), 586 - 600. 
3.พิสิฐ โอ่งเจริญ. (2563). รูปแบบการเพ่ิมประสิทธิผลใน
การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เพื่อการพัฒนาชุมชน. 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, 9(1), 65 - 
75. 
 

5.ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุล
ชัย 

(ตรี) M.S. (เศรษฐศาสตร์
เกษตร) 
(โท) M.S. (สถิติ) 
(เอก) Phd. 
(เศรษฐศาสตร์) 

1.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย. (2563). PGS: Roadmap to 
Promote Organic Agriculture for Smallholders in 
Thailand. Taiwan: Taiwan. 
2.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย. (2561). การผลิตอ้อยอย่าง
ยั่งยืนบนการเปลี่ยนแปลงของนโยบายและทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.): 
กรุงเทพมหานคร. 
3.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย. (2561). การผลิตอ้อยอย่าง
ยั่งยืนบนการเปลี่ยนแปลงของนโยบายและทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 
2561(0), 0 - 0. 

 

 

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

        ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
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        เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้ 

      7.1  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสตร และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อย

กว่า 5 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

      7.2  อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

             1) คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

             2) มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น

ผลงานวิจัย 

      7.3  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

             1) คุณวุฒิระดับปริญาเอกหรือเทียบเท่า  

              2) มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์แผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ

วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 

             3) หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง

เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบัน

และแจ้ง กกอ.ทราบ 

 

 

ผลการด าเนินงาน 
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1. อาจารย์ ดร.โกมินทร์        

วังอ่อน 

 

พธ.บ.สังคมสงเคราะห์ศาสตร์                               
ศศ.ม.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปร.ด .นโยบายการพัฒ นา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม 
(นานาชาติ) 

1.โกมินทร์ วังอ่อน. (2563). วัดบ้านกล้วยเป็น
ศูนย์กลางความรู้ทางวัฒนธรรม : ข้อเสนอเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือสร้างพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมชาติ
พันธุ์ไทลื้อบนพื้นฐานประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น, รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (Proceedings) การประชุม
วิชาการสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 16. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. เชียงราย: 
อ าเภอเมือง. 
2.โกมินทร์ วังอ่อน. (2563). การศึกษาและ
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ส่งเสริมการจัดการขยะระดับครัวเรือนชุมชน
บ้านนาเจริญใหม่ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็ง
ราย จังหวัดเชียงราย,  
การประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) 
การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนฉลาดใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 1. เชียงใหม่: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. 
3.โกมินทร์ วังอ่อน, วชิรวิชญ์ วรชิษณุพงศ์ , 
ปรัชญาณินทร์ วงศ์อทิติกุล, ชาญชัย ฤทธิร่วม, 
ธัญญลักษณ์  แซ่เลี้ยว  และปรีดา จันทร์แจ่ม
ศรี. (2564). แนวทางการเพ่ิมคุณค่าและการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับกลุ่มผู้ผลิตลูกประคบ
สมุนไพรอย่างผู้ประกอบการ. การประชุม
วิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น ครั้งที่ 1 “วิถีชีวิตใหม่กับการพัฒนา
ท้องถิ่น” (น 134 -152.) วันที่ 25 มิถุนายน 
2564 .เชี ย งราย  : มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
เชียงราย. 

2. ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา (ตรี) ค.บ.  สังคมศึกษา 

(โท) ศษ.ม. วิจัยและ

ประเมินผล 

(เอก) ปร.ด. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภูมิภาค 

1.นาวิน พรมใจสา  และชาญชัย ฤทธิร่วม.
(2562).กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนของเทศบาลต าบลเวียงเหนือ อ าเภอ
เวียงชัย จังหวัดเชียงราย วารสารวิจัยราชภัฏ
พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 
2562) 
2.นาวิน พรมใจสา. (2562). อัตลักษณ์ของ
เยาวชนต าบลนางแล อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย. Veridian E-journal,Silpakorn 
University, 12(5), 599 - 615. 
Chiang Rai Rajabhat University, 10(1), 



23 
 

รายชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา สาขาวิชาท่ีจบ ผลงานวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ  
ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 

117-134. 
3.นาวิน พรมใจสา. (2562). ศักยภาพผู้น า
ชุมชนเพ่ือขับเคลื่อนทุนชุมชนสู่การจัดการ
ชุมชนอย่างเข้มเเข็งและยั่งยืนของต าบลเเม่
เปาอ าเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย. Journal of Public 
Administration, 3(1), 13 - 24. 
4. Tomgrak Jitbantao and Nawin 
Promjaisa.(2020). Development To 
Contruction Model Of Life 
Competencies base on indentity in the 
21 st century Youths of Nanglae Sub-
ditrict ,Muang ditrict,Chiang Rai 
Province. Sustainable Community 
Development Journal , 1(1), 1 - 6. 

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วิกรม  
บุญนุ่น 

(ต รี )  ว ท บ . เท ค โ น โ ล ยี
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง 
(ป.บัณฑิต) หลักสูตรการสอน 
(โท) ศศ.บ. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
(เอก) ปร.ด.การบริหาร

นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 

1. Krittaporn Saengae Saijun, Hem 
Thonchai, Nilrat Navakijpaitoon, 
Chiraporn nhoorit, Vikrom Boonnun. 
(2021). Community Way of Chinese 
People in Nabon: Learning, 
Conservation and Adaptation Talad 
Nabon Community, Nakhon Si 
Thammarat Province. Review of 
International Geographical Education, 
11(8), 2928 - 2935 
2.สมถวิล เอี่ยมโก ๋และวิกรม บุญนุ่น. (2564). 
การตีตราและการกดทับ LGBTQ ใน
สังคมไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร, 2(1), 384 – 398 
3.ณรงค์ ใจเที่ยง และกฤตเมธ บุญนุ่น (วิกรม 
บุญนุ่น). (2564). การพัฒนายุทธศาสตร์ของ
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บุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดพะเยา. วารสาร
กฎหมายและนโยบายสาธารณสุข, 7(2), 347 
- 358. 
4.กฤตเมธ บุญนุ่น (วิกรม บุญนุ่น). (2562). 
แนวทางการใช้ Business Model Canvas 
ในการสร้างนวัตกรรมสังคม. การประชุม
วิชาการระดับชาติ (Proceedings) การ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 49. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช : 
อ าเภอเมือง. 

4.ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล 

 

(ตรี) ศศ.บ การจัดการทั่วไป 
(โท) คม.  การบริหาร
การศึกษา  
(เอก) ปร.ด. สังคมวิทยา 
 

1. Lelar Treeaekanukul & Chunjira 
Wichai. (2021). Cultural Identities in 
Multicultural Ethnic Socieites in the 
Chiang Rai Special Border Economic 
Zone. Thai Journal of East Asian 
Studies, 25(1), 32 - 42. 
2.เลหล้า ตรีเอกานุกูล. (2562). การเฝ้าระวัง
ทางวัฒนธรรมของประชาชนในจังหวัด
เชียงราย. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (สทมส.), 25(4), 36 - 42. 
3.ณัฐธิดา จุมปา, ศศิภา ค าก่ า และเลหล้า ตรี
เอกานุกูล. (2562). การจัดการความรู้
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและแนวทางการ
พัฒนาของกลุ่มชาติพันธุ์ขมุในหมู่บ้านห้วย
เอียน อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย. 
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, 
7(1), 10 - 21. 

5 .ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ด ร .

เบญจมาศ เมืองเกษม 

(ตรี) ศศ.บ.พัฒนาชุมชน 

(โท) ศศ.ม.พัฒนาสังคม 

1.เบญจมาศ เมืองเกษม และจามรี พระสุนิล. 
(2564). การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ของ
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(เอก) ปร.ด.พัฒนศึกษา ศูนย์การเรียนรู้เชียงแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย. วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์, 10(3), 239 - 252. 
2.เบญจมาศ เมืองเกษม. (2564). รูปแบบ
เมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุในเขตต าบลบ้านดู่ 
อ าเภอ เมือง จังหวัดเชียงราย. วารสาร มจร 
มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, 7(1), 239 - 254. 
3.เบญจมาศ เมืองเกษม. (2562). การพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัด
เชียงราย. วารสารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา , 11(1), 49 
- 58. 
4.เบญจมาศ เมืองเกษม. (2562). การ
สร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้จากทุนชุมชนใน
วิทยาลัยผู้สูงอายุต าบลเวียงเหนือ อ าเภอเวียง
ชัย จังหวัดเชียงราย. วารสารวิจัยราชภัฏ
ธนบุรี รับใช้สังคม, (2), 53 - 63. 

6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์

ศักดิ์  ศรีสม 

ตรี วท.บ (วิทยาการ

คอมพิวเตอร์) 

โ ท  ว ท .ม .  (เท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศ) 

เอก ปร.ด (การศึกษาและการ
พัฒนาสังคม 

1.กนกวรรณ วรรณจักร, ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม, สุ
ชาติ ลี้ตระกูล และ แสงระวี ณ ล าพูน. 
(2562). การ พัฒนายุทธศาสตร์การบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะ การบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนเอกชนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเชียงราย. วิชาการบัณฑิตศึกษาและ
สังคมศาสตร์ มหาวิทาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 
2562(9(2)), 1 - 14. 

2.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม กรกช แสนพิช และพิม
วิลัย โกสุโท. (2562). การประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับ โรงพยาบาล
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ส่งเสริมสุขภาพต าบล. การประชุมวิชาการ สง
คมศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ครั่งที่ 15, 25 มกราคม 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย: เชียงราย. 

3.นิธิรัตน์ บัวค า, ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม และ 
จ ารัส กลิ่นหนู. (2563). ะบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการดานการบรรเทา วาตภัย. การ
ประชุมวิชาการ สงคมศาสตร์วิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั่งที่ 16, 24 
มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 
ส านักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย: เชียงราย. 

7. ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร.    

ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ 

ตรี วท.บ. (ภูมิศาสตร์)  

โท ศศ.ม. (การจัดการมนุษย์กับ

สิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 

2547 

ปร.ด . (น โยบายการพัฒ นา

เศรษฐกิจและสังคม (นานาชาติ)) 

1.ศศิพัชร์ เมฆรา (ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์), 
นครินทร์ นาใจดี, กัลยาณี สายสุข และณัฐทิ
ยา วัฒนศิริศาสตร์. (2564). มรดกทาง
วัฒนธรรมกับการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เทศบาลต าบลแม่จัน 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย. The Journal 
of law, Public Administration and 
Social Science, 5(2), 183-195. 
2. Sasiphat Mekara (Sasiphat Hanrit). 
(2020). Urban Land Use Planning 
influencing to Urbanization In the area 
of Wiang Nuea Municipality, Wiang 
Chai District, Chiang Rai Province. 
วารสารนาคบุตรปริทรรศน์, มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครศรีธรรมราช, 12(3), 181-192. 
3.นพชัย ฟองอิสสระ, ศศิพัชร์ เมฆรา (ศศิ
พัชร์ หาญฤทธิ์). (2563). การจัดการเศรษฐกิจ
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เชิงสร้างสรรค์และการเฝ้าระวังการน า
วัฒนธรรม เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดเชียงราย. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง, 9(1), 51-63. 

8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ประยูร อิมิวัตร์ 

(ตรี)รป.บ. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 
(โท)รป.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 
(เอก) รป.ด. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 

1.ประยูร อิมิวัตร์ และคณะ. . (2562). 
นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชนตาม
แนวทางประชารัฐในอ าเภอเวียงชัย จังหวัด
เชียงราย. . วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 7(2), 1117 - 
135. 
2.ประยูร อิมิวัตร์ และคณะ. . (2562). แนว
ทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยใช้
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเป็นฐาน.. วารสารสันติ
ศึกษาปริทรรศน์ , 7(2), 81 - 112. 
3.ประยูร อิมิวัตร์ และคณะ. . (2561). 
ท้องถิ่นอภิวัตน์ : นวัตกรรมการจัดการชุมชน
ต าบลหัวง้ม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย. การ
บริหารปกครอง (Governance Journal) , 
7(2), 46 - 63. 

9.รองศาสตราจารย์ ดร.
อภินันท์ จันตะนี 

(ตรี) ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 
(โท) ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)  
(เอก)  (management)  

อภินันท์ จันตะนี. (2558). เศรษฐกิจพระ
เครื่องเมอืงไทย. วารสารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ฯ., 10(1), 
0 - 0. 
อภินันท์ จันตะนี. (2560). พุทธรัฐศาสตร์
ส าหรับส่งเสริมความม่ันคงแห่งพลเมือง.  
วารสารมหาวิทยาลัยปทุมธานี., 10(2), 0 - 0. 
อภินันท์ จันตะนี. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ
ของเทศบาลบ้านแพรก  จังหวัดพระนครศรีอ
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ยุทธยา. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, 7 
(12), 0 - 0. 

10.ดร.กนกวรรณ เอ่ียมชัย (ตรี)(สาธารณาสุขศาสตร
บัณฑิต)  
(โท)การวัดผลการศึกษา) 
(เอก) (การวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร)  

1.กนกวรรณ เอ่ียมชัย. (2563). การ
ประเมินผลงานด้านสาธารณสุขตามแนว 
OKRs ในการปฏิบัติงาน ตามยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพกระทรวงสาธารณสุข. วารสารวิจัย
และพัฒนาระบบสุขภาพ, 13(2), 0 - 0.  
2.กนกวรรณ เอ่ียมชัย. (2561). 
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือ
สุขภาพแบบมีส่วนร่วมระดับ ต าบล จังหวัด
พะเยา. วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ, 11(3), 
0 - 0.  
3.กนกวรรณ เอ่ียมชัย. (2561). การมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัย
โดยใช้ภูม ิปัญญา ท้องถิ่นบ้านแม่ต๋อมใน
จังหวัดพะเยา. วารสารการวิจัยเพื่อการพัฒนา
เชิงพ้ืนที่, 10(3), 0 – 0 
ผลงานวิจัย  
4.กนกวรรณ เอ่ียมชัย. (2561). ศาสตร์และ
ศิลป์ในการจัดการเรียนการสอนเทคนิคการ
วิเคราะห์ชุมชน อย่างมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้. ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย, 2561 วิทยาลัยพยาบาล
พะเยา. พะเยา: พะเยา.  
5.กนกวรรณ เอี่ยมชัย. (2558). แนวทางการ
จัดการสุขภาพเพ่ือการพ่ึงพาตนเองโดยการมี
ส่วนร่วม ของคนในชุมชนบ้านเหล่า หมู่ 9
ต าบลบ้านตุ่น อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา. 
ส านักงานกองทุน สนับสนุนงานวิจัย, 2558 
สกว. กรุงเทพมหานคร: กรุงเทพมหานคร 

11.รองศาสตราจารย์ ดร.สิริ (ตร)ี ศศ.บ. (เอก 1.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ. 
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โฉม พิเชษฐบุญเกียรติ  ประวัติศาสตร์) 
(โท) ศศ.ม. (การสอนสังคม
ศึกษา) 
(เอก) Ph.D. (Development 
Education) 
 

(2563). ศึกษาศาสตร์พระราชาผ่านพระบรม
ราโชวาทพระราชทานให้กับบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี 
2548 - 2561. เชียงราย: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา เชียงราย. 
2.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ. 
(2563). ความเครยีดที่ปรากฎในการท างาน
ของบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย. 
เชียงราย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนนา เชียงราย. 
3.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ. (2562). สืบสาน
ลายเส้นผ้าทอไทลื้อ อ าเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย. เชียงราย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนนา เชียงราย. 

12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
พิสิฐ โอ่งเจริญ 

(ตรี) วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
(โท) ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
(เอก) รป.ด. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 

1.พิสิฐ โอ่งเจริญ. (2564). การด าเนินงาน
แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้: 
โครงการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ยากจน
และด้อยโอกาส จังหวัดชายแดนใต้. 
วารสารวิชาการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต
ของคณะกรรมการอุดมศึกษา, 9(1), 14 - 26. 
2.พิสิฐ โอ่งเจริญ. (2563). การขับเคลื่อน
นโยบายภาครัฐด้านการพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ: ถอดบทเรียน ภูทับเบิกโมเดล. 
วารสารวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณ
ภูม,ิ 6(1), 586 - 600. 
3.พิสิฐ โอ่งเจริญ. (2563). รูปแบบการเพ่ิม
ประสิทธิผลในการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพ
ม.) เพื่อการพัฒนาชุมชน. วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, 9(1), 65 - 75. 
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13.ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย (ตรี) M.S. (เศรษฐศาสตร์

เกษตร) 
(โท) M.S. (สถิติ) 
(เอก) Phd. (เศรษฐศาสตร์) 

1.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย. (2563). PGS: 
Roadmap to Promote Organic 
Agriculture for Smallholders in 
Thailand. Taiwan: Taiwan. 
2.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย. (2561). การผลิต
อ้อยอย่างยั่งยืนบนการเปลี่ยนแปลงของ
นโยบายและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม. ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.): 
กรุงเทพมหานคร. 
3.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย. (2561). การผลิต
อ้อยอย่างยั่งยืนบนการเปลี่ยนแปลงของ
นโยบายและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม. ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2561(0), 0 
- 0. 

 
8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา  
        ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

        เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี ้

             แบบ 1  ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. อย่างน้อย 

2 เรื่อง 

             แบบ 2   ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ.  

รายช่ือผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ตีพิมพ์เผยแพร่* 
ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน 

 
แหล่งเผยแพร่และปีที่พิมพ์ 

(ชื่อการประชุม/ชื่อวารสารเล่มท่ี/
ชื่อฐานข้อมูล) 

สมพงษ์ เตชะเมืองมูล กลยุทธการจัดการเชิงพ้ืนที่การเผาป่าของรัฐ
ฉานที่มีผลต่อกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขงตอนบน 
 

วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร, 2564,
ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 , หน้า 19-33. 

สมภพ จันทรากา แนวทางบูรณาการเพ่ือความปลอดภัยในการ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน 
 

แหล่งเผยแพร่และปีที่พิมพ์ 
(ชื่อการประชุม/ชื่อวารสารเล่มท่ี/

ชื่อฐานข้อมูล) 
ย้ายถิ่นชาติพันธุ์ไตจากรัฐฉานเข้าสู่ประเทศ
ไทยทางชายแดนจังหวัดเชียงราย 

พระนคร, ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2564): 
กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 หน้า 
76-92. 

ดุษฎี จันทรากา กลยุทธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า

มนุษย์ในพ้ืนที่ชายแดนภาคเหนือของประเทศ

ไทย 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร, ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2564): 
กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 หน้า 
331-345 

ปรีดา จันทร์เเจ่มศรี กลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ภาคเหนือตอนบนในการให้โอกาสทางการ
ศึกษาแก่เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ 
 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร, ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2564): 
กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 หน้า 
346-359 

 

*หมายเหตุ แบบ 2 

 

9. ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

        ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

        เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้ 

            วิทยานิพธ์         -  อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อนักศึกษา 5 คน 

       -   อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก และมีต าแหน่งทางวิชาการหรือปริญญาโท  

  และมีต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษา 10 คน 

             การค้นคว้าอิสระ     -  อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อนักศึกษา 15 คน 

              กรณีเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบเท่ากับนักศึกษา

ที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน 

ผลการด าเนินงาน 

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา จ านวนภาระงาน 
วิทยานิพนธ์หลัก 

 
วิทยานิพนธ์ร่วม การค้นคว้าอิสระ 

1.อ.ดร.โกมินทร์ วังอ่อน 2 1  

https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/issue/view/16879
https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/issue/view/16879
https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/issue/view/16879
https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/issue/view/16879
https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/issue/view/16879
https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/issue/view/16879
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วิทยานิพนธ์หลัก 

 
วิทยานิพนธ์ร่วม การค้นคว้าอิสระ 

2.ผศ.ดร.นาวิน  พรมใจสา 2 2  

3.ผศ.ดร.วิกรม บุญนุ่น 5 4  

4.ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล 3 5  

5.ผศ.ดร.เบญจมาศ เมืองเกษม 1   

6.ผศ.ดร.ศศิพัช เมฆรา  2  

7.ผศ.ดร.จีรนันท์ ไชยงาม น๊อก  2  

8.ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม  1  

9.ผศ.ดร.ประยูร อิมิวัฒน์  2  

 
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

        ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

        เป็นไปตามเกณฑ์  

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสตูร หรืออยา่งน้อยทุกๆ 5 ป ี
            - หลักสูตรมีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. การวางแผน  มีการร่วมกันวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการด าเนินการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรที่จะ
หมดอายุในปีการศึกษา 2565 ซึ่งทางสาขาวิชาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทั้ง 5 ท่านได้วางเป้าหมายในกรอบ
ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์ดังนี้คือ 

 1) เป็นหลักสูตรที่ต้องมีรายละเอียดที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ปัจจุบันมีการให้ความส าคัญกับกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้างและการเพ่ิมระบบยุทธศาสตร์การพัฒนาเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 

 2) หลักสูตรต้องสามารถเปิดท าการเรียนการสอนได้ในช่วงวันเวลาราชการและภาคพิเศษ 
ซึ่งในปีการศึกษา 2560-2564 ที่ผ่านมาหลักสูตรไม่สามารถเปิดภาคปกติให้ตรงกับความต้องการของตลาดได้(ข้อมูล
จากความต้องการเรียนในภาคปกติของผู้สมัครจากต่างประเทศและในประเทศ) 

 3) วางแผนบริหารจัดการเพ่ือรับกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ิมเติมอันเนื่องจากแผนการ
รับนักศึกษาภาคปกตจิากจ านวน 5 คนเป็นจ านวน 8 คน ดังนี้ 

  3.1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกรม บุญนุ่น 
  3.2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา 
  3.3) อาจารย์ ดร.โกมินทร์  วังอ่อน 
  3.4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เลหล้า ตรีเอกานุกูล 
  3.5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เบญจมาศ เมืองเกษม 
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  3.6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิพัชร์  เมฆรา 
  3.7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีรนันท์ ไชยงาม น๊อก 
  3.8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร อิมิวัฒน์ 
 5) ปรับเปลี่ยนและเพ่ิมรายวิชาให้ทันสมัยพร้อมทั้งปรับลดรายวิชาพ้ืนฐานที่ไม่เกี่ยวกับ

หลักสูตรเช่นภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศและให้ปรังไปเป็นกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน 
 6) ปรับกรอบการด าเนินกิจกรรมของหลักสูตรให้มีความสามารถบริการวิชาการในระดับ

จังหวัดและระดับภาคได้มากยิ่งขึ้น 
 7) วางแผนเพื่อจัดท าโครงการและกิจกรรมเพื่อของบประมาณปรับปรุงหลักสูตร 
 8) วางแผนเพ่ือเชิญคณะกรรมการภายนอกเข้ามาร่วมวิพากษ์หลักสูตรทั้งในส่วนของ

หน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ส่วนได้ส่วนเสียระหว่างหลักสูตรกับส่วนงานอ่ืนๆในจังหวัด
เชียงรายและภูมิภาคใกล้เคียง 

 9) วางแผนเพ่ือใช้งบประมาณส าหรับการออกไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งจากหน่วยงานรัฐและเอกชน ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆรวมทั้งผู้ที่สนใจโดยใช้วิธีเชิงส ารวจ 

2.การด าเนินการ 
 1) ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและร่วมวิพากษ์หลักสูตรโดยมี

ผู้เข้าร่วมในกระบวนการแรกดังนี้คือ 
  1.1 คณะอนุกรรมการบริหาราชการเชิงยุทธศาสตร์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

เชียงรายจ านวน 12 ท่าน 
  1.2 คณะท างานเชิงยุทธศาสตร์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  จ านวน 

16 ท่าน 
  1.3 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจากค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง

หลักสูตร 
 2) การส ารวจความคิดเห็นของคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ

หลักสูตรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยรวมทั้งผู้ใช้หลักสูตร ศิษย์เก่า ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร ข้อมูลจากการทวนสอบ และรวมรวมข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องไว้
แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลจากการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ผลจากการประเมินการสอนของนักศึกษา ผลจากการ
จัดกิจกรรมสัมมนาของนักศึกษาในห้วงรายวิชาต่างๆโดยคณาจารย์ได้รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากการสะท้อนกลับของ
นักศึกษาน ามาสังเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรต่อไป 

3) ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากข้อที่ 1.1-1.3 พร้อมทั้งผลจาก
การเก็บข้อมูลเชิงส ารวจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 4) สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเพ่ือส่ง
ต่อไปยังการน าเสนอต่อคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัย(น าเสนอพร้อมหลักสูตร ปริญญาโท สาขาวิชา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค) 
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 4) น าผลที่ได้จากการเสนอแนะของคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยไปสังเคราะห์
อีกครั้งเพื่อส่งต่อไปยังคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

 5) น าผลที่ได้จากการวิพากษ์หลักสูตรมาสังเคราะห์และปรับแก้ตามที่ผู้วิพากษ์เสนอแนะ 
หลังจากนั้นจึงด าเนินการน าเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการบริหารส านักวิชาเพ่ือขอข้อเสนอแนะรวมทั้งน าไปสังเคราะห์
และปรับแก้เพ่ือเข้าสู่กระบวนการของมหาวิทยาลัยต่อไป 

3.การประเมินผลการด าเนินงานในช่วงการปรับปรุงหลักสูตร 
 การน าหลักสูตรเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองของมหาวิทยาลัยโดยมีจุดเริ่มต้นจาก

คณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยอันเนื่องมาจาก ทางหลักสูตรมีความต้องการจ าเป็นในการปรับเพ่ิมและลด
ค่าธรรมให้สอดคล้องกับความต้องการในการบริหารจัดการหลักสูตร ส่งผลให้มีความจ าเป็นต้องน าหลักสูตรเข้าสู่
กระบวนการของคณะกรรมการทางการเงิน ซึ่งส่งผลดีต่อหลักสูตรเพราะจะได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการใน
การปรับแก้ต่อไป 

 ผลจากการน าหลักสูตรเข้าสู่คณะกรรมการการเงินพบว่า หลักสูตรได้ผ่านเป็นที่เรียบร้อย
เหลือเพียงแต่กระบวนการอนุมตัิอัตราค่าธรรมเนียมเท่านั้นซึ่งยังอยู่ในกระบวนการในการด าเนินการต่อไป 

ขณะเดียวกันซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมา การจัดการเรียนการสอนมีการโยกย้ายและ
ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนบางรายวิชาเพ่ือให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน แต่ประสบปัญหาสถานการณ์โควิดต่อเนื่องกัน
เป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษาจึงท าให้บางกิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้เช่นกรณีของกิจกรรมการสัมมนาทาง
วิชาการและการศึกษาดูงานของนักศึกษาและคณาจารย์จึงต้องใช้กระบวนการอ่ืนๆเข้ามาทดแทนเช่น กิจกรรมการ
บรรยายของผู้ทรงคุณจากต่างพ้ืนที่โดยใช้วิธี  ZOOM ซึ่งเป็นกระบวนการท างานเพ่ือแก้ไขปัญหาจากสภถานการณ์
โควิด 19 ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย ในขณะเดียวกันมีการน าผลจากการทบทวนหลักสูตรจากรอบที่แล้วมา
พิจารณาเพ่ือปรับปรุงแนวทางในการปรับหลักสูตรให้ดีขึ้นเช่น นอกจากการการพิจารณาหลักสูตรและกรรมการ
หลักสูตรในรอบที่แล้ว ในครั้งนี้ยังได้มีการน าผลจากการทวนสอบของนักศึกษามาใช้ 

 
ผลการประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

  

ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ ์สกอ. 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีก าหนด โดย สกอ. 

ผ่านมาตรฐาน ผ่าน ผ่าน 
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หมวดที่ 2 อาจารย ์
 

อธิบายผลการด าเนินงานตามประเด็นต่อไปนี ้
 

 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ตัวบ่งช้ี 4.1) 
 
ผลการด าเนินงาน  

ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 

การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     หลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค  ส านักวิชาสังคมศาสตร์  ได้ก าหนด
เป้าหมายของการด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาอาจารย์ด้านการรับ
และการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ดังนี้ 
1.มีระบบ  กลไก การรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. คณะกรรมการด าเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาแผนการด าเนินการ
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 

ปรับปรุงหลักสูตรภายใต้กรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรสู่แนว
ทางการปฏิบัติของคณะ 

2. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรคนใหม่ภายใต้กระบวนการทบทวนคุณสมบัติอาจารย์ประจ า
หลักสูตรตามเกณฑ์ของ สกอ. น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักวิชาสังคมศาสตร์ 

3. คณะกรรมการน าเสนอแผนการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรต่อคณะกรรมการประจ าส านักวิชาฯ ฝ่ายบริหาร  ฝ่าย
วิชาการและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ 

4. การเห็นชอบของคณะกรรมของมหาวิทยาลัยต้องอยู่ภายใต้คุณสมบัติ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ต้องมีความรู้  ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาครวมทั้งต้องไม่เป็นอาจารย์ที่มี
รายชื่อซ้ าซ้อนกับหลักสูตรวิชาอ่ืนหรือเป็นกรรมการประจ าหลักสูตร
วิชาอ่ืน ยกเว้นในส่วนของกรรมการประจ าหลักสูตรของระดั บ
ปริญญาตรีซึ่งสามารถมาประจ าหลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภูมิภาคได้ 

 
2.มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

       การวางแผนการด าเนินงาน: 
           1. ส านักวิชาได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิชาให้มีการ
ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติและให้ความเห็นชอบโดย
ผ่านสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเมื่อปีการศึกษา 2560 ควบคู่ไปกับการ
จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรระยะ 5 ปี และ 10 ปี แผนการรับและ
การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามนโยบายของส านักวิชาฯ ผลจากการ
ทบทวนและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาอาจารย์น าไปสู่แผนพัฒนาในปี
ถัดไปรวมทั้งแผนงานนโยบายและแผนงบประมาณรวมทั้งแผนการแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตรในคราวต่อไปในขณะเดียวกัน นอกจากแผนในการพัฒนาอาจารย์
แล้วที่ประชุมยังได้เสนอกรอบภาระงานและการปฏิบัติงานอ่ืนๆประจ าปี 2564 
ด้วยเช่นเดียวกันคือ การวิจัย  การพัฒนา  การด าเนินกิจกรรมของสาขาวิชาฯ 
และการปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ งานด้านการ
เรียนการสอน งานด้านการวิจัย งานด้านบริการวิชาการแก่สังคม งานด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และงานด้านอ่ืนๆ โดยสาขาวิชาได้รับนโยบายจากคณะ



37 
 

ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 

กรรมการบริหารส านักวิชาสังคมศาสตร์ น ามาเข้าร่วมการประชุมของสาขาวิชา
โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทั้ง 5 ท่านเข้าร่วมพิจารณาแนวทางในการ
ด าเนินการของสาขาวิชาโดยท าการวิเคราะห์ถึงความน่าจะเป็นที่จะน าเอากรอบ
การท างาน 5 ด้านมาเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองอันไปสู่กระบวนการพัฒนา
นักศึกษาทั้งในรูปแบบการบูรณาการายวิชา การศึกษาวิจัยเพ่ือน าเนื้อหามาเป็น
ส่วนหนึ่งของการปรับปรุงหลักสูตร การน าเนื้อหาจากผลการวิจัยมาจัดการเรียน
การสอนตามรายวิชาต่างๆ กาบูรณาการการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนเป็น
ต้น จากนั้นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
จึงได้มอบหมายให้กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการประจ าหลักสูตรได้น า
แนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติ 
    2.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคได้
ร่วมกันจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลขึ้นเพ่ือที่จะวางแผนในการพัฒนารายบุคคลอัน
เป็นการตอบสนองต่อแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาบุคลากรตาม
กรอบการท างาน 5 ด้าน ในงานด้านการเรียนการสอน งานด้านการวิจัย งานด้าน
บริการวิชาการแก่สังคม งานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และงานด้านอื่นๆ 

3.ในรอบปีการศึกษา 2564 มีการคัดสรรอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ิมเติมลงใน
หลักสูตรปรับปรุงเพ่ือรองรับจ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมมากขึ้น  จึงท าให้ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
ประจ าหลักสูตรเพ่ือประชุมคัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ิมเติมโดยมีเกณฑ์
ในการพิจารณาดังนี้คือ 

          3.1 มีคุณวุฒิสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคหรือใกล้เคียง 
          3.2 มีประสบการณ์เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
          3.3 มีความรู้ความเข้าใจและมีบทบาทการเป็นนักบริหารการพัฒนาใน
พ้ืนที ่
          3.4  มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
        ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกรม  บุญนุ่น ได้น าเสนอประเด็นความต้องการใน
การสรรหาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคคนใหม่
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือร่วมกันพิจารณาคัด
สรรคณาจารย์ในส านักวิชาสังคมศาสตร์และส านักวิชาที่เกี่ยวข้องที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกขึ้นไปและจบหลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคและหรือ
หลักสูตรที่มีความใกล้เคียงกับหลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค และมี
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ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ากว่า ผศ.ดร. ทั้งนี้ทางประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส านักวิชาสังคมศาสตร์ได้เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ เมืองเกษม 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรการพัฒนาสังคมเป็นคณะกรรมการประจ าหลักสูตร
ยุทธศาสตร์คนใหม่ในล าดับที่ 5 

          3.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคได้ขอ
อนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิชาสังคมศาสตร์ เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรท่านใหม่ต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการในขั้นตอน
ต่อไป 

      การน าสู่การปฏิบัติ: 
           1.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและประจ าหลักสูตรได้จัดการประชุม 
ศึกษาและส ารวจข้อมูลประกอบการจัดท าแผนรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรตามเกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนด ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
ส านักวิชาฯและฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย 

      2.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคมีการ
ประชุมเพ่ือสรรหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่านใหม่เนื่องจากอาจารย์ประจ า
หลักสูตรท่านเก่าคือ อาจารย์ ดร.จันจิรา วิชัย เสียชีวิตกะทันหัน จึงท าให้ต้องสรร
หาคณาจารย์ในส านักวิชามารับหน้าที่แทนทั้งนีจ้ะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

          3.1 มีคุณวุฒิสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคหรือใกล้เคียง 
          3.2 มีประสบการณ์เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
          3.3 มีความรู้ความเข้าใจและมีบทบาทการเป็นนักบริหารการพัฒนาใน
พ้ืนที ่
          3.4  มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
          3.5  มีคุณสมบัติอ่ืนที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการอุดมศึกษาปี 2558 
          3.6 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนา

ภูมิภาค ร่วมกันพิจารณาโดยดูจากคุณสมบัติตามที่ได้ระบุไว้ในเบื้องต้นพบว่า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ เมืองเกษม  เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ได้ระบุไว้
ในหลักเกณฑ์ดังกล่าว ในที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรน าผลการสรรหาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านั ก
วิชาสังคมศาสตร์ โดยที่ประชุมได้อนุมัติให้ด าเนินการเสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.เบญจมาศ เมืองเกษม  ต่อ ฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
เห็นชอบ 
               3.7 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคเข้า
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ร่วมน าเสนอรายชื่อดังนี้คอื 
     1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิพัชร์  เมฆรา(ล าดับที่ 6) 
 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีรนันท์ ไชยงาม น๊อก

(ล าดับที่ 7) 
 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร อิมิวัฒน์(ล าดับที่ 8) 

 
               จากนั้นคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจึงได้น าผลการวิเคราะห์และ
อนุมัติให้บรรจุรายชื่อลงในร่างหลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2565 เพ่ือเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยซึ่งได้ระบการ
อนุมัติจากสภาฯเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 และภายหลังจากที่ได้รับการ
อนุมัติเป็นที่เรียบร้อย จึงน ารายละเอียดเนื้อหาเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือรับทราบและด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

      การติดตามและการตรวจสอบผลการด าเนินงาน: 
          คณะแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนา

ภูมิภาคได้มอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีความเป็นเลิศทั้งทางด้านการวิจัย  
การจัดการเรียนการสอน  การพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศในด้ าน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคในระยะ 5 ปี 10 ปี ทั้งในด้านผลงานทางวิชาการ
เช่น งานวิจัย  ต ารา  เอกสารประกอบการสอน และงานบริการทางสังคมอ่ืนๆโดย
ในปีการศึกษา 2564 คณาจารย์สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนามีผลงานเป็นที่
ยอมรับที่หลากหลายทั้งในระดับท้องถิ่น  ระดับภูมิภาคและระดับประเทศเช่น  

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน  พรมใจสา ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่
ปรึกษาหน่วยงานรัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเช่น ส านักงานบริหารกลุ่ม
ยุทธศาสตร์จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือใน
ส่วนของกองการศึกษา  และได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษากองการบริหาร
บุคคลจังหวัดเชียงราย รวมทั้ง การเข้าเป็นส่วนหนึ่งของวิทยากรจิตอาสา  904 
รวมทั้งเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยด้วยเช่นเดียวกัน 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วิกรม  บุญนุ่น ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่
ปรึกษาหน่วยงานรัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเช่น โรงเรียนศูนย์การ
เรียนรู้ณชจันทร์ โรงเรียนสอนขับรถยนต์เอเทค องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง
เหนือในส่วนของกองการศึกษา  คณะกรรมการบริหาราชการเชิงยุทธศาสตร์
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการท างานราชการเชิง
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ยุทธศาสตร์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่
ปรึกษากองการบริหารบุคคลจังหวัดเชียงราย 
             -  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลหล้า  ตรีเอกานุกูล ได้รับการแต่งตั้งให้
เป็นวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยภาคบรรยาย หมวดที่ 3 การทบทวน
วรรณกรรมและกรอบแนวคิดการสังเคราะห์วรรณกรรม ปี 2562 – ปัจจุบัน อีก
ทัง้ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รับใบอนุญาตแทนของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์คนตา
บอด อ.แม่จัน จังหวัดเชียงราย 
             ในส่วนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ เมืองเกษม ได้รับภาระ
งานสอนในรายวิชาปรัชญาการวิจัยและรวมทั้งเป็นที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์
ให้กับนักศึกษา ส่วนในกรณีอ่ืนๆมีการบูรณาการการท างานร่วมกับสาขาวิชาการ
พัฒนาสังคมเป็นประจักษ์ 
            สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ได้น าผลการทบทวนและการ
แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนการพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยพิจารณาจาก ผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่ านมา  
ผลงานทางวิชาการและการได้รับเชิญเป็นวิทยากรตามหน่วยงานต่างๆ การได้รับ
การพัฒนาจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและในด้านสาขาวิชาที่สอดคล้องกับหลักสูตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค  อาทิเช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา  
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกรม  บุญนุ่น ได้รับเชิญให้เป็นที่ปรึกษาทางด้าน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของส านักบริหารยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 รวมทั้งได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรเพ่ือการจัดการด้านนโยบายและแผน
ในหลายๆหน่วยงาน อาทิเช่น ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย  ส านักงาน
แรงงานจังหวัดเชียงราย ส านักงานเทศบาลนครเชียงรายและอ่ืนๆอีกมากมาย  
       แนวทางการปรับปรุงระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค  ปี
การศกึษา 2564 ยังคงระบบและกลไกเดิม ซึ่งการด าเนินงานตามระบบและกลไก
เป็นไปอย่างมีขั้นตอนและแบบแผนที่ถูกต้องชัดเจนตามกระบวนด้านการรับ
อาจารย์ใหม่และการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานที่โปร่งใส อีกทั้งมีการตรวจสอบผลการด าเนินงานกระท าอย่างเป็น
ระบบเพือ่น าผลการด าเนินงานมาปรับปรุงต่อไป  
      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มีการ
วางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มีระบบ
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การรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญและตรงตามสาขา 
รวมทั้งเป็นที่ยอมรับในระดับพ้ืนที่ รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น ให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการเพ่ือให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง 
การส่งเสริมให้อาจารย์ได้เขียนผลงานวิชาการในด้านที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใยนรอบปีที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วิกรม บุญนุ่น ได้รับทุนการพัฒนาหนังสือเพ่ือเข้าสู่เส้นทางการพัฒนาต าแหน่งทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารย์ต่อไป จากการวางแผนเพื่อพัฒนาอาจารย์ส่งผลให้
อาจารย์ในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการท างานตามความช านาญของแต่ละคนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์ ในจ านวนที่ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
3.การประเมินกระบวนการ   
          ส าหรับการประเมินกระบวนการระบบการแต่งตั้ งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคได้
ด าเนินการโดยการวิเคราะห์จากผลการวิพากษ์ของคณะกรรมการบริหารส านัก
วิชาสังคมศาสตร์ คณะกรรมการสภาวิชาการของมหาวิทย าลัยและสภา
มหาวิทยาลัยในประเด็นด้านความเหมาะสมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคน
ใหม่(โดยต้องมีต าแหน่งทางวิชาการ) ขณะเดียวกันมีการวิเคราะห์ถึงความน่าจะ
เป็นในอนาคตเมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการประจ าหลักสูตรคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยว่า
มีความพร้อมในการท างานมากน้อยเพียงใดโดยการวิเคราะห์จากผลการประเมิน
การสอนของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน ผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
ประจ าหลักสูตรคนใหม่เมื่อมีการส่งรายงานการปฏิบัติงานในรอบทุกๆ 6 เดือน
รวมทั้งการประเมินผลการน าเสนอการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนใหม่ของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรทุกท่าน 
4.มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
            จากการประเมินกระบวนการระบบการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พบว่า การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
อุดมศึกษาปี 2558 โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ต้องมี
ความตรงกับหลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคและหรือสัมพันธ์ ใน
ขณะเดียวกันการน าเสนอรายชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตรและหรือกรรมการประจ า
หลักสูตรต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสาขาวิชาอ่ืนในลักษณะของคุณสมบัติประจ า
หลักสูตร กล่าวโดยสรุป การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปด้วยดีอีกทั้ง
สามารถเป็นกรณีศึกษาและหรือแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบ
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หลักสูตรในครั้งต่อไปในขณะเดียวกันอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเริ่มมีการ
เตรียมความพร้อมส าหรับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการรองรับการจัดท าหลักสูตรและเกณฑ์มาตรฐานของคณาจารย์ต่อไปใน
อนาคตโดยในปีที่ผ่านมามีการตีพิมพ์งานวิจัยในระดับนานาชาติ 2 เรื่องคือ  
             1. Tomgrak Jitbantao and Nawin Promjaisa.(2020). 
Development To Contruction Model Of Life Competencies base on 
indentity in the 21 st century Youths of Nanglae Sub-ditrict ,Muang 
ditrict,Chiang Rai Province. Sustainable Community Development 
Journal , 1(1), 1 - 6.(ผลงานร่วมของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา   

2.Krittaporn Saengae Saijun, Hem Thonchai, Nilrat 
Navakijpaitoon, Chiraporn nhoorit, Vikrom Boonnun. (2021). 
Community Way of Chinese People in Nabon: Learning, Conservation 
and Adaptation Talad Nabon Community, Nakhon Si Thammarat 
Province. Review of International Geographical Education, 11(8), 2928 
– 2935(ผลงานร่วมของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกรม  บุญนุ่น) 
 
5.ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
            สามารถน าแนวทางที่ได้จากการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าของหลักสูตรไป
เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและหรือปรับปรุงหลักสูตรในวาระต่อไป ทั้งนี้
ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคได้มีแนวทางในการ
ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายขึ้น โดย
สืบเนื่องจากนับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา สาขาวิชาได้เปิดรับนักศึกษาในสาย     
รัฐประศาสนศาสตร์มากขึ้นส่งผลต่อความต้องการในการจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกและอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสาขาวิชาดังกล่าว ทมาง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้มีการสรรหาและน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ที่เก่ียข้องจ านวน 2 ท่านด้วยกันคือ  
             1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร อิมิวัฒน์ เชี่ยวชาญด้าน รัฐประศาสน
ศาสตร์ มาเป็นกรรมการประจ าหลักสูตรปรับปรุงปี 2565 
             2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร. พิสิฐ โอ่งเจริญ มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 
           5.3 การวางแผนเพ่ือการพัฒนาและหรือเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการโป
รโมทให้เข้ามาด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรถือว่าประสบความส าเร็จ
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พอสมควรเนื่องจากสาขาวิชามีแนวทางและข้อมูลที่ชัดเจนภายหลังจากมีการ
ประเมินความเชี่ยวชาญของบุคลากรในส านักวิชาฯจึงสะดวกในการน าเสนอ
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรคนใหม่ในอนาคต(ภายใต้หลักสูตรปรับปรุง)ต่อ
คณะกรรมการบริหารส านักวิชาสังคมศาสตร์ต่อไปโดยใช้แนวทางเดียวกันกับการ
เสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ เมืองเกษมเมื่อคราวขอเปลี่ยนแปลง
กรรมการประจ าหลักสูตรปี 2563 

การบริหารอาจารย์ 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

 
 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

 
 

 
ผลการประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คุณภาพอาจารย์  (ตัวบ่งช้ี 4.2) 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานตัวบ่งชี้ 
 

1.  ข้อมูลคุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ 
รายการข้อมูล จ านวน 
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1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด  
2. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  
3. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
4. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีเป็น รองศาสตราจารย์  
5. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีเป็น  ศาสตราจารย์  

 
2.  ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (นับผลงานตามปีการศึกษา) 

ระดับคุณภาพ ค่า
น้ าหนัก 

จ านวน
ผลงาน 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

ก าหนดระดบัคุณภาพผลงานทางวชิาการ 
- บทความวจิัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

  -      มกีารยื่นจดอนุสิทธิบัตร 
0.20   

- บทความวจิัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม วิชาการระดับ
นานาชาติ  

- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 

0.40   

- บทความวจิัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

- บทความวจิัยหรือบทความทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 

- มีการจดแจ้งลิขสิทธิ ์

0.60   

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
- บทความวจิัยหรือบทความวิชาการที่ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ใน ฐานข้อมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือตพีิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   

- บทความวจิัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่ปรากฏใน 
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าดว้ย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 

- ผลงานวิจัยที่หนว่ยงานหรือองค์กรระดบัชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบยีน  
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้

น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหนง่ทางวิชาการแลว้ ได้แก่ 

ผลงานวิชาการเพือ่พัฒนาอุตสาหกรรม 
ผลงานทางวิชาการเพือ่พัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
ผลงานวิชาการเพือ่พัฒนานโยบายสาธารณะ 
ผลงานวิชาการการรับใช้สังคม 
กรณีศึกษา 
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปล 
ซอฟต์แวร ์
พจนานุกรม สารานุกรม นามานกุรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

1.00   

ระดับคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ดา้นสุนทรียะ ศิลปะ หรือผลงานสร้างสรรคด์้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
ผลงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สาธาณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online 0.20   
ผลงานสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40   
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ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60   
ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหวา่งประเทศ 0.80   
ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00   

รวม   
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพรต่่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทัง้หมด  

หมายเหตุ : 
  1. การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องเป็นฉบับ
สมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
  2. ผลงานทางวิชาการทั้งหมดจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  3. ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

 

3. รายละเอียดข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน แหล่งเผยแพร ่

(ชื่อการประชมุ/ชื่อวารสาร เล่มที/่ชื่อฐานข้อมูล/

รูปแบบการเผยแพร่) 

ค่าน้ าหนัก 

    

    

    
 

4. จ านวนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อบทความ 
(5 ปีย้อนหลังตามปีปฏิทิน) 

ชื่อฐานข้อมูล 

1.   
2.  
3.  

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน 

ประเด็นการประเมิน ร้อยละ/อัตราส่วน เกณฑ์คะแนน คะแนนที่ได้ 

1.  ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 100=5  

2.  ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ  ร้อยละ 100=5  

3.  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ร้อยละ 60=5  

4. อัตราส่วนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญา  วิทย์เทคโนโลยี 5=2.5 ข้ึนไป 

วิทย์สุขภาพ 5=3.0 ข้ึนไป 
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เอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

มนุษยศาสตร์และสงัคม 5=0.25 ข้ึนไป 

เฉลี่ยรวม  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย์     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลที่เกิดกับอาจารย์ (ตัวบ่งช้ี 4.3) 
 
ผลการด าเนินงาน  

ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
การคงอยู่ของอาจารย์ 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 
ความพึงพอใจของอาจารยต่์อการบริหารหลักสูตร 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 

 
 

 
ผลการประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์     
หมายเหตุ: ประเด็นการพิจารณาความพึงพอใจของอาจารย์ให้พิจารณาความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้ท าหน้าที่ประจ าหลักสูตร ต่อกระบวนการที่ได้ด าเนินการให้กับอาจารย์ 
ตามกิจกรรมต่างๆในตัวบ่งชี้ 4.1 และ 4.2 (ภาคผนวกหน้า 139 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 

 การคงอยู่ของนักศึกษา 
 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา 
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(ต้ังแต่ปีการศึกษาท่ีเร่ิมใช้หลักสตูร) 255... 255... 255... 255... 255... 

255...      

255...      

255...      

255...      

255...      

 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ ำนวนนักศึกษำ  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษา 
ที่เริ่มใช้หลักสูตร) 

ปีการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 255.. 255.. 255.. 255.. 255.. 

255.. จ านวน      
ร้อยละของจ านวนท่ีรับเข้าในรุ่น      

255.. จ านวน      
ร้อยละของจ านวนท่ีรับเข้าในรุ่น      

255.. จ านวน      
ร้อยละของจ านวนท่ีรับเข้าในรุ่น      

255.. จ านวน      
ร้อยละของจ านวนท่ีรับเข้าในรุ่น      

255.. จ านวน      
ร้อยละของจ านวนท่ีรับเข้าในรุ่น      

 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อกำรส ำเร็จกำรศึกษำ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งช้ี 2.1) 
 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1. จ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรน้ีท้ังหมด   

2. จ านวนบัณฑิตในหลักสูตรท่ีได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต   
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3. ร้อยละของบัณฑิตทีได้รับจากการประเมินผู้ใช้บัณฑิตต่อจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาท้ังหมด  

4. ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิต  

5. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  
หมายเหตุ : 
  - ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ด้วยแม้ว่าหลักสูตรนั้นจะยังไม่ครบรอบการปรับปรุงก็ตา โดยน าผลการด าเนินงานของหลักสูตรใน
รอบที่ผ่านมาใช้ประกอบการประเมิน 
  - กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ชับัณฑิต 
  - ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิตอาจไม่ถึงร้อยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว สามารถอนุโลมให้ใช้บัณฑิต
ที่ป็นนักศึกษาชาวไทยเป็นฐานในการคิด เช่น มีนักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ให้ประเมินโดยคิดจากนักศึกษาไทยจ านวน 10 คน เป็นฐานที่ 100% 
  - ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ ตัวบ่งชี้ 2.2 ให้ใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน ซึ่งหมายถึง บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาก่อนปีการประเมิน 1 ปี  

 
ข้อมูลประกอบ : จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้อง ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของจ ำนวนบัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 

 
การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ ์

(ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนน

ประเมินบัณฑิต) 

ต้ังต้ัง 

ตัวหาร 
 

ผลลัพธ ์

ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (ตัวบ่งช้ี 2.2) 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน (นับผลงานตามปีการศึกษา) 

ระดับคุณภาพ ค่าน้ าหนัก 
จ านวน
ผลงาน 

ค่าถ่วงน้ าหนัก 

ระดับคุณภาพผลงานวิจัย    
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  0.10   
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ระดับคุณภาพ ค่าน้ าหนัก 
จ านวน
ผลงาน 

ค่าถ่วงน้ าหนัก 

- บทความฉบับสมบูรณ์ที่การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20   
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  

0.40   

- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2  0.60   
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. 

หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1  
0.80   

- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าดว้ยหลักเกณฑก์ารพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 

-  ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร  

1.00   

ระดับคุณภาพผลงานสร้างสรรค ์    
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

online 
0.20   

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40   
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60   
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหวา่งประเทศ 0.80   
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00   

รวม   
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด …………. คน 

       * การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์
แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ซ่ึงสามารถอยู่ในรูปแบบอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
     * ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณา 

 
รายละเอียดผลงานของนักศกึษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชื่อนักศึกษา ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร ่

(ชื่อการประชุม/ชื่อวารสาร เล่มท่ี/ชื่อฐานข้อมูล/รูปแบบการ

เผยแพร่) 

ค่า

น้ าหนัก 

    

    

    

    

    

หมำยเหตุ : การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ได้รับการตีพิมพ์  ผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ มิได้นับจากวันที่ได้รับการตอบ
รับ (Accepted 
 
การประเมินตนเอง 

 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ ์
 ต้ังต้ัง 

ตัวหาร 
 

X 100 ผลลัพธ ์

ตัวบ่งช้ี 2.2 ผลงานของนักศึกษา   X 100   
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และผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกที่ ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การรับนักศึกษา (ตัวบ่งชี้ 3.1) 

 
ผลการด าเนินงาน  

ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
การรับนักศึกษา  
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
 

 

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
 

 
 

 
ผลการประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (ตัวบ่งชี้ 3.2) 

 
ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน) 

ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
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ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
การควบคุมการดูแลให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
 

 
 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

 
 

 

ผลการประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและการพัฒนา
นักศึกษา 

   

ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่  
  1. กลุ่มวิชาหลัก (Core Subjects) 
  2. กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) ประกอบด้วย ความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่น  ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมและข้ามวัฒนธรรม ความเป็นผู้น าและรับผิดชอบต่อสังคม 
  3. กลุ ่มท ักษะการเร ียนรู ้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills)  ได้แก่ (1 ) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ป ัญหา (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  
(3) การสื่อสารและความร่วมมือกัน 
  4. กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (Information, Media, and Technology Skills ) ประกอบด้วย การรู้สารสนเทศ การรู้สื่อ และการรู้ ICT 

 
 

 

 

 

 

 ผลที่เกิดกับนักศึกษา (ตัวบ่งชี้ 3.3)   

 หมายเหตุ 
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1. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนที่ด าเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมใน 
ตัวบ่งชี้ 3.1 และ 3.2 
2. อัตรการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากจ านวนนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุ่น ลบด้วยจ านวนนักศึกษาที่ออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน 
ยกเว้น การเสียชีวิต การย้ายสถานที่ท างานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในแต่ละรุ่นที่มีบัณฑิตส าเร็จ
การศึกษาแล้ว 
3. การคิดร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ยังคงอยู่ของแต่ละรุ่น 

 
ตารางค านวณอัตราการคงอยู่และการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษา 

ปีการศึกษา 
 

จ านวน
รับเข้า 
(1) 

จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
(2) 

จ านวนที่ลาออก
และคัดชื่อออก
สะสมจนถึงสิ้นปี
การศึกษา 2564 

(3) 

อัตราการส าเร็จ
การศึกษา 
(2) X 100 

    (1) 

อัตราการคงอยู่ 
(1) - (3) X 100 

        (1) 2562 2563 2564 

2560        
2561        
2562        

 
ผลการด าเนินงาน  

ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
การคงอยู ่
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

 

การส าเร็จการศึกษา 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

 

ความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

 

 

ผลการประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งช้ี 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา    
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หมวดที่ 4  
ข้อมลูผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลกัสูตร 

 

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา  
 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปี
การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผ่าน 

            
            
            
            
            
            
            
            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล   

น ำมำจำก มคอ 5 ของแตล่ะวชิำ 
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 สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งช้ี 5.1) 
 
ผลการด าเนินงาน  

ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
 

 
 
 

การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
 

 
 

 
ผลการประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งช้ี 5.2) 



57 
 

 
ผลการด าเนินงาน  

ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
การก าหนดผู้สอน 
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

 

การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู ้(มคอ.3 และมคอ.4) 
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

 

การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

 

การแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มี
ความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

 

การช่วยเหลือก ากับติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์
ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

 

 
ผลการประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่ ง ช้ี  5 .2 การวางระบบผู้ สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งช้ี 5.3) 
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ผลการด าเนินงาน  

ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

 

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

 

การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5,มคอ.6 และ
มคอ.7) 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

 

การประเมินวทิยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

 

 
ผลการประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งช้ี 5.3 การประเมินผู้เรียน    

 

 

 

 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งช้ี 5.4) 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
หลักฐานอ้างอิง ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
เป็นไป 
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็น 
ไปตาม
เกณฑ ์

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 
 
 
 

   

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
ผลการด าเนินงาน 
 
 
 

   

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 

   

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
ผลการด าเนินงาน 
 
 
 

   

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
 
 
 

   

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 
และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
 
 

   

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผล    
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
หลักฐานอ้างอิง ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
เป็นไป 
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็น 
ไปตาม
เกณฑ ์

การเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  
ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียน    
การสอน 
ผลการด าเนินงาน 
 
 
 

   

9) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหน่ึงครั้ง 
ผลการด าเนินงาน 
 
 
 

   

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
ผลการด าเนินงาน 
 
 
 

   

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 

   

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 
ผลการด าเนินงาน 
 
 
 

   

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้  
จ านวนตวับ่งชี้ที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตวับ่งชี้ที่ 1-5  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5  
จ านวนตวับ่งชี้ในปีนี้ที่ด าเนินการผ่าน  
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
หลักฐานอ้างอิง ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
เป็นไป 
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็น 
ไปตาม
เกณฑ ์

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้  

 
การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ 
สกอ. 

 
ต้ังต้ัง 
ตัวหาร 

 

X 100 ผลลัพธ ์

ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
 
 

 

X 100   

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 

 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 
      
      
      
      

 

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 

 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
    
    
    
    

 

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
     
     
     

คุณภาพของการสอน 

น ำมำจำก มคอ 5 ของแตล่ะวชิำ 
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การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 

รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่ม ี

     
     

 

 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และขอ้มูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม   
ความรู ้   
ทักษะทางปัญญา   
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความ
รับผิดชอบ 

  

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

  

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร      มี     ไม่มี     

จ านวนอาจารย์ใหม่ ………………………. จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ………………… 
 

 

 

 

 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

น ำมำจำก มคอ 5 แตล่ะวิชำ 
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวน  
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
    
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร  
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การบริหารหลักสูตร 

 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธผิลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปญัหา
ในอนาคต 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ 6.1) 
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ผลการด าเนินงาน  
ประเด็นอธิบาย หลักฐานอ้างอิง 

ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 

 

จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 

 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ้
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 

 

 
ผลการประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    
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หมวดที่ 6  
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 

 

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมนิ ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสตูร การน าไปด าเนินการวางแผนหรือ

ปรับปรุงหลักสูตร 
   
   
   

 

สรุปการประเมินหลักสูตร 

 

การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีท่ีส ารวจ)  วันที่ส ารวจ .............................  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
 
 

 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสตูรจากผลการประเมิน ……………………………………………… 
 
 

 

การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 

กระบวนการประเมิน …………………………………………………………………….. 
 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
 
 

 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสตูรจากผลการประเมิน …………………………………………… 
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หมวดที่ 7 แผนการด าเนินงานเพือ่พัฒนาหลักสูตร  

 

ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 

 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ส าเร็จ 

    
    
    
 

 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

 

1.  ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง

วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี ................. 

 

(ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.  
 

1. ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรรายตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

  

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน 

(เกณฑ์ สกอ.) 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน    

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีก าหนด โดย สกอ. 

ผ่านมาตรฐาน ผ่าน/ไมผ่่านมาตรฐาน ผ่าน/ไมผ่่าน

มาตรฐาน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต    

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

    

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาเอก 

    

 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา    

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา    

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา    

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา    

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์    

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์    

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์     

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์    

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน

การประเมินผู้เรียน 

   

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร    

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

   

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 การประเมินผู้เรียน    

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

    

 

องค์ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้    

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    

รวมเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้  
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2. ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอ้ย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่าน/ไมผ่่านการประเมิน 
2. บัณฑิต      
3. นักศึกษา      

4. อาจารย ์      

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรยีน 

     

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้      

ผลการประเมิน      

 
3.  สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 
 

องค์ประกอบท่ี  2  บัณฑิต 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

   
 

องค์ประกอบท่ี 3  นักศึกษา 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

   
 

องค์ประกอบท่ี  4  อาจารย์ 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

   
 

องค์ประกอบท่ี  5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

   

 

องค์ประกอบท่ี  6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คนที่ 1    _____________________________________________________ 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คนที่ 2    _____________________________________________________ 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คนที่ 3    _____________________________________________________ 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 

เห็นชอบโดย : ________________________________________(หัวหน้าภาควิชา) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 

เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 

 

เอกสารประกอบรายงาน 

1. ส าเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 

2. วิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 

3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 

4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 

 
 
 


