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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวชิาดาราศาสตร ์
 

หลักสูตรใหม ่พ.ศ.2559 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย และ  

          คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดาราศาสตร ์

ภาษาอังกฤษ   :  Doctor of Philosophy Program in Astronomy 

2.  ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา  

 ภาษาไทย : ชื่อเต็ม   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ดาราศาสตร)์ 

  : ชื่อย่อ    ปร.ด. (ดาราศาสตร)์ 

 ภาษาอังกฤษ      : ชื่อเต็ม   Doctor of Philosophy (Astronomy) 

  : ชื่อย่อ    Ph.D. (Astronomy) 

3.  วิชาเอก   ไม่มี  

4.   จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร    

 แบบ 1.1      จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    48  หน่วยกิต  

แบบ 2.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกวา่  54 หน่วยกติ  

แบบ 2.2  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกวา่  77 หน่วยกิต  

5.  รูปแบบของหลักสูตร   

 5.1 รูปแบบ  

หลักสูตร  แบบ .11   และ 2.1 

  เป็นหลักสูตรระดับปรญิญาเอก หลักสูตร 3 ปี  และใช้เวลาศึกษาไม่เกนิ 6 ปีการศึกษา  

หลักสูตร แบบ 2.2 

   เป็นหลักสูตรระดับปรญิญาเอก หลักสูตร 4 ปี และใช้เวลาศึกษาไม่เกนิ 8 ปีการศึกษา 

 5.2 ภาษาที่ใช้  

 ภาษาไทย  

 ภาษาต่างประเทศ (ใช้ในการสัมมนาและการท าวิทยานิพนธ์) 

 

 

 5.3 การรับเข้าศึกษา  
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 นักศึกษาไทย  

 นักศึกษาต่างชาติ (ที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้) 

      5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอี่น 

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

 รูปแบบของการร่วม 

  รว่มมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 

  รว่มมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปรญิญาจาก 2 สถาบัน  

 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

            กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดยีว 

  ให้ปริญญามากกวา่หนึ่งสาขาวิชา  

           กรณีหลักสูตรร่วมกบัสถาบันอืน่ 

             ให้ปริญญาเพยีงสาขาวิชาเดียว และเป็นปรญิญาของแต่ละสถาบัน 

             ให้ปริญญาเพยีงสาขาวิชาเดียว และเป็นปรญิญารว่มกับ …………………………     

             ให้ปริญญามากกวา่หนึ่งสาขาวิชา  

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาที ่2 ปีการศึกษา 2559 

 สภาวิชาการให้ความเหน็ชอบหลักสูตร ในการประชุมครัง้ที่ 8/2559   

เมื่อวันที ่12  เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559 

 สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิหลักสูตร        ในการประชุมคร้ังที่ 7/2559   

เมื่อวันที ่23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอ้มในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2561 

8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)  

1. นักวิจัยและพัฒนา ในสถานประกอบการ องค์กรวิชาการ สถาบันวิจัยด้านดาราศาสตร์ ธรณีศาสตร ์

และฟิสิกส์ 

2. นักวชิาการ/อาจารย์ สาขาวิชาดาราศาสตร ์วิทยาศาสตร ์ในสถาบันการศึกษา/พิพิธภัณฑ์/

นิทรรศการ  

 

 

 

 

9.  ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ชื่อ-สกุล 

(ระบุต าแหนง่วชิาการ) 

คุณวุฒกิารศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบนั, ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว

ประชาชน 

1. ผศ.ดร.ศิรามาศ  โกมลจินดา วท.บ. (ฟสิิกส์), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543 

วท.ม. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2545 

Ph.D. (Astronomy), Univ. of Canterbury, New 

Zealand, 2008 

3100800178xxx 

2. ผศ.ดร.วิเชียร  ไกรวัฒนวงศ ์ วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2533 

วท.ม. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2543 

Ph.D. (Astrophysics), Liverpool John Moores 

Univ., UK., 2009 

3102100279xxx 

3. อ.ดร.สุวิชา   วรรณวิเชียร วท.บ. (ฟสิิกส์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 

วท.ม. (ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั, 2544 

Ph.D. (Astronomy), Boston Univ., USA., 2010 

3510200248xxx 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

 ในสถานที่ตัง้ ภาควิชาฟิสกิส์และวัสดุศาสตร ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกจิ  

 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ประเทศไทยก าลังเผชิญ

กับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ทั้งในระดับโลกและในระดับประเทศ ซึ่งรวมถงึการรวมตัวกันของประเทศสมาชิก

อาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ทั้งในด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม 

การเปลี่ยนแปลงนีส้่งผลต่อการพัฒนาประเทศด้วยโอกาสที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ โดยการด าเนินการเชิง

รุกในการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งการวิจัยและพัฒนาให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น

แรงขับเคลื่อนที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ พัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และ

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ รวมถงึการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มาผสมผสานร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทย 

มุ่งพัฒนาคนไทยให้มีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม

จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ควบคู่กับการเสริมสร้างและพัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานทางปัญญาและแหล่งเรียนรูใ้นระดับชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมให้แกค่น สังคม และระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศ ให้เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล  สาขาวิชาดาราศาสตร์เป็นหนึ่งใน

วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ที่มีความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของมนุษย์ 

ประเทศไทยได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบัน วิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในปี พ.ศ. 2551 

ภายใต้การก ากับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อท าหน้าที่รับผิดชอบด้านการวิจัยและพัฒนา

สาขาวิชาดาราศาสตร์ในประเทศ และมีการพัฒนาความร่วมมือสาขาวิชาดาราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉยีงใต้ผา่นทางเครอืข่าย South East Asia Astonomical Network 

 

11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
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 สังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสของโลก ที่มีลักษณะขยายตัวทางเทคโนโลยีทัง้นีเ้พราะโลก

สมัยใหม่ได้เปลี่ยนฐานการผลิตจากทรัพยากรทางธรรมชาติไปใช้เทคโนโลยีและวิทยากรใหม่ๆ และเมื่อสังคม

โลกเชื่อมโยงสัมพันธ์กันมากขึ้น เกิดการเปิดกว้างทางองค์ความรู้ รวมถึงความสนใจในสภาวะแวดล้อม  

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงบนโลก และจากอวกาศ สถาบันการศึกษาจึงเป็นหน่วยงานที่ส าคัญ ในการเขา้

มามีส่วนร่วมกับสังคม ในการจัดการองค์ความรู้ให้เข้าสู่ระบบการศึกษา ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีคุณภาพ และ

ทันสมัย ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อพัฒนาสังคม วิถีชีวิต และวัฒนธรรม ให้เป็นประชาคมที่มี

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาเพื่อยกรับ

คุณภาพชวีิตในทุกด้าน ส่งเสรมิการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยยังคงอัตลักษณแ์ห่งชุมชนไว้ 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพนัธกิจของ 

สถาบัน  

     12.1 การพัฒนาหลักสูตร   

 จากสถานการณ์ในข้อ 11.1 และ 11.2 ได้มีผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการศึกษาในด้านดาราศาสตร์

ทุกระดับ โดยถือกันว่า คนเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดในการแข่งขันของโลกสมัยใหม่  หลักสูตรจึงเน้นพัฒนา

คนให้มีศักยภาพอันเป็นสากล และเป็นคนดี สามารถสรา้งองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยีเพื่อเป็นฐานแห่งการผลิต

เพื่อการพึ่งพาตนเอง มีความรูใ้นเชิงประยุกต์ที่สามารถสั่งสมเป็นทักษะความเช่ียวชาญเฉพาะด้านช้ันสูง เป็น

นักวิจัยที่มีศักยภาพในการติดตามอย่างรู้เท่าทัน รวมถึงการมีประสบการณ์และมีความเชื่อมั่นที่จะพัฒนา

ตัวเองไปกับความก้าวหน้าของโลกวิชาการและเทคโนโลยี ในขณะเดียวกันก็เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณธรรม

จรยิธรรม และจรรยาบรรณต่อวิชาชีพที่จะผลิตผลงานที่มีประโยชน์ หยิบยื่น-ส่งเสรมิสังคม สร้างสรรคส์ังคม

แห่งการเรียนรู ้และน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวจิัย 

จะด าเนินการภายใต้ความรว่มมือกับสถาบันวิจัยดาราศาสตรแ์ห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) และหน่วยงานต่าง ๆ 

ในประชาคมอาเซียน ผ่านทางเครอืข่าย South East Asia Astonomical Network 

     12.2 ความเกีย่วข้องกับพันธกจิของสถาบัน  

 จากสถานการณ์ในข้อ 11.1 และ 11.2 ท าให้หลักสูตรเน้นการพัฒนาคนให้มีศักยภาพทางวิชาการ

พร้อมไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรม จึงมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับพันธกิจของสถาบันที่มุ่งเน้นความ

เป็นเลิศทางวิชาการและคุณภาพตามมาตรฐานสากล การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งระดับพื้นฐานและ

ประยุกต์ในสาขาต่างๆ การให้บริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของประเทศและท้องถิ่นภาคเหนือ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้มีการ

พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมของตนเอง มีศักยภาพที่ยืนได้ด้วยล าแข้งของตนเอง รักษาความเป็นเอกลักษณ์

ของท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน   

 13.1 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาในหลักสูตร ท่ีเปิดสอนในภาควิชาอื่น 

      -ไม่มี-      

 13.2 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน   

  -ไม่มี- 

13.3 การบริหารจัดการ   

          -ไม่มี- 
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร    

     1.1 ปรัชญา 

     ดาราศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีบทบาทส าคัญในสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ต้องอาศัยการบูรณา

การความรู้ ประยุกต์ทั้งด้านทฤษฏี ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สังเกตการณ์และเฝ้าติดตาม และปฏิบัติ เพื่อให้

เกิดความรูแ้ละความเข้าใจในธรรมชาตแิละตวัตนของมนุษย์     โดยหลักสูตรจะมุ่งเน้นการวิจัยเชงิลึกทางด้าน

ดาราศาสตร ์เพื่อการบูรณาการและพัฒนาความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ 

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที ่ 

   1. มีความรู้ลึกซึ้งครอบคลุมเนื้อหาวิชาดาราศาสตร์ในแขนงต่าง ๆ มีความ เช่ียวชาญขั้นสูงทั้ง

ทางด้านทฤษฎี สังเกตการณ ์และปฏิบัติ 

   2. เป็นนักดาราศาสตรท์ี่มีศักยภาพในการวจิัยและพัฒนาวิชาการด้านดาราศาสตรแ์ละเทคโนโลยีที่    

เก่ียวข้อง สามารถบูรณาการความรู้ร่วมกับศาสตร์สาขาอื่น ๆ รู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อการวิจัยและ

การถ่ายทอดองคค์วามรู ้และผลิตงานที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติ 

     3. มีคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

2.   แผนพัฒนาปรับปรุง    

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

มีการปรับปรุงหลักสตูรทุก 5 ป ี รวบรวมติดตามผลการประเมนิ 

QA ของหลักสตูรรวมทุก 5 ป ีใน

ด้านความพึงพอใจ และภาวะการ

ได้งานของบัณฑติ 

 รอ้ยละของบัณฑติระดับปรญิญา

เอกที่ได้งานท าหรอืการประกอบ

อาชีพอิสระภายใน  1 ป ี

 ระดับความพึงพอใจของดุษฎี

บัณฑติที่มีต่อหลักสตูร 

 ระดับความพึงพอใจของนายจา้ง 

ผู้ประกอบการ และผูใ้ช้บัณฑิต 
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  

       ระบบรายป ี  

 ระบบทวิภาค  ภาคการศึกษา ปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน    

  มีภาคฤดูร้อน   

  ไมม่ีภาคฤดูร้อน   

1.3 การเทยีบเคียงหนว่ยกติในระบบทวภิาค (ในกรณทีี่มิใช่ระบบทวิภาค-ระบุรายละเอียด) 

   -ไม่มี- 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 

      ระบบการศึกษาตลอดป ี(เดือน..............ถงึ...................) 

  ในเวลาราชการ 

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

  ระบบทวภิาค 

  ภาคการศึกษาที่ 1  ตั้งแต่เดอืน สิงหาคม ถงึ ธันวาคม 

  ภาคการศึกษาที่ 2  ตั้งแต่เดอืน มกราคม ถงึ พฤษภาคม 

  ในเวลาราชการ 

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

  ระบบหน่วยการศึกษา (Module) (เดือน..............ถงึ...................) 

  ในเวลาราชการ 

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

2.2 คุณสมบัตขิองผูเ้ขา้ศึกษา  

         หลักสูตร แบบ 1.1    

         1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแตล่ะปีการศึกษา 

                 2. ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท สาขาวชิาดาราศาสตร ์สาขาวิชาฟิสกิส์ สาขาวิชาฟิสิกส์

ประยุกต์ หรอืสาขาที่เกี่ยวข้อง  ทีม่ีผลการเรยีนในขัน้ด ีได้เกรดเฉลี่ยไมต่่ ากว่า 3.5 และมี

ผลงานวิจัยและตีพมิพ์ เผยแพรใ่นวารสารวชิาการที่อยู่ในฐานข้อมูลซึ่งเปน็ที่ยอมรับในระดับ

สากล เช่น ISI Web of Science หรอื SciFinder Scholar อยา่งน้อย 1 เรื่องโดยเป็นผู้แต่งชือ่แรก   

  3. คุณสมบัตินอกเหนือจากนีใ้ห้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 
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  หลักสูตร แบบ 2.1 

         1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแตล่ะปีการศึกษา 

     2. ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่า สาขาวชิาดาราศาสตร ์สาขาวิชาฟิสกิส์    

                    สาขาวิชาฟสิกิส์ประยุกต ์หรอืสาขาที่เกี่ยวข้อง   

  3. คุณสมบัตินอกเหนือจากนีใ้ห้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 

  หลักสูตร แบบ  2.2 

  1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแตล่ะปีการศึกษา 

   2. ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี  สาขาวิชาดาราศาสตร ์สาขาวิชาฟสิิกส ์  สาขาวิชาฟิสิกส์   

ประยุกต์หรอืสาขาที่เกีย่วข้อง  โดยได้รับเกียรตินยิม มีพืน้ความรูค้วามสามารถและศักยภาพ

เพียงพอที่จะท าวิทยานิพนธ์ได้ 

  3. คุณสมบัตินอกเหนือจากนีใ้ห้อยู่ในดลุยพนิิจของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

                ความรูด้า้นภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 

 ความรูด้้านคณิตศาสตร/์วิทยาศาสตรไ์ม่เพยีงพอ 

  การปรับตัวในการเรียนระดับที่สงูขึน้ 

 นักศึกษาไม่ประสงคจ์ะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคดัเลือกได้  (พิจารณา) 

   อืน่ๆ นักศึกษาขาดทักษะในการท าวิจยั 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแกไ้ขปญัหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

                จัดกจิกรรมเสรมิทักษะภาษาอังกฤษให้นักศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

                จัดสอนเสรมิเตรยีมความรูพ้ืน้ฐานกอ่นการเรียน 

                จัดการปฐมนเิทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวติ เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย    

                    และการแบ่งเวลา 

                มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรกึษาให้แกอ่าจารย์ทุกคนท าหน้าทีส่อดสอ่งดูแล ตักเตอืน  

                    ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 

       จัดกจิกรรมเสรมิความรูเ้ก่ียวกับการท าวิจัย 

 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี    

ปีการศึกษา 2559 2560 2561 2562 2563 

ภาคการศึกษาที่ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรบั           

แบบ 1.1  - 2 2 - 2 - 2 - 2 - 

แบบ 2.1  - 3 3 - 3 - 3 - 3 - 

แบบ 2.2 - 2 2 - 2 - 2 - 2 - 

จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา           

แบบ 1.1  - - - - - - 2 2 - 2 

แบบ 2.1  - - - - - - 3 3 - 3 

แบบ 2.2 - - - - - - - 2 - 2 
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2.6 งบประมาณตามแผน   

รายงานข้อมลูงบประมาณในภาพรวมระดับคณะ ในระยะ 3 ปีข้างหนา้ โดยจ าแนกรายละเอียดตาม

หัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ  

  ปีงบประมาณ 

 

2559 2560 2561 

แผนงาน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

  แผ่นดิน เงินรายได้ แผ่นดิน เงินรายได้ แผ่นดิน เงินรายได ้

การเรียนการสอน 270,677,800 60,467,300 282,667,700 62,351,500 295,414,600 64,251,500 

วิจัย 12,436,300 7,112,700 12,436,300 7,314,300 12,436,300 7,364,300 

บรกิารวิชาการแก่สงัคม 3,100,000 10,240,600 3,100,000 9,905,600 3,100,000 9,905,600 

การท านุบ ารุงศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรมและ

สิ่งแวดล้อม 

 

500,000 

 

1,350,000 

 

1,200,000 

สนับสนุนวิชาการ 714,800 2,680,600 714,800 2,711,300 714,800 2,711,300 

บรหิารมหาวิทยาลัย 47,824,500 21,348,800 49,888,300 23,407,300 52,055,300 26,707,300 

รวม 334,753,400 102,350,000 348,807,100 107,040,000 363,721,000 112,140,000 

รวมทั้งสิ้น 437,103,400 455,847,100 475,861,000 

 

     2) ค่าใชจ้่ายเฉลี่ยตอ่หัวนักศกึษาในการผลิตบัณฑิต  

                     -แบบ 1.1 และแบบ 2.1     150,000 บาท  (ตลอดหลักสูตร) 

     -แบบ 2.2       200,000 บาท  (ตลอดหลักสูตร) 

2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบช้ันเรยีน 

 แบบทางไกลผา่นสือ่สิง่พิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผา่นสือ่แพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนกิส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอนิเตอรเ์นต 

 อื่นๆ (ระบุ)  

2.8 การเทยีบโอนหนว่ยกิต กระบวนวิชาและการลงทะเบียนเรยีนขา้มหาวิทยาลัย  

 เป็นไปประกาศบัณฑติวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เรือ่ง แนวปฏิบัติการเปลีย่นแผนการ

ศึกษา การยา้ยสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบณัฑิตศึกษา    
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   

    3.1 หลักสูตร  

   3.1.1 จ านวนหนว่ยกิต    

    หลักสูตรแบบ 1.1 จ านวนหน่วยกิต   รวมตลอดหลักสูตร  48 หน่วยกิต 

 หลักสูตรแบบ 2.1    จ านวนหน่วยกิต   รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกวา่ 54 หน่วยกิต 

 หลักสูตรแบบ 2.2   จ านวนหน่วยกิต   รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกวา่ 77 หน่วยกิต 

    3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   

หลักสูตร แบบ 1.1   ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  

    จ านวนหนว่ยกิต รวมตลอดหลักสูตร 48  หน่วยกิต 

ก.  วิทยานิพนธ ์ 48 หน่วยกิต 

 226898     วิทยานิพนธ์ปรญิญาเอก 48 หน่วยกิต 

ข.   กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย    

     1) น าเสนอความกา้วหน้าในการท าวิจัย ในกระบวนวิชาสัมมนา   226891 สัมมนาปริญญาเอกทาง 

ดาราศาสตร ์1,    226892 สัมมนาปริญญาเอกทางดาราศาสตร ์2  และ  226893 สัมมนาปรญิญาเอกทาง 

ดาราศาสตร ์3   โดยใช้ภาษาอังกฤษ จ านวนไม่น้อยกวา่ 3 ภาคการศึกษา 

 2) ผลงานดุษฎีนิพนธห์รอืสว่นหนึ่งของดษุฎีนิพนธ์ตอ้งได้รับการตีพิมพ์หรอือยา่งน้อยไดร้ับการยอมรับ 

ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดยเรื่องหนึ่งต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI  หรอื 

SCOPUS หรอืเป็นการจดสิทธิบัตร และมีช่ือของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง 

 3) นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑติวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา  

โดยผา่นความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑติศึกษาประจ าคณะและรวบรวมส่งบณัฑิตวิทยาลัย 

ทุกภาคการศึกษา 

ค.  กระบวนวิชาที่ไมน่ับหนว่ยกิตสะสม 

      1. ตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลยั :   ภาษาตา่งประเทศ 

      2. ตามเงือ่นไขของสาขาวชิา  : -นักศึกษาต้องลงทะเบียนและผ่านกระบวนวิชาสัมมนา  

                                                            (ลงทะเบียนแบบ Visitor (V)) 

        226891 สัมมนาปริญญาเอกทางดาราศาสตร ์1  

        226892 สัมมนาปริญญาเอกทางดาราศาสตร ์2  

          226893 สัมมนาปรญิญาเอกทางดาราศาสตร ์3   

   เพื่อเสนองานวิจัย 

                                                    -นักศึกษาที่มีความรูพ้ืน้ฐานไม่เพียงพอ ต้องลงทะเบียนเรียนใน   

    กระบวนวิชาที่คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรประจ าสาขาวชิา      

    แนะน า 
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ง.   การสอบวัดคุณสมบัติ 

 1) นักศึกษาจะต้องสอบวัดคณุสมบัติเพื่อประเมินความพรอ้มและความสามารถเพื่อมีสทิธิ์เสนอ   

โครงรา่งวิทยานิพนธ ์

 2) นักศึกษาที่สอบไม่ผา่น มีสทิธิสอบแก้ตัวไดอ้ีก 1 คร้ัง  โดยตอ้งยื่นค าร้องขอสอบใหม่ การสอบแก้ตัว

ต้องสอบให้เสร็จสิน้ภายใน  1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครัง้แรก 

 3) นักศึกษาที่สอบไม่ผา่นการสอบวัดคุณสมบัต ิคณะกรรมการบรหิารหลักสตูรบัณฑิตศกึษาประจ า

สาขาวิชาอาจพิจารณาใหโ้อนเป็นนักศึกษาระดับปรญิญาโทได้ 

จ.  การสอบประมวลความรู้ 

     ผ่านการสอบประมวลความรู ้(Comprehensive Examination) โดยนักศึกษายื่นค ารอ้งขอสอบต่อ 

บัณฑติวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรอือาจารย์ที่ปรกึษา

วิทยานิพนธ์หลัก 

หลักสูตร แบบ 2.1   

       จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกวา่ 54 หน่วยกิต 

ก.  กระบวนวชิาเรียน      ไม่น้อยกวา่  18  หน่วยกิต   

  1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑติศึกษา ไม่น้อยกวา่  18  หน่วยกิต 

     1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกวา่  18 หน่วยกิต 

      1.1.1  กระบวนวิชาบังคับ   3 หน่วยกิต 

       226891  สัมมนาปริญญาเอกทางดาราศาสตร์ 1  1 หน่วยกิต 

 226892 สัมมนาปริญญาเอกทางดาราศาสตร ์2  1 หน่วยกิต 

 226893 สัมมนาปริญญาเอกทางดาราศาสตร์ 3  1 หน่วยกิต 

  1.1.2  กระบวนวิชาเลือก      ไม่น้อยกวา่    15 หน่วยกิต 

    เลือกจากกระบวนวิชาระดับบณัฑิตศึกษาในแขนงวิชาที่ท าวทิยานิพนธ ์ และ/หรอืแขนง

วิชาที่มีความสมัพันธ์กับแขนงวิชาที่ท าวิทยานิพนธ ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรกึษาประจ าตัว

นักศึกษา ทั้งนีอ้ย่างน้อย 15 หน่วยกิต จะต้องเปน็วิชาดาราศาสตร์ในระดับ 700-800 และอย่างน้อย 3 หน่วย

กติ ต้องเป็นวิชาในระดับ 800 โดยเลือกจากกระบวนวิชาตามรายการด้านลา่งนี ้ หรอืกระบวนวิชาที่เปิด

เพิม่เติมนอกเหนือจากนี ้

  226706  ฟิสิกส์ดาราศาสตรด์าวฤกษ์ 2   3  หน่วยกิต 

  226707 ดาราศาสตรก์าแล็กซี  3  หน่วยกิต 

  226708 สสารระหว่างดาวฤกษ ์  3  หน่วยกิต 

  226709 ฟิสิกส์ของระบบสุรยิะ  3  หน่วยกิต 

                    226710          ฟสิิกสด์าราศาสตร์การคณนา                            3 หน่วยกิต 

  226711   ฟิสิกส์ดาราศาสตรพ์ลงังานสงู   3 หน่วยกิต 

  226789 หัวข้อเลือกสรรทางดาราศาสตร์และ  3 หน่วยกิต 

    ฟิสิกส์ดาราศาสตร ์

  226801 เอกภพวิทยา  3 หน่วยกิต 

  226802 ความเสถยีรของดาวฤกษ ์  3 หน่วยกิต 
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  226803 เทคนิคขั้นสูงส าหรับงานวิจัยทางดาราศาสตร์ 3 หน่วยกิต 

  226804 สเปกโทรสโกปเีชิงดาราศาสตร์  3 หน่วยกิต 

  226805 พลศาสตรข์องไหลของกา๊ซในอวกาศ  3 หน่วยกิต 

  226889 หัวข้อเลือกสรรทางดาราศาสตร์และ  3 หน่วยกิต 

    ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ขั้นสูง 

   1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ    -ไมม่-ี               

    2. กระบวนวิชาระดับปรญิญาตรขีั้นสงู            -ไม่ม-ี 

ข. วิทยานิพนธ ์     36 หน่วยกิต 

 226899   วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 36 หน่วยกิต 

ค. กระบวนวิชาที่ไมน่ับหนว่ยกิตสะสม 

     1. ตามเงื่อนไขของบัณฑติวทิยาลยั -ภาษาต่างประเทศ 

                  2.  ตามเงือ่นไขของสาขาวิชา -ไม่ม-ี 

ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

 1) ผลงานดุษฎีนิพนธห์รอืสว่นหนึง่ของดษุฎีนิพนธ์ตอ้งได้รับการตีพิมพ์หรอือยา่งน้อยไดร้ับการยอมรับ 

ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดยเรื่องหนึ่งต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI  หรอื 

SCOPUS หรอืเป็นการจดสิทธิบัตร และมีช่ือของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง 

 2) นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑติวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา  

โดยผา่นความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑติศึกษาประจ าคณะและรวบรวมส่งบณัฑิตวิทยาลัย 

ทุกภาคการศึกษา 

จ. การสอบวัดคุณสมบัต ิ

 1) นักศึกษาจะตอ้งสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมนิความพรอ้มและความสามารถเพื่อมีสิทธิ์เสนอ  

โครงรา่งวิทยานิพนธ ์

 2)  นักศึกษาที่สอบไม่ผา่น มีสิทธสิอบแก้ตัวได้อีก 1 คร้ัง  โดยต้องยื่นค ารอ้งขอสอบใหม่ การสอบแก้

ตัวต้องสอบให้เสร็จสิน้ภายใน  1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครัง้แรก 

 3)  นักศึกษาที่สอบไม่ผา่นการสอบวัดคุณสมบัต ิคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ า

สาขาวิชาอาจพิจารณาใหโ้อนเป็นนักศึกษาระดับปรญิญาโทได้ 

ฉ.  การสอบประมวลความรู้ 

     ผ่านการสอบประมวลความรู ้(Comprehensive Examination) โดยนักศึกษายื่นค ารอ้งขอสอบต่อ 

บัณฑติวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรอือาจารย์ที่ปรกึษา

วิทยานิพนธ์หลัก 
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หลักสูตร แบบ 2.2   

       จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกวา่ 77 หน่วยกิต 

ก.  กระบวนวชิาเรียน      ไม่น้อยกวา่  29  หน่วยกิต   

  1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑติศึกษา ไม่น้อยกวา่  29  หน่วยกิต 

     1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกวา่  29 หน่วยกิต 

      1.1.1  กระบวนวิชาบังคับ  20 หน่วยกิต 

       226701  ดาราศาสตร ์จากประวัตศิาสตรส์ู่แนวหน้า  2 หน่วยกิต 

       226702  กลศาสตร์ทอ้งฟา้  3 หน่วยกิต 

       226703  ดาราศาสตรส์ังเกตการณ ์  3 หน่วยกิต 

       226704  วิทยาศาสตรด์าวเคราะห์  3 หน่วยกิต 

       226705  ฟิสิกส์ดาราศาสตรด์าวฤกษ์ 1  3 หน่วยกิต 

 226710 ฟิสิกส์ดาราศาสตรก์ารคณนา  3 หน่วยกิต 

       226891  สัมมนาปริญญาเอกทางดาราศาสตร์ 1  1 หน่วยกิต 

 226892 สัมมนาปริญญาเอกทางดาราศาสตร์ 2  1 หน่วยกิต 

 226893 สัมมนาปริญญาเอกทางดาราศาสตร์ 3  1 หน่วยกิต 

 1.1.2  กระบวนวิชาเลือก  ไม่น้อยกวา่   9 หน่วยกิต 

      เลือกจากกระบวนวิชาระดบับัณฑติศึกษาในแขนงวิชาทีท่ าวิทยานิพนธ ์ และ/หรอืแขนงวิชา

ที่มีความสมัพันธ์กับแขนงวิชาที่ท าวิทยานิพนธ ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรกึษาประจ าตัว

นักศึกษา  ทั้งนีอ้ย่างน้อย 9 หน่วยกิต จะตอ้งเป็นวิชาดาราศาสตร์ในระดับ 700-800 และอย่างน้อย 3 หน่วย

กติ ต้องเป็นวิชาในระดับ 800 โดยเลือกจากกระบวนวชิาตามรายการด้านลา่งนี ้ หรอืกระบวนวิชาที่เปิด

เพิ่มเติมนอกเหนือจากนี ้

  226706  ฟิสิกส์ดาราศาสตรด์าวฤกษ์ 2   3  หน่วยกิต 

  226707 ดาราศาสตรก์าแล็กซี  3  หน่วยกิต 

  226708 สสารระหว่างดาวฤกษ ์  3  หน่วยกิต 

  226709 ฟิสิกส์ของระบบสุรยิะ  3  หน่วยกิต 

  226711   ฟิสิกส์ดาราศาสตรพ์ลงังานสงู   3 หน่วยกิต 

  226789 หัวข้อเลือกสรรทางดาราศาสตร์และ  3 หน่วยกิต 

    ฟิสิกส์ดาราศาสตร ์

  226801 เอกภพวิทยา  3 หน่วยกิต 

  226802 ความเสถยีรของดาวฤกษ ์  3 หน่วยกิต 

  226803 เทคนิคขั้นสูงส าหรับงานวิจัยทางดาราศาสตร์ 3 หน่วยกิต 

  226804 สเปกโทรสโกปเีชิงดาราศาสตร์  3 หน่วยกิต 

  226805 พลศาสตรข์องไหลของกา๊ซในอวกาศ  3 หน่วยกิต 

  226889 หัวข้อเลือกสรรทางดาราศาสตร์และ  3 หน่วยกิต 

    ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ขั้นสูง 
   1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ     -ไม่ม-ี                 

 2. กระบวนวิชาระดับปรญิญาตรขีั้นสงู             -ไม่ม-ี 
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ข. วิทยานิพนธ ์ 48 หน่วยกิต 

 226898  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 48 หน่วยกิต 

ค. กระบวนวิชาที่ไมน่ับหนว่ยกิตสะสม 

     1. ตามเงื่อนไขของบัณฑติวทิยาลยั ภาษาตา่งประเทศ 

                  2.  ตามเงือ่นไขของสาขาวิชา -ไม่ม-ี 

ง.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

 1) ผลงานดุษฎีนิพนธห์รอืสว่นหนึง่ของดษุฎีนิพนธ์ตอ้งได้รับการตีพิมพ์หรอือยา่งน้อยไดร้ับการยอมรับ 

ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดยเรื่องหนึ่งต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI  หรอื 

SCOPUS หรอืเป็นการจดสิทธิบัตร และมีช่ือของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 2 เรื่อง 

 2) นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑติวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา  

โดยผา่นความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑติศึกษาประจ าคณะและรวบรวมส่งบณัฑิตวิทยาลัย 

ทุกภาคการศึกษา 

จ. การสอบวัดคุณสมบัต ิ

 1) นักศึกษาจะตอ้งสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมนิความพรอ้มและความสามารถเพื่อมีสิทธิ์เสนอ  

โครงรา่งวิทยานิพนธ ์

 2)  นักศึกษาที่สอบไม่ผา่น มีสิทธสิอบแก้ตัวได้อีก 1 คร้ัง  โดยต้องยื่นค ารอ้งขอสอบใหม่ การสอบแก้

ตัวต้องสอบให้เสร็จสิน้ภายใน  1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 

 3)  นักศึกษาที่สอบไม่ผา่นการสอบวัดคุณสมบัต ิคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ า

สาขาวิชาอาจพิจารณาใหโ้อนเป็นนักศึกษาระดับปรญิญาโทได้ 

ฉ.  การสอบประมวลความรู้    

     ผ่านการสอบประมวลความรู ้(Comprehensive Examination) โดยนักศึกษายื่นค ารอ้งขอสอบต่อ 

บัณฑติวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรอือาจารย์ที่ปรกึษา

วิทยานิพนธ์หลัก 

 

Type 1.1  :  Student with Master’s degree                                    

 Degree Requirement    48 credits 

 A. Thesis 48 credits 

 226898      Ph.D. Thesis 48 credits 

 B.  Academic activities   

 1) A student has to present paper in English in a seminar course (226891, 226892 and 226893) 

on the topic related to his/her thesis  once  every semester for at least 3 semesters.  

 2) The whole or part of a thesis must be published/accepted for national or international journal at 

least 2 papers, which is categorized in ISI or SCOPUS database at least 1 paper or have patent with the 

student as first author.  

 3) A student has to report the progress of his/her thesis progress with approval of the Chairman 

of the Graduate Study Committee to the Graduate School every semester. 
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C. Non-credit course  

 1.  Graduate School requirement  :    a foreign language 

    2.  Program’s requirement     :  - Students must register in seminar courses  

                    (Visitor (V)) 

                                           226891  Ph.D. Seminar in Astronomy 1 

          226892  Ph.D. Seminar in Astronomy 2 

        226893  Ph.D. Seminar in Astronomy 3 

           - A student who is deficient in basic background must    

                                    register courses recommended by the graduate                                                           

                                    program administrative committee. 

D. Qualifying Examination 

 1) A student must complete a qualifying examination to evaluate his/her ability  before presenting 

a thesis proposal. 

 2) An unsuccessful examinee may take re-examination within the following regular  semester. 

   3) An unsuccessful examinee may be transferred to Master’s Degree studies with the approval of 

the Graduate Program Administrative Committee. 

E.  Comprehensive examination  

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

advisor, a student must then pass a comprehensive examination. 

 

Type 2.1   

Degree Requirements                                               a minimum of 54 credits 

A.  Coursework   a minimum of  18 credits 

      1. Graduate courses  a minimum of  18  credits 

          1.1  Field of concentration courses a minimum of  18  credits 

       1.1.1  Required courses   3 credits  

  226891 Ph.D. Seminar in Astronomy 1   1 credit 

  226892 Ph.D. Seminar in Astronomy 2   1 credit 

  226893 Ph.D. Seminar in Astronomy 3   1 credit 

        1.1.2  Elective courses a minimum of 15 credits   

    A student may select any graduate courses in the field of thesis research interest and 

other closely related fields with a recommendation and an approval from the advisory committee. A 

minimum of 15 credits must be from 700-800 level courses in astronomy, at least 3 of which must be 

from 800 level courses. Select courses from the following or other courses. 

  226706  Stellar Astrophysics 2   3  credits 

  226707 Galactic Astronomy  3  credits 
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  226708 Interstellar medium  3  credits 

  226709 Solar Physics  3  credits 

            226710         Computational Astrophysics                  3      credits 

  226711   High-energy Astrophysics   3 credits 

  226789 Selected topics in Astronomy and Astrophysics 3 credits 

  226801 Cosmology  3 credits 

  226802 Stellar Stability  3 credits 

  226803 Advanced Techniques for Astronomical Research 3 credits 

  226804 Astronomical Spectroscopy  3 credits 

  226805 Cosmic Gas Dynamics  3 credits 

  226889 Advanced Selected Topics in Astronomy and 3 credits 

    Astrophysics 

         1.2 Other courses       -None-                   

    2. Advanced undergraduate   -None- 

B.   Thesis                                                                                                  36  credits 

    226899    Ph.D. Thesis                                                        36  credits 

C.    Non-credit courses 

 1.   Graduate School requirement - a foreign language 

 2.   Program requirement   - None- 

D. Academic activities   

 1) The whole or part of a thesis must be published/accepted for national or international journal at 

least 2 papers, which is categorized in ISI or SCOPUS database at least 1 paper or have patent with the 

student as first author.   

 2) A student has to report thesis progress with approval of the Chairman of the Graduate Study 

Committee to the Graduate School every semester. 

E.    Qualifying Examination 

 1) A student must complete a qualifying examination to evaluate his/her ability before presenting 

a thesis proposal. 

   2) An unsuccessful examinee may take re-examination within the following regular semester. 

   3) An unsuccessful examinee may be transferred to Master’s Degree studies with the approval of 

the Graduate Program Administrative Committee. 

F.  Comprehensive examination  

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

advisor, a student must then pass a comprehensive examination. 

 

 



 

 16 

Type 2.2   

Degree Requirements                                                a minimum of 77 credits 

A.  Coursework   a minimum of  29 credits 

      1. Graduate courses  a minimum of  29 credits 

          1.1  Field of concentration courses a minimum of  29 credits 

       1.1.1  Required courses  20  credits 

 226701 Astronomy: from history to frontier     2 credits  

 226702 Celestial Mechanics   3 credits  

 226703   Observational Astronomy    3 credits 

 226704   Planetary Science   3 credits  

 226705   Stellar Astrophysics 1   3 credits  

    226710 Computational Astrophysics            3  credits 

 226891 Ph.D. Seminar in Astronomy 1   1 credit 

 226892 Ph.D. Seminar in Astronomy 2   1 credit 

 226893 Ph.D. Seminar in Astronomy 3   1 credit 

  1.1.2  Elective courses a minimum of 9 credits   

   A student may select any graduate courses in the field of thesis research interest and 

other closely related fields with a recommendation and an approval from the advisory committee. A 

minimum of 9 credits must be from 700-800 level courses in astronomy, at least 3 of which must be from 

800 level courses. Select courses from the following or other courses. 

  226706  Stellar Astrophysics 2   3  credits 

  226707 Galactic Astronomy  3  credits 

  226708 Interstellar medium  3  credits 

  226709 Solar Physics  3  credits 

  226711   High-energy Astrophysics   3 credits 

  226789 Selected topics in Astronomy and Astrophysics 3 credits 

  226801 Cosmology  3 credits 

  226802 Stellar Stability  3 credits 

  226803 Advanced Techniques for Astronomical Research 3 credits 

  226804 Astronomical Spectroscopy  3 credits 

  226805 Cosmic Gas Dynamics  3 credits 

  226889 Advanced Selected Topics in Astronomy and 3 credits 

    Astrophysics 

       1.2 Other courses              -None-                       

    2. Advanced undergraduate          -None- 
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B.   Thesis                                                                                                 48  credits 

     226898    Ph.D. Thesis    48  credits 

C.    Non-credit courses 

 1.   Graduate School requirement - a foreign language 

 2.   Program requirement   - None- 

D.  Academic activities   

 1) The whole or part of a thesis must be published/accepted for national or international journal at 

least 2 papers, which is categorized in ISI or SCOPUS database at least 2 paper or have patent with the 

student as first author.   

 2) A student has to report thesis progress with approval of the Chairman of the Graduate Study 

Committee to the Graduate School every semester. 

E.    Qualifying Examination 

 1) A student must complete a qualifying examination to evaluate his/her ability before presenting 

a thesis proposal. 

   2) An unsuccessful examinee may take re-examination within the following regular semester. 

   3) An unsuccessful examinee may be transferred to Master’s Degree studies with the approval of 

the Graduate Program Administrative Committee. 

F.  Comprehensive examination  

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

advisor, a student must then pass a comprehensive examination. 

 3.1.3 กระบวนวิชา 
(1) หมวดวิชาบังคับ 
 226701 ดาราศาสตร ์จากประวัตศิาสตรส์ู่แนวหน้า 2(2-0-4)  
  (Astronomy: from History to Frontier) 
 226702  กลศาสตร์ทอ้งฟา้ 3(3-0-6) 
  (Celestial Mechanics) 
 226703 ดาราศาสตรส์ังเกตการณ์ 3(3-0-6) 
  (Observational Astronomy) 
 226704  วิทยาศาสตรด์าวเคราะห์ 3(3-0-6) 
  (Planetary Science) 
 226705  ฟิสิกส์ดาราศาสตรด์าวฤกษ์ 1 3(3-0-6) 
  (Stellar Astrophysics 1)  
 226710 ฟิสิกส์ดาราศาสตร์การคณนา 3(3-0-6) 
  (Computational Astrophysics)  
 226891 สัมมนาปริญญาเอกทางดาราศาสตร์ 1 1(1-0-2) 
  (Ph.D. Seminar in Astronomy 1) 
 226892 สัมมนาปริญญาเอกทางดาราศาสตร์ 2 1(1-0-2) 
  (Ph.D. Seminar in Astronomy 2) 
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 226893 สัมมนาปริญญาเอกทางดาราศาสตร์ 3 1(1-0-2) 
  (Ph.D. Seminar in Astronomy 3) 
 (2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวชิาเฉพาะ 
 226706  ฟิสิกส์ดาราศาสตรด์าวฤกษ์ 2 3(3-0-6) 
  (Stellar Astrophysics 2)  
 226707  ดาราศาสตรก์าแล็กซี 3(3-0-6) 
  (Galactic Astronomy)  
 226708  สสารระหว่างดาวฤกษ ์ 3(3-0-6) 
  (Interstellar Medium)  
 226709  ฟิสิกส์ของระบบสุรยิะ  3(3-0-6) 
  (Solar Physics)  
 226711 ฟิสิกส์ดาราศาสตรพ์ลงังานสงู  3(3-0-6) 
  (High-energy Astrophysics) 
 226789 หัวข้อเลือกสรรทางดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร ์ 3(3-0-6) 
  (Selected topics in Astronomy and Astrophysics) 
 226801 เอกภพวิทยา 3(3-0-6) 
  (Cosmology) 
 226802 ความเสถยีรของดาวฤกษ ์ 3(3-0-6) 
  (Stellar Stability) 
 226803 เทคนิคขั้นสูงส าหรับงานวิจัยทางดาราศาสตร์ 3(3-0-6) 

 (Advanced Techniques for Astronomical Research)  
 226804 สเปกโทรสโกปเีชิงดาราศาสตร์ 3(3-0-6) 

 (Astronomical Spectroscopy)  
 226805 พลศาสตรข์องไหลของกา๊ซในอวกาศ 3(3-0-6) 

 (Cosmic Gas Dynamics)  
 226889 หัวข้อเลือกสรรทางดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร ์ 3(3-0-6) 

 ขั้นสูง (Advanced Selected  Topics in Astronomy and Astrophysics) 
 (3)  หมวดวิชาเลอืกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 
      -ไม่ม-ี 
 (4)  หมวดวิทยานิพนธ ์

226898  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 48 หน่วยกติ 
   (Ph.D. Thesis)  

226899  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก          36 หน่วยกิต 
   (Ph.D. Thesis)  
หมายเหต ุความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา  เช่น 
รหัสกระบวนวิชาที่ใช้ก าหนดเป็นตัวเลข 6  หลัก  ดังต่อไปนี้ 
 1. เลข 3 ตัวแรก  แสดงถงึ คณะ  และภาควิชา/สาขาวิชาที่กระบวนวิชานั้นสังกัด 
 2. เลขหลักรอ้ย   แสดงถงึ  กระบวนวิชาระดับบัณฑติศึกษา 
 3. เลขหลักสิบ     แสดงถงึ  หมวดหมูใ่นสาขาวิชา 
 4. เลขหลักหน่วย  แสดงถงึ  อนกุรมของหมวดหมู่ของวิชา  
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3.1.4 แผนการศึกษา    

  3.1.4.1  แบบ 1.1   

ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

 ลงทะเบียนเพื่อใชบ้ริการของ

มหาวทิยาลัย 

 226898  วทิยานพินธ์ปริญญาเอก 12 

 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ  226891 สัมมนาปริญญาเอก 

ทางดาราศาสตร์ 1 

- 

 สอบวัดคุณสมบัต ิ     

 เสนอหัวขอ้โครงร่างวทิยานพินธ์     

 รวม -  รวม 12 

 

ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกติ ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

226898  วทิยานพินธ์ปริญญาเอก 12 226898  วทิยานพินธ์ปริญญาเอก 12 

226892 สัมมนาปริญญาเอก 

ทางดาราศาสตร์ 2 

-    

 รวม 12  รวม 12 

 

ปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

226898  วทิยานพินธ์ปริญญาเอก 12  ลงทะเบียนเพื่อใชบ้ริการของ

มหาวทิยาลัย 

 

226893 สัมมนาปริญญาเอก 

ทางดาราศาสตร์ 3 

-  สอบประมวลความรู้  

     สอบวทิยานพินธ์  

 รวม 12  รวม - 

 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต 
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  3.1.4.2  แบบ 2.1    

ปีที่ 1    

ภาคการศกึษาที ่1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต 

 วชิาเลอืก 9 226891 สัมมนาปริญญาเอก 

ทางดาราศาสตร์ 1 

1 

    วชิาเลอืก 6 

    สอบวัดคุณสมบัต ิ  

    สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ  

    เสนอหัวขอ้โครงร่างวทิยานพินธ์  

      

 รวม 9  รวม 7 

 

ปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต 

226892 สัมมนาปริญญาเอก 

ทางดาราศาสตร์ 2 

1 226899   วทิยานพินธ์ปริญญาเอก 9 

226899   วทิยานพินธ์ปริญญาเอก 9    

 รวม 10  รวม 9 

 

ปีที่ 3 

 

ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต 

226899   วทิยานพินธ์ปริญญาเอก 9 226899   วทิยานพินธ์ปริญญาเอก 9 

226893 สัมมนาปริญญาเอก 

ทางดาราศาสตร์ 3 

1  สอบประมวลความรู้  

    สอบวทิยานพินธ์  

 รวม 10  รวม 9 

 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  54 หน่วยกิต 
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  3.1.4.3  แบบ 2.2   

ปีที่ 1  

ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต 

226701 ดาราศาสตร์ จากประวัตศิาสตร์ 

สู่แนวหนา้ 

2 226703 ดาราศาสตร์สังเกตการณ ์ 3 

226702  กลศาสตร์ท้องฟา้ 3 226705 ฟิสิกสด์าราศาสตร์ดาวฤกษ์ 1 3 

226704 วทิยาศาสตร์ดาวเคราะห์  3 226710 ฟิสิกสด์าราศาสตร์การคณนา 3 

    สอบวัดคุณสมบัต ิ  

    สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ  

     เสนอหัวขอ้โครงร่างวทิยานพินธ์  

 รวม 8  รวม 9 

ปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต 

 วชิาเลอืก 6  วชิาเลอืก 3 

226891 สัมมนาปริญญาเอก 

ทางดาราศาสตร์ 1 

1 226898 วทิยานพินธ์ปริญญาเอก 8 

226898 วทิยานพินธ์ปริญญาเอก 8    

 รวม 15  รวม 11 

ปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต 

226892 สัมมนาปริญญาเอก 

ทางดาราศาสตร์ 2 

1 226898 วทิยานพินธ์ปริญญาเอก 8 

226898 วทิยานพินธ์ปริญญาเอก 8    

 รวม 9  รวม 8 

ปีที่ 4 

ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกติ ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต 

226898 วทิยานพินธ์ปริญญาเอก 8 226898 วทิยานพินธ์ปริญญาเอก 8 

226893 สัมมนาปริญญาเอก 

ทางดาราศาสตร์ 3 

1  สอบประมวลความรู้  

    สอบวทิยานพินธ์  

 รวม 9  รวม 8 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  77 หน่วยกิต 

    

   3.1.5  ค าอธบิายลักษณะกระบวนวิชา  

        ระบุไว้ในภาคผนวก   
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3.2 ชื่อ ต าแหนง่และคุณวฒุขิองอาจารย์  

3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ประจ า     

ท่ี ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),  

สถาบัน, ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 

ชั่วโมง/สัปดาห์ 

จ านวน 

ผลงาน 

วิจัยรวม 

(ผลงานใน

ระยะ 5 ปี 

ลา่สุด)  

ปัจจุบัน 
เมื่อ 

เปิดหลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

1 ผศ.ดร.ศิรามาศ  โกมลจินดา* 

3100800178xxx 

วท.บ. (ฟิสกิส์), มหาวทิยาลัยมหดิล, 2543 

วท.ม. (ฟสิิกส)์, มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2545 

Ph.D. (Astronomy), Univ. of Canterbury, 

New Zealand, 2008 

8 23 4 27.5 9(3) 

2 ผศ.ดร.วเิชยีร   ไกรวัฒนวงศ์* 

3102100279xxx 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533 

วท.ม. (ฟสิิกส)์, มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2543 

Ph.D. (Astrophysics), Liverpool John Moores 

Univ., UK., 2009 

0 29 7 34 8(5) 

3 อ.ดร.สุวิชา   วรรณวเิชยีร* 

3510100248xxx 

วท.บ. (ฟิสกิส์), มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2541 

วท.ม. (ฟสิิกส)์, จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 

2544 

Ph.D. (Astronomy), Boston Univ., USA., 

2010 

4 28 4 32 7(3) 

4 อ.ดร. จิรกานต์  นันแก้ว 

356030709xxx 

B.S. (Physics), The Univ. of Virginia, USA., 

2006 

Ph.D. (Physics), The Univ. of Virginia, USA., 

2011 

17 14 17 20 7(4) 

5 อ.ดร.นฤพนธ์   ฉัตราภิบาล    

3520100520xxx 

B.S. (Physics), Syracuse University, USA., 

2000 

Ph.D. (Physics), Univ. of Maryland, College 

Park, USA., 2012 

14 10 14 14 7(4) 

 

หมายเหต ุ : 1. * หมายถงึ อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร  

                 2.   อาจารยล์ าดับที่ 1-5 คอื อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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3.2.2  อาจารย์พิเศษ                จ านวน  9  คน   

ที ่ ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),  

สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 
หน่วยงานต้นสังกัด 

1 รศ.บุญรักษา สนุทรธรรม M.Sc. (Astronomy), University of Canterbury,  
New Zealand, 1981 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ )องคก์ารมหาชน(  

2 Prof.Dr.David Ruffolo Ph.D. (Physics), University of Chicago, 
U.S.A.,1991 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

3 Dr.David   Mkrtichian Ph.D. (Astrophysics & Radio-astronomy), Odessa 
State University, Ukraine, 1993 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ )องคก์ารมหาชน(  

4 ดร. พฤทธิ ์เจริญจิตติชัย Ph.D. (Astronomy & Astrophysics), University of 
Manchester, UK, 2013 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ )องคก์ารมหาชน(  

5 ดร. อุเทน แสวงวิทย ์
 

Ph.D. (Physics), University of Durham, U.K., 
2012 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ )องคก์ารมหาชน(  

6 ดร. วัชราวุฒิ กฤตินธรรม Ph.D. (Physics), Mahidol University, Thailand, 
2010 

มหาวิทยาลยัพะเยา 

7 Dr.Giovanni  Covone Ph.D. (Physics), University of Naples  
“Federico II”, Italy 

University of Naples  
“Federico II”, Italy 

8 ดร.ศรัณย ์  โปษยะจินดา Ph.D. (Polymer Science, University of BradFord, 
U.K. 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ )องคก์ารมหาชน(  

9 Dr.Christephe  Buisset Ph.D. (Science of the Universe), Nice-Sophia 
Antipolis University, France 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ )องคก์ารมหาชน(  

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม    -ไม่มี- 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย  

 5.1 ค าอธบิายโดยย่อ  

 เนื้อหางานวจิัย (วทิยานิพนธ์) ท่ีนักศกึษาสนใจท าจะเป็นงานวิจัยท่ีมทีฤษฎพีื้นฐานทางดาราศาสตร์รองรับ เน้น

การศึกษาและ/หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ การประยุกต์ใช้ในทางการศึกษา หรือการออกแบบสร้างสิ่งประดิษฐ์ 

อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยมีความร่วมมือด้านงานวิจัยกับหน่วย

ภายนอก คือ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีอุทยานดาราศาสตร์ ณ อ าเภอแม่ริม จังหวัด

เชียงใหม่ และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 

ซึ่งหอดูดาวแห่งนี้เป็นหนึ่งในหอดูดาวของประเทศไทยท่ีมีกล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่ พร้อมด้วยอุปกรณ์ส าหรับการ

สังเกตการณท์างดาราศาสตร์ท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหนึ่ง 

5.2 ผลการเรียนรู้  

     - นักศกึษามคีวามรู้และเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีพืน้ฐานของวชิาดาราศาสตร์เป็นอยา่งดี 

    - นักศกึษามคีวามรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทางดาราศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหางานวจิัย 

สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมท้ังประยุกตค์วามรู้ ทักษะ และการใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา สามารถ

ตดิตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาดาราศาสตร์ และสามารถบูรณาการความรู้

ท่ีศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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    - นักศกึษาสามารถคิดอยา่งมวีจิารณญาณและอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้น รวบรวม ศกึษา วเิคราะห์ และ

สรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์และสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไข

ปัญหาได้อยา่งเหมาะสม       

        - นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ มคีวามรับผิดชอบต่อการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังของตนเองและทางวชิาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

      - นักศึกษามีทักษะในการใช้เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานท่ีเกี่ยวกับการใช้สารสนเทศและ

เทคโนโลยสีื่อสารอย่างเหมาะสม  

5.3 ช่วงเวลา (การท าวิจัย) 

  แบบ 1.1 ตัง้แต่ ภาคการศกึษาท่ี 2  ชัน้ปีท่ี 1 – ภาคการศกึษาท่ี 1  ชั้นปีท่ี 3 

  แบบ 2.1 ตัง้แต่ ภาคการศึกษาที่ 1  ชัน้ปีท่ี 2 – ภาคการศกึษาท่ี 2  ชัน้ปีท่ี 3 

  แบบ 2.2 ตัง้แต่ ภาคการศกึษาท่ี 1  ชัน้ปีท่ี 2 – ภาคการศกึษาท่ี 2  ชัน้ปีท่ี 4 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 

    แบบ 1.1 และ แบบ 2.2  48 หนว่ยกิต 

   แบบ 2.1    36 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ  

- คณาจารย์ท่ีสอนในหลักสูตรจัดเตรียมแนวทางวิจัยท่ีหลักสูตรมีศักยภาพและ/หรือเป็นเร่ืองท่ีเชื่อมโยงกับ

งานวจิัยของคณาจารย์ท่ีสอนในหลักสูตร ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ า

สาขาวิชาดาราศาสตร์ กรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าคณะฯ และคณะกรรมการประจ าบัณฑติวทิยาลัย ตามล าดับ 

- นักศึกษาเลือกหัวข้อวจิัยและน าแนวทางดังกล่าวไปศึกษา ค้นคว้าในรายละเอียดภายใต้ค าแนะน าและให้

ค าปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อจัดท าเป็นโครงร่างวทิยานพินธ์ 

- นักศึกษาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อเร่ือง หลักการ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ทวนสอบ

เอกสารวิชาการ วัตถุประสงค์ ประโยชน์ท้ังทางด้านทฤษฎีและ/หรือประยุกต์ แผนการและขอบเขตการท าวิจัย 

ชว่งเวลาท าวจิัยและเอกสารอ้างองิ ทัง้นี้โครงร่างวิทยานพินธ์ดังกลา่ว ตอ้งผ่านความเห็นชอบจากประธานกรรมการท่ี

ปรึกษาและกรรมการท่ีปรึกษา  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจ าสาขาวิชาดาราศาสตร์ กรรมการ

บัณฑิตศกึษาประจ าคณะฯ และคณะกรรมการประจ าบัณฑติวทิยาลัย ตามล าดับ 

5.6 กระบวนการประเมนิผล  

 เมื่อนักศึกษาท าวิทยานิพนธ์แล้วต้องจัดท าเป็นรูปเล่มท่ีสมบูรณ์ตามข้อก าหนดของบัณฑิตวิทยาลัย การจัด

สอบจะด าเนินการหลังจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ของนักศึกษาเห็นชอบให้สอบได้ ทั้งนี้นักศกึษาต้องส่งรูปเล่ม

วทิยานิพนธ์ดังกล่าวเสนอผ่านภาควชิาฯ เพื่อเสนอชื่อกรรมการสอบวิทยานพินธ์ ให้คณะฯ แต่งตั้ง โดยกรรมการสอบ

วทิยานพินธ์ตอ้งเป็นไปตามข้อบังคับการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา  นักศกึษา

จะถูกประเมินจากการน าเสนอโดยปากเปล่า ต่อคณะกรรมการฯ การตอบค าถาม และจากรายละเอยีดในวทิยานพินธ์ 

ซึ่งตอ้งมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ 
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 หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา     

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

มบีุคลิกภาพที่ด ี - ในกระบวนวิชาสัมมนา นักศึกษาต้องน าเสนอ ตัง้

ค าถาม และตอบค าถามแสดงความคดิเห็น มีการ

สอดแทรกเรื่องการพูดในที่ประชุม  การแตง่กาย 

เทคนิคการเจรจาสื่อสาร  

- ในแตล่ะกระบวนวิชา นักศกึษาต้องมีมนุษยสมัพันธ์ที่

ด ีมีการท างานรว่มกับผูอ้ื่น ตอ้งปฏสิัมพันธ์กับคน

หลากหลายอาชีพ  

มภีาวะผูน้ าและความรับผิดชอบ ตลอดจน

ความมีวินยัในตนเอง 

- ในแตล่ะกระบวนวิชา นักศกึษาต้องท างานเป็นกลุม่ มี

การใช้เคร่ืองมือรว่มกัน  มีการก าหนดให้ทุกคนมีส่วน

รว่มในการรับผิดชอบตอ่เครื่องมือที่ใชร้ว่มกัน เมื่อเกดิ

ปัญหาตอ้งรว่มกันแกป้ัญหา เปลี่ยนกันเปน็ผู้น า ซึ่ง

เป็นการฝกึทัง้ภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ รูจ้ักรับ

ฟังความคดิเห็นของผูอ้ื่น และการเป็นสมาชิกกลุ่มทีด่ี 

- มีกติกาที่จะสรา้งวนิัยในตนเอง เช่น การเข้าเรยีนตรง

เวลา การเขา้เรียนสม่ าเสมอ การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 

มีความกล้าในการซักถามและแสดงความคดิเหน็ 

มจีริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ - มีการสอดแทรกถึงผลกระทบเชิงบวกและลบ

เนื่องจากการพัฒนาทางวิชาการที่มีต่อสงัคมและ

สิ่งแวดล้อม 

- ฝึกฝนให้มีความซื่อสัตย ์โดยเร่ิมต้นจากที่ต้องมีความ

ซื่อสัตย์ต่อขอ้มลูการทดลอง และคุณภาพของงานวิจัย 

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน    
     2.1 คุณธรรม จริยธรรม     
 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม   

(1)   ตระหนักในคุณคา่เรื่องคุณธรรม จรยิธรรม มีวนิยั ความรับผิดชอบ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์
สุจรติ  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

 (2)   สามารถจัดการปัญหาทางคณุธรรม จรยิธรรมที่ซับซอ้นเชิงวิชาการ หรอืวิชาชพี โดยใช้ 
ดุลยพนิิจอย่างผู้รู้ด้วยความยตุิธรรม หลักฐาน ตามหลักการที่มีเหตุผล และค่านิยมอันดงีาม 
แสดงออกหรอืสื่อสารข้อสรุปของปัญหาโดยค านงึถงึความรูส้ึกของผู้อื่นที่จะได้รับผลกระทบ 

(3)  สามารถรเิร่ิมชี้ให้เห็นข้อบกพรอ่งของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อทบทวนและแก้ไข  
สนับสนุนอย่างจรงิจังให้ผูอ้ืน่ใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จรยิธรรมในการจดัการกับความ
ขัดแย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อืน่ 
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(4)   แสดงออกซ่ึงภาวะผู้น า และผู้ตามในการสง่เสรมิให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
จรยิธรรมในสภาพแวดลอ้มของการท างาน และในชุมชน 

 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 (1)  ในกระบวนวิชาสมัมนาและในการท าวิทยานิพนธ์จะสอดแทรกเก่ียวกับจรรยาบรรณของอาชีพ
  นักวทิยาศาสตร ์โดยเนน้ถงึผลกระทบทั้งทางบวกและลบจากกระบวนการทางวิทยาศาสตรท์ี่
  อาจมีตอ่สิง่แวดล้อมและสังคมโดยรวม และด าเนนิการทุกอย่างบนพืน้ฐานของคุณธรรมและ
  จรยิธรรม 
 (2)  ปลูกฝังใหน้ักศึกษามีระเบยีบวินัย โดยเน้นการเขา้ชั้นเรยีนให้ตรงตอ่เวลา และเข้าชั้นเรยีนอยา่ง
  สม่ าเสนอ ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลยั  
 (3)  ในกระบวนวิชาสมัมนาและวิทยานิพนธ ์เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคดิเหน็หรอื 
  เสนอความคดิเห็นอย่างเป็นอสิระโดยไม่ปิดกัน้ และเมื่อมีการวิเคราะห์และรับฟังความคดิเห็น
  รว่มกันแล้ว ตอ้งยอมรับฟงัสิง่ที่เป็นเหตุเป็นผล  
 (4)  ในการท าวิจัยนั้น นักศึกษาจะได้รับการปลูกฝังให้มีความซื่อสัตย์ต่อขอ้มลูที่ได้จากการทดลอง 
  ไม่น าผลงานของผู้อืน่มาเปน็ของตนเอง  และไม่ตกแต่งขอ้มลู  
 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    (1)  ประเมินจากการรว่มแลกเปลีย่นความคดิเห็นในกระบวนวิชาสัมมนา และการแสดงความ 
  คดิเห็นและความซื่อสัตยใ์นขอ้มูลและการท าวิจยั 

(2)  ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเขา้ชั้นเรยีน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลา
ที่มอบหมายและการร่วมกจิกรรม และ/หรอื จากการมีวนิยัและพรอ้มเพรียงของนักศึกษาใน
การเขา้ร่วมกิจกรรมเสรมิหลกัสูตร 

 (3)  ประเมินจากความรับผดิชอบในงานทีไ่ด้รับมอบหมาย ในการเสร็จทันตามก าหนดนดัหมาย 
  และการมาพบตามก าหนดนดัหมาย 

(4)  ประเมินจากการท างานรว่มกบัเจา้หน้าที่ทีดู่แลเครื่องมือ หรอืเจ้าหน้าที่ทีต่้องเก่ียวข้องวา่มี
การให้เกยีรติ ไม่ถอืวา่ผู้อื่นดอ้ยกวา่ตนเอง การรับผดิชอบเตรียมตัวเองให้พร้อมมาก่อน
ล่วงหน้า 

(5) ประเมินจากกระบวนการวจิัยเพื่อวิทยานิพนธ์ 
     2.2 ความรู ้
 2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1)   มีความเข้าใจอยา่งถอ่งแท้และลึกซึ้งในองคค์วามรูท้ี่เป็นแก่นในสาขาวิชาการหรอืวิชาชีพ รวมทั้ง
ข้อมูลเฉพาทางทฤษฎ ี หลักการและแนวคดิที่เป็นรากฐาน 

   (2)   สามารถพัฒนานวัตกรรม หรอืสรา้งองคค์วามรูใ้หม่โดยการบูรณาการความรูท้ี่ศึกษากับความรู้ 
     ในศาสตรอ์ืน่ๆที่เกี่ยวขอ้ง 
    (3)   รูเ้ทคนิคการวจิัยและการพัฒนาข้อสรุป   ซึ่งเป็นทีย่อมรับในสาขาวิชาไดอ้ยา่งชาญฉลาด  มี 
     ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเก่ียวกับแนวปฏิบัติทีเ่ปลี่ยนแปลงในวิชาชีพทัง้ในระดับชาติ   
    และนานาชาติ   
    (4)   มีความรูท้ี่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชา มีการตดิตามความกา้วหน้าทางวิชาการทัง้ในระดับชาติและ   
      นานาชาติที่เป็นประเด็นปัญหาส าคัญ  ที่อาจมีผลกระทบตอ่วิชาการและวิชาชีพ 
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 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 (1) ในกระบวนวิชาบรรยาย ไดม้กีารบรรยายถงึเนื้อหาหลักของแต่ละวิชา และในประเด็นที่ผูส้อน 

เห็นว่านักศึกษาไม่ค่อยเข้าใจ และให้ท าการบา้นส่งเพือ่เป็นการฝึกฝนตนเองและค้นควา้ตาม
แหล่งเรยีนรูต้่างๆ  

(2) ในกระบวนวิชาสมัมนา นักศึกษาต้องคน้ควา้เพือ่มาน าเสนอและตอบค าถามของผู้ฟัง และท า
  หน้าที่เป็นผู้ฟงัโดยตอ้งตั้งค าถามถามผู้พูด และเพื่อให้ได้รับความรูท้ี่หลากหลายในสาขาและ
  สาขาที่เกี่ยวขอ้ง ไดม้ีวทิยากร/ผู้เช่ียวชาญมาบรรยายพิเศษ และร่วมฟังการสัมมนาในสาขา 

หรอืหลักสูตรอื่นเช่น ฟิสิกส์ ดาราศาสตร ์และการสอนฟิสกิส์ เป็นตน้ 
  (3) ในกระบวนวิชาการท าวิทยานพินธ์ นักศึกษาจะได้มโีอกาสเข้ารว่มกจิกรรมวิชาการของ 
  กลุ่มวิจัยที่นักศึกษาท าวิทยานิพนธ ์ซึ่งแตล่ะกลุม่วิจัยจะมกีระบวนการการให้ความรูแ้ละสืบค้น
  ความรูผ้่านการสมัมนา/ประชมุ/ปรึกษาหารือทางวิชาการ ในกลุ่มอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
     2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 มีการประเมินจากผลสัมฤทธิก์ารเรียนของนักศึกษา โดยวธิีการต่างๆ และมีคะแนนให้ ดังนี้ 
 (1)   การให้ส่งการบ้าน 
 (2)   การทดสอบย่อย 
 (3) การสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา 
 (4) ประเมินจากรายงานของนักศกึษา เช่นในกระบวนวิชาสัมมนา 
 (5) ประเมินจากการน าเสนอในหอ้งสมัมนาและหรอืชั้นเรยีน 
 (6) ประเมินจากการสอบวัดคุณสมบัต ิ
 (7)   ประเมินจากการท าหน้าที่เป็นผู้สอนปฏิบัติการและทบทวนบทเรยีน 
 (8)   ประเมินจากการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
      2.3 ทักษะทางปัญญา 
      2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา  

(1)   สามารถคดิอย่างมีวจิารณญาณ และอยา่งเป็นระบบในการค้นหาข้อเท็จจริงใหม่ๆโดยใช้ความ   
เข้าใจอันถอ่งแท้ในทฤษฎี  และเทคนิคการแสวงหาความรูใ้นการวเิคราะห์ประเด็นและปญัหา
ส าคัญไดอ้ยา่งสร้างสรรค์ 

 (2)   สามารถสืบค้นข้อมลู  น ามาวเิคราะห์และสังเคราะห ์เพื่อพฒันาแนวทางแกไ้ขปัญหาด้วยวิธี 
     การใหม่ๆ หรอืตอบสนองประเด็นปัญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค์ 
   (3)   สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจยั  และทฤษฎีเพือ่วางแผนและด าเนนิโครงการวจิัยใหม่ที่   
     สรา้งสรรค ์  โดยบูรณาการแนวคดิต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสงู   
    โดยใช้ความรูท้ั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ  ตลอดถงึการใช้เทคนิคการวจิัย  และให้ขอ้สรุปที่    
    สมบูรณซ์ึ่งขยายองคค์วามรูใ้หม่ หรอืปรับปรุงแนวทางปฏบิัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดมิได้อยา่งมี   
     นัยส าคัญ 
 2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใชใ้นการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 
  ในระดับปรญิญาเอก กระบวนการที่ส าคัญที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้า้นทักษะทางปญัญา
คอืกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการท าวิทยานิพนธ ์นัน่คอืนักศึกษาตอ้งผ่านกระบวนการเรียนการสอน 
และการฝกึฝนจาก 
 (1)  การค้นควา้หาความรูด้้วยตนเอง  
 (2)  การออกแบบเครื่องมือ และออกแบบ/วางแผนการทดลอง 
 (3) การสรา้ง/ซ่อมเครื่องมือ 
         (4)  การมีโอกาสใช้เคร่ืองมือที่ซับซอ้นและมีประสิทธิภาพ  
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 (5)  การวเิคราะห์และตรวจสอบดว้ยเครื่องมือที่ทนัสมยั 
 (6)  การใชค้ณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอรป์ระกอบการแกป้ัญหา 
 (7)  การวเิคราะห์ ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา สรุปผล 
 (8)  การเขยีนผลงานทางวิชาการออกสู่สาธารณชน 
      2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
   การประเมินผลจะด าเนินการผ่านกระบวนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และผลงานวิทยานิพนธ์  
ดังนี้ 
แบบ 1.1 
 ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรอืส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรอือย่างน้อยได้รับการยอมรับ 

ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดยเรื่องหนึ่งต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI  หรอื 

SCOPUS หรอืเป็นการจดสิทธิบัตร และมีช่ือของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง    

แบบ 2.1   
 ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรอืส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรอือย่างน้อยได้รับการยอมรับ 

ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดยเรื่องหนึ่งต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI  หรอื 

SCOPUS หรอืเป็นการจดสิทธิบัตร และมีช่ือของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง  

แบบ 2.2  
 ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรอืส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรอือย่างน้อยได้รับการยอมรับ 

ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดยเรื่องหนึ่งต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI  หรอื 

SCOPUS หรอืเป็นการจดสิทธิบัตร และมีช่ือของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 2 เรื่อง  

     2.4 ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ  
   (1)   มีมนุษยสัมพนัธ์ทีด่ี สามารถสือ่สารกับกลุ่มบุคคลหลากหลายทั้งด้านเชือ้ชาติและวัฒนธรรม 
   (2)   สามารถวางแผนวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซอ้นสูงมากดว้ยตนเอง  ใช้ความรูใ้นศาสตรม์าชีน้ า   
     สังคมในประเด็นที่เหมาะสม  รวมทั้งวางแผนในการปรับปรงุตนเองและองคก์รไดอ้ย่างมี   
     ประสิทธิภาพ 
   (3)   สรา้งปฏสิัมพนัธ์ในกจิกรรมกลุ่มอย่างสรา้งสรรค์ และแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้น า   
    ในทางวิชาการหรอืวิชาชพี และสงัคมที่ซับซ้อน 
   2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
     ในระดับปรญิญาเอก กระบวนการที่ส าคัญที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ คือ กระบวนการที่เกี่ยวข้องในการท าวิทยานิพนธ์ และการสัมมนา ดังนี้ 

(1) ในกระบวนการท าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องมีการไปติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นๆ ใน 
หลากหลายรูปแบบ เช่น การต้องปรึกษาหารือกับช่าง/เจ้าหน้าที่  ที่ดูแล/จัดสร้าง/ซ่อมสร้าง
เครื่องมือ การประสานงานกับนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ในกลุ่ม การต้องใช้เครื่องมือ/
ทรัพยากรรว่มกับผู้อื่น เป็นต้น ซึ่งเป็นการฝึกทักษะความสัมพันธ์ที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อ
กันและกัน 

(2) ในกระบวนการท าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องมีความรับผดิชอบต่อตนเองเพื่อท าให้งานของ 
ตนเองบรรลุผลอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่สามารถให้ผู้อื่นท าแทนได้ 
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 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 (1) ประเมินจากความคบืหน้าในผลงานวิทยานิพนธ์ อย่างเป็นขั้นตอนตามที่วางไว ้
 (2)   ประเมินจากการเตรียมโปสเตอร์หรือเอกสารน าเสนอในรูปแบบ power point และการน าเสนอ  
  เพื่อน าไปแสดง/เสนอในการประชุมทางวิชาการ 
     2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
   (1)   สามารถคัดกรองข้อมลูทางคณิตศาสตรแ์ละสถติิเพื่อน ามาใช้ในการศึกษาค้นควา้ในประเด็น 
     ปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน   
   (2)   สามารถสรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ  โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ 
   (3)   สามารถสื่อสารอยา่งมีประสทิธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุม่บุคคลต่างๆ ในวงวิชาการ   
    และวิชาชีพทัง้ในระดับชาติและนานาชาต ิ โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ   
     และไม่เปน็ทางการ  แบบปากเปล่า หรอืผ่านสิ่งตีพมิพ์ทางวชิาการและวิชาชีพ  รวมทัง้   
    วิทยานิพนธ์หรอืโครงการค้นควา้วิจัยที่ส าคัญ 
 2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) ในกระบวนวิชาสัมมนา นักศึกษาจะได้เรยีนรูใ้นการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสาร ในการ 

สืบค้นข้อมูลงานวิจัย เพื่อใช้ประกอบการพูดสัมมนาซึ่งต้องพูดอย่างน้อยถึง 3 ภาคการศึกษา 
และในการเตรยีมการท าวิทยานิพนธ์ และขณะท าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องคน้คว้าหาข้อมูล   
เอกสารที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา จึงเป็นกระบวนการที่นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

 (2)  ในกระบวนวิชาสัมมนาไดม้ีการจัดการบรรยายโดยวิทยากร/ผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ ในเรื่อง
  การเลือกใชรู้ปแบบของการน าเสนอ  และให้นักศึกษาฝึกทักษะการน าเสนอ/สื่อสารทัง้ปากเปล่า 
  การเขยีนรายงาน  พรอ้มฝึกวิธีการ  และรูปแบบการน าเสนอ  และก าหนดให้มีผูถ้ามซึ่งท าให้ 
  นักศึกษาได้พัฒนาตนเองเพื่อการน าเสนอที่กระชับ/ชัดเจน ท าให้ผู้อื่นได้เข้าใจ เป็นการพัฒนา 
  ทางด้านการสื่อสาร 
 (3)  ในกระบวนการท าวิทยานิพนธ์ เพื่อที่จะน าข้อมูลไปประมวลผลได้ นักศึกษาจะได้ฝกึฝนทักษะ  

วิธีการวเิคราะห์เชิงตัวเลขอย่างมากมาย     เพื่อดูทั้งความถูกต้องและการแปรค่าต่างของข้อมูล 
รวมถงึความสัมพันธ์ต่างๆ ในรูปสมการทางคณิตศาสตรท์ั้งอย่างง่ายและซับซ้อน 

     2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
 (1) ประเมินโดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาสัมมนา เช่นประเมินจากเทคนิคการน าเสนอ  
  ข้อมูล-เนื้อหาที่น าเสนอ การเลือกใช้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรอืคณิตศาสตรแ์ละ 
  สถติิ ที่เกี่ยวข้อง 
   (2)   ประเมินจากความสามารถในการอธิบายและอภิปราย การตอบปัญหาอย่างมีเหตุมีผล และมี   
    การอ้างอิงถงึที่มาได้อย่างถูกต้อง 

(3)   ประเมินโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จากผลงานวจิัยฉบับสมบูรณ ์การน าเสนอและตอบ
ปัญหา 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)   

กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

226701 ดาราศาสตร์ จากประวัติศาสตร์สู่ 

แนวหน้า 

(Astronomy: from History to Frontier)  

                 

226702 กลศาสตร์ท้องฟ้า 

(Celestial Mechanics) 
                 

226703 ดาราศาสตร์สังเกตการณ์ 

(Observational Astronomy) 
                 

226704 วิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์ 

(Planetary Science) 
                 

226705 ฟิสกิสด์าราศาสตร์ดาวฤกษ์ 1 

(Stellar Astrophysics 1) 
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กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

226706 ฟิสกิสด์าราศาสตร์ดาวฤกษ์ 2 

(Stellar Astrophysics 2) 
                 

226707 ดาราศาสตร์กาแล็กซี 

(Galactic Astronomy) 
                 

226708 สสารระหว่างดาวฤกษ์ 

(Interstellar Medium) 
                 

226709 ฟิสกิส์ของระบบสุริยะ  

(Solar Physics) 
                 

226710 ฟิสกิส์ดาราศาสตร์การคณนา 

(Computational Astrophysics) 
                 

226711 ฟิสกิส์ดาราศาสตร์พลังงานสูง 

(High-energy Astrophysics) 
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กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

226789 หัวข้อเลือกสรรทางดาราศาสตร์และ

ฟิสกิสด์าราศาสตร์ 

(Selected Topics in Astronomy and 

Astrophysics) 

                 

226801 เอกภพวิทยา 

(Cosmology) 
                 

226802 ความเสถียรของดาวฤกษ์ 

(Stellar Stability) 
                 

226803 เทคนิคขั้นสูงส าหรับงานวิจัยทาง 

ดาราศาสตร์ 

(Advanced Techniques for Astro-

nomical Research)  
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กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

226804 สเปกโทรสโกปีเชิงดาราศาสตร์ 

(Astronomical Spectroscopy) 
                 

226805 พลศาสตร์ของไหลของก๊าซในอวกาศ 

(Cosmic Gas Dynamics) 
                 

226889 หัวข้อเลือกสรรทางดาราศาสตร์และ

ฟิสกิส์ดาราศาสตร์ขัน้สูง 

(Advance Selected Topics in 

Astronomy and Astrophysics) 

                 

226891 สัมมนาปริญญาเอกทางดาราศาสตร์ 1 

(Ph.D. Seminar in Astronomy 1) 
                 

226892 สัมมนาปริญญาเอกทางดาราศาสตร์ 2 

(Ph.D. Seminar in Astronomy 2) 
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กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

226893 สัมมนาปริญญาเอกทางดาราศาสตร์ 3 

(Ph.D. Seminar in Astronomy 3) 
                 

226898 

 

วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 

(Ph.D. Thesis) 
                 

226899 

 

วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 

(Ph.D. Thesis) 
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี ้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    1.1  ตระหนักในคุณคา่เรื่องคุณธรรม จรยิธรรม มีวนิัย ความรับผดิชอบ ความเสยีสละ ความซื่อสัตย์

สุจรติ  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

 1.2  สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จรยิธรรมที่ซับซอ้นเชิงวิชาการ หรอืวิชาชพี โดยใช้ดลุยพนิิจ

อย่างผู้รู้ด้วยความยตุิธรรม หลักฐาน ตามหลักการที่มีเหตผุล และค่านยิมอนัดงีาม แสดงออกหรอืสื่อสาร

ข้อสรุปของปัญหาโดยค านึงถงึความรูส้ึกของผูอ้ื่นที่จะได้รับผลกระทบ 

 1.3  สามารถริเริ่มชีใ้ห้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบนัเพื่อทบทวนและแก้ไข  

สนับสนุนอย่างจรงิจังให้ผูอ้ืน่ใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จรยิธรรมในการจดัการกับความขัดแย้งและปัญหา

ที่มีผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ื่น 

 1.4  แสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ า และผู้ตามในการส่งเสรมิให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 

จรยิธรรมในสภาพแวดลอ้มของการท างาน และในชุมชน 

ด้านความรู้ 

2.1  มีความเข้าใจอยา่งถอ่งแท้และลึกซึ้งในองคค์วามรูท้ี่เป็นแก่นในสาขาวิชาการหรอืวิชาชพี รวมทั้ง

ข้อมูลเฉพาทางทฤษฎ ี หลักการและแนวคดิที่เป็นรากฐาน 

   2.2  สามารถพัฒนานวตักรรม หรอืสรา้งองคค์วามรูใ้หม่โดยการบูรณาการความรูท้ี่ศึกษากับความรู้ 

ในศาสตรอ์ืน่ๆที่เกี่ยวขอ้ง 

    2.3  รูเ้ทคนิคการวจิัยและการพัฒนาข้อสรุป   ซึง่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้อย่างชาญฉลาด  มีความ

เข้าใจอยา่งลึกซึ้งและกวา้งขวางเก่ียวกับแนวปฏิบตัิที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพทัง้ในระดับชาติและนานาชาต ิ  

    2.4  มีความรูท้ี่เป็นปัจจุบนัในสาขาวิชา มีการตดิตามความกา้วหน้าทางวิชาการทัง้ในระดับชาติและ

นานาชาติที่เป็นประเด็นปัญหาส าคัญ  ที่อาจมีผลกระทบตอ่วิชาการและวิชาชีพ 

ด้านทักษะทางปญัญา 

   3.1  สามารถคดิอย่างมีวจิารณญาณ และอย่างเปน็ระบบในการค้นหาข้อเท็จจริงใหม่ๆ โดยใช้ความ

เข้าใจอันถอ่งแท้ในทฤษฎี  และเทคนิคการแสวงหาความรูใ้นการวเิคราะห์ประเด็นและปญัหาส าคัญไดอ้ยา่ง

สรา้งสรรค ์

 3.2  สามารถสืบค้นข้อมลู  น ามาวิเคราะห์และสังเคราะห ์เพื่อพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยวธิีการ

ใหม่ๆ  หรอืตอบสนองประเดน็ปัญหาได้อย่างสรา้งสรรค์ 

   3.3  สามารถสงัเคราะห์ผลงานวิจัย  และทฤษฎีเพื่อวางแผนและด าเนนิโครงการวจิัยใหม่ที่สรา้งสรรค์   

โดยบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูงโดยใช้ความรูท้ั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบตัิ  ตลอดถงึการใช้เทคนิคการวจิัย  และให้ขอ้สรุปที่สมบูรณซ์ึ่งขยายองคค์วามรูใ้หม่ หรอื

ปรับปรุงแนวทางปฏิบตัิในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนยัส าคัญ 
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ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   4.1  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ีสามารถสื่อสารกับกลุ่มบุคคลหลากหลายทั้งด้านเชือ้ชาติและวฒันธรรม 

   4.2  สามารถวางแผนวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซอ้นสูงมากด้วยตนเอง  ใช้ความรูใ้นศาสตรม์าชีน้ า

สังคมในประเด็นที่เหมาะสม  รวมทั้งวางแผนในการปรับปรงุตนเองและองคก์รไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ 

   4.3  สรา้งปฏิสมัพันธใ์นกจิกรรมกลุ่มอย่างสรา้งสรรค์ และแสดงออกถงึความโดดเด่นในการเป็นผู้น า

ในทางวิชาการหรอืวิชาชพี และสงัคมที่ซับซ้อน 

ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

   5.1  สามารถคัดกรองข้อมลูทางคณิตศาสตรแ์ละสถติิเพือ่น ามาใช้ในการศึกษาค้นควา้ในประเด็นปัญหา

ที่ส าคัญและซับซอ้น   

   5.2  สามารถสรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ  โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ 

   5.3  สามารถสือ่สารอยา่งมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุม่บุคคลต่างๆ ในวงวิชาการ

และวิชาชีพทัง้ในระดับชาติและนานาชาต ิ โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ  แบบปากเปล่า หรอืผ่านสิง่ตีพมิพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ  รวมทั้งวิทยานิพนธห์รอืโครงการ

คน้ควา้วิจัยที่ส าคัญ 
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบยีบหรอืหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  

 ใช้ระบบอักษรล าดับขัน้และคา่ล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแตล่ะกระบวนวิชา              

โดยแบง่การก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น 3  กลุ่ม  คอื อักษรล าดับขั้นทีม่ีค่าล าดับขัน้  อกัษรล าดับขั้นทีไ่ม่มีค่า

ล าดับขัน้  และอักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมนิผล  

  (1) อักษรล าดับขัน้ที่มีค่าล าดับขัน้  ให้ก าหนด  ดังนี้ 

   อักษรล าดับขัน้            ความหมาย             คา่ล าดับขัน้ 

    A ดีเยี่ยม         (excellent)          4.00 

    B+ ดีมาก (very good) 3.50 

    B ด ี (good)  3.00 

    C+ ดีพอใช้ (fairly good) 2.50 

    C พอใช้ (fair)  2.00 

   D+ อ่อน (poor)  1.50 

    D อ่อนมาก (very poor) 1.00 

    F ตก (failed)  0.00 

 (2) อักษรล าดับขัน้ที่ไมม่ีค่าล าดับขั้น  ให้ก าหนด  ดังนี้ 

  อักษรล าดับขัน้  ความหมาย 

   S เป็นที่พอใจ  (satisfactory) 

   U ไม่เป็นที่พอใจ (unsatisfactory) 

   V เข้ารว่มศึกษา (visiting) 

   W ถอนกระบวนวิชา (withdrawn) 

 (3) อักษรล าดับขัน้ที่ยังไมม่ีการประเมินผล  ให้ก าหนด ดงันี้ 

  อักษรล าดับขัน้  ความหมาย 

   I การวัดผลยงัไมส่มบูรณ ์    (incomplete) 

   P การเรียนการสอนยังไมส่ิน้สดุ   (in progress) 

   T วิทยานิพนธ ์ยังอยูใ่นระหว่างด าเนินการ (thesis in progress) 

 

  กระบวนวิชาบังคับของสาขาวชิาดาราศาสตร ์นักศึกษาจะตอ้งได้ค่าล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า C หรอื S 

มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าอีก 

  กระบวนวิชาที่ก าหนดให้วดัและประเมนิผลด้วยอักษรล าดบัขั้น S หรอื U ได้แกก่ระบวนวชิา    

ว.ดร.898 (226898) และ ว.ดร.899 (226899)     
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

     2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

          •  การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา 

        1. มีคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาติดตามการจดัการเรยีน       

                       การสอน ให้เป็นไปตามเนื้อหาและวธิีการ ที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของกระบวนวิชา 

   2. มีคณะกรรมการหรือทีมผูส้อนรว่ม พิจารณาความเหมาะสมของขอ้สอบในการวดัผล     

         การเรยีนรูต้ามที่ก าหนดไวใ้นรายละเอยีดของกระบวนวิชา  

       3. มีการประเมินข้อสอบ โดยคณะกรรมการประเมินข้อสอบ 

4. มีการประเมนิการให้คะแนน/ล าดับขั้น โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ หรอื     

                             กรรมการประจ าภาควชิา และกรรมการบรหิารประจ าคณะ 

     5. มีการประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชาโดยนักศึกษา 

          •  การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

         1. มีการติดตามสัมฤทธิผลการเรยีนของนักศึกษาในหลักสตูรวา่เป็นไปตามแผนการศึกษา     

                       และส าเร็จการศึกษาภายในเวลาของหลักสตูร 

     2. มีการสอบถามความคดิเหน็จากนักศึกษา และอาจารยท์ี่ปรึกษาของนักศึกษา เพื่อเปน็     

                         ขอ้มลูประกอบการพัฒนาหลักสูตร 

     2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

     1. มีการส ารวจการได้งานท าและการท างานตรงสาขา ในสถานประกอบการหรอืสถาบัน/ 

                  องคก์รที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 

2. มีการประเมินหลักสตูรทุกๆ 5 ปี โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สอน บัณฑติ ผู้ใชบ้ัณฑติ และ 

                     กรรมการบรหิารหลักสูตร 

          3. มีการประเมินบัณฑิตโดยผูใ้ช้บัณฑิต 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

หลักสูตร แบบ 1.1   

 1. สอบผ่านการสอบวดัคุณสมบตัิ (Qualifying Examination) 

 2. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลยั 

 3. ปฏิบัติครบตามเงือ่นไขของสาขาวิชา 

        4. สอบผ่านการสอบประมวลความรู ้ (Comprehensive Examination)  

     5. สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ 

 6.   ผลงานดุษฎีนิพนธห์รอืสว่นหนึ่งของดษุฎีนพินธ์ตอ้งได้รับการตีพิมพ์หรอือย่างน้อยได้รับการยอมรับ

ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดยเรื่องหนึ่งต้องอยู่ในฐานข้อมูล  ISI  หรือ

SCOPUS หรอืเป็นการจดสิทธิบัตร และมีช่ือของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง    
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     7.  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์

ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง 

อนุปรญิญา หรอืประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550 

หลักสูตร แบบ 2.1 และ 2.2 

         1. สอบผ่านการสอบวดัคุณสมบตัิ (Qualifying examination) 

    2.  สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลัย 

    3.  ศกึษากระบวนวิชา และปฏบัิตคิรบตามเงื่อนไขของสาขาวชิา 

   4.  มีผลการศึกษาได้คา่ล าดับขัน้สะสมเฉลี่ยท้ังหมดไม่นอ้ยกว่า  3.00  และคา่ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยใน    

         สาขาวิชาเฉพาะไมน่้อยกวา่ 3.00  

        5. สอบผ่านการสอบประมวลความรู ้ (Comprehensive Examination)  

 6.  สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์  

     7. ผลงานวิทยานิพนธ ์

      แบบ 2.1   
   ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดยเรื่องหนึ่งต้องอยู่ในฐานข้อมูล  ISI  

หรอื SCOPUS หรอืเป็นการจดสิทธิบัตร และมีช่ือของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง  

      แบบ 2.2  
   ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดยเรื่องหนึ่งต้องอยู่ในฐานข้อมูล  ISI  

หรอื SCOPUS หรอืเป็นการจดสิทธิบัตร และมีช่ือของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 2 เรื่อง  

 8. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์

ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง 

อนุปรญิญา หรอืประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550 



 

 40 

หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะ

ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

(2) ส่งเสรมิอาจารย์ใหม้ีการเพิ่มพูนความรู ้ สรา้งเสรมิประสบการณเ์พื่อสง่เสรมิการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนดา้นการศึกษาตอ่ ฝึกอบรม ดงูานทางวิชาการและวิชาชีพในองคก์รต่างๆ 

การประชุมทางวิชาการทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิ่มพนูประสบการณ์ 

2. การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจดัการเรยีนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) ส่งเสรมิอาจารย์ใหม้ีการเพิ่มพูนความรู ้ สรา้งเสรมิประสบการณเ์พื่อส่งเสรมิการสอนและการ

วิจัยอยา่งตอ่เนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องคก์รต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูน

ประสบการณ ์

(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอืน่ๆ  

(1) การมีส่วนร่วมในกจิกรรมบรกิารวชิาการแกชุ่มชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 

(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

(3) ส่งเสรมิการท าวิจัยสรา้งองคค์วามรูใ้หม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดท่ี 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1.  การก ากับมาตรฐาน  

การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน

ในหลักสูตร 

 อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร   

จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี

ต าแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

มีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรอืเทียบเท่า หรอืขั้นต่ าปริญญาโทหรอืเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์                     

และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่

ได้รับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 3 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 มีการปรับปรุงหลักสตูรอยา่งน้อยทุก 5 ป ีโดยน าความคดิเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่ ผูใ้ช้

บัณฑติ และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ สังคม และความกา้วหนา้ทางวิชาการ มาประกอบการ

พิจารณา 

 

2.  บัณฑิต 

 มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในมุมมองของผู้ใช้

บัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด ซึ่งครอบคลุมผลการ

เรียนรูอ้ย่างน้อย 5 ด้าน คอื 1) ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 2) ด้านความรู ้3) ด้านทักษะทางปัญญา  

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  

 การเผยแพรผ่ลงานปรญิญานิพนธ์และเกณฑก์ารส าเร็จการศึกษา  

หลักสูตร แบบ 1.1  ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่าง

น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดยเรื่องหนึ่งต้อง

อยู่ในฐานข้อมูล ISI  หรือSCOPUS หรือเป็นการจดสิทธิบัตร และมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่าง

น้อย 1 เรื่อง       

 หลักสูตร แบบ 2.1  ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรอืส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรอือย่างน้อย

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาตหิรอืนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดยเรื่องหนึ่งต้องอยูใ่น

ฐานข้อมูล ISI  หรือ SCOPUS หรือเป็นการจดสิทธิบัตร และมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 

เรื่อง  
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หลักสูตร แบบ 2.2  ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่าง

น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อ ง โดยเรื่องหนึ่ง

ต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI  หรือ SCOPUS หรือเป็นการจดสิทธิบัตร และมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรก

อย่างน้อย 2 เรื่อง 

3.  นักศึกษา  

 มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษาให้

สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพื่อให้นักศึกษามี

ความพรอ้มในการเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ 

เสรมิสรา้งความเป็นพลเมืองดีที่มีจติส านึกสาธารณะ และเสรมิสรา้งทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษาทุกคน โดย

อาจารย์จะต้องก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขา้ปรึกษาได้  

 มีการส ารวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา เพื่อประเมินแนวโน้มผลการ

ด าเนินงาน 

 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจและผล

การจัดการข้อรอ้งเรียน  

 

4.  อาจารย์  

 มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมี คะแนน

ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า  

 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์

และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 

 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน 

และมีความกา้วหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 มีการส ารวจขอ้มูลอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงาน

ทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจของอาจารย์ เพื่อประเมินแนวโน้มผลการ

ด าเนินงาน 
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5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู้เรยีน  

 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐานทาง

วิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ  

 มีระบบ/กระบวนการพจิารณาอนุมัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์  

 มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความ

เช่ียวชาญในกระบวนวิชาที่สอน และมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู ้

และการจัดการเรยีนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 

 มีระบบ/กระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ เพื่อชว่ยเหลือ ก ากับ ติดตามใน

การท าดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นควา้อิสระ และการตีพิมพ์ผลงาน 

 มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจรงิ และมีวธิีการประเมินที่หลากหลาย   

(มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7)  

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร ในการจัดเตรยีมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรยีนการสอน ทั้งทางด้านกายภาพ 

อุปกรณ ์เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรอืทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรยีนรู ้ อย่างเพียงพอและ

เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรูไ้ด้อย่างมีประสิทธิผล 

 มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู ้และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)       
แบบ 1.1   (หลักสูตร 3 ปี)                                                      

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนนิงาน ปีที่ 1 ปทีี่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 
1. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ด าเนินงานหลักสูตรอย่างน้อยปีการศกึษาละ 2 คร้ัง โดยมีอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย ร้อยละ 80 และมี

การบันทึกการประชุมทุกครัง้ 

x x x x 

2. มรีายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาต ิหรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  X x x x 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์

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

วิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตร  ภายในสองสัปดาห์หลังเปิดภาค

การศึกษา  

X x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของกระบวนวชิา และรายงานผล

การด าเนนิการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ 

มคอ.6 ให้ครบทุกกระบวนวชิาท่ีเปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 

วัน หลังวันปิดภาคการศึกษา  

X x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา  X x x x 

6. มกีารทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ท่ีก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของ

รายวชิาเอก/วชิาบังคับท่ีเปิดสอนในแตล่ะปกีารศึกษา  
X x x x 

7. มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 

หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนนิงานท่ี

รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  
 x x x 

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีได้รับการแตง่ตัง้ใหม ่ได้รับ

ค าแนะน าด้านการบริหารจัดการหลักสูตร X x x x 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวชิาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ X x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับการพฒันา

วชิาการ และ/หรือวชิาชีพ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ตอ่ปี   X x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศกึษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหมท่ี่มีต่อ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมน่อ้ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
  x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบั้ณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไมน่อ้ย

กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
   

x 

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 11 12 

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อท่ี) 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 

ตัวบ่งช้ีตอ้งผ่านรวม (ข้อ) 7 8 9 10 
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แบบ 2.1  (หลักสตูร 3 ปี) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 

1. มกีารประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนนิงาน

หลักสูตรอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 คร้ัง โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย ร้อยละ 80 และมีการบันทึกการ

ประชุมทุกครัง้ 

x x x x 

2. มรีายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาต ิหรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  x x x x 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์

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

ท่ีเปิดสอนในหลักสูตร ภายในสองสัปดาห์หลังเปิดภาคการศึกษา  
x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของกระบวนวชิา และรายงานผลการ

ด าเนนิการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ให้ครบทุกกระบวนวชิาท่ีเปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปิด

ภาคการศกึษา  

x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  x x x x 

6. มกีารทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ี

ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถา้มี) อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของราย

วชิาเอก/วชิาบังคับท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  
x x x x 

7. มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ

การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนนิงานท่ีรายงาน

ใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  
 x x x 

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีได้รับการแตง่ตัง้ใหม ่ได้รับค าแนะน า

ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร x x x x 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรือวชิาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับการพฒันา

วชิาการ และ/หรือวชิาชีพ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ตอ่ปี   X x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศกึษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหมท่ี่มีต่อคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไมน่อ้ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
  x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบั้ณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไมน่อ้ยกว่า 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
    

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 11 12 

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อท่ี) 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 

ตัวบ่งช้ีตอ้งผ่านรวม (ข้อ) 7 8 9 10 
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แบบ 2.2    (หลักสูตร 4 ปี)                                                      

ดัชนีบง่ชีผ้ลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ด าเนินงานหลักสูตรอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 คร้ัง โดยมีอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุมอยา่งน้อย ร้อยละ 80 และมีการ

บันทึกการประชุมทุกครัง้ 

x x x x x 

2. มรีายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาต ิหรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  x x x x x 

3.  มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์

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

วชิาท่ีเปิดสอนในหลักสูตร ภายในสองสัปดาห์หลังเปิดภาคการศึกษา  
x x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของกระบวนวชิา และรายงานผล

การด าเนนิการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ 

มคอ.6 ให้ครบทุกกระบวนวชิาท่ีเปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน 

หลังวันปิดภาคการศึกษา  

x x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา  x x x x x 

6. มกีารทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ท่ีก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของราย

วชิาเอก/วชิาบังคับท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  
x x x x x 

7. มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 

หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ี

รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  
 x x x x 

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีได้รับการแตง่ตัง้ใหม ่ได้รับค าแนะน า

ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร x x x x x 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวชิาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับการพฒันา

วชิาการ และ/หรือวชิาชีพ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ตอ่ปี   x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศกึษาปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ที่มตี่อ
คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไมน่้อยกวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

12.  ระดับความพงึพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม ่เฉลี่ยไม่
น้อยกวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

    x 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละป ี 9 10 10 11 12 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที)่ 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 
ตัวบ่งชี้ต้องผา่นรวม (ข้อ) 7 8 8 9 10 
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หมวดที่ 8. กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

1.  การประเมนิประสิทธผิลของการสอน 

 1.1 กระบวนการประเมนิและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

   มีการประเมนิผลการสอนของอาจารยโ์ดยนักศึกษา และน าผลการประเมนิมาวิเคราะห ์ เพื่อหา    

     จุดอ่อนและจดุแข็งในการสอนของอาจารย์ผูส้อน  เพื่อปรบักลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมโดย

อาจารย์แต่ละทา่น 

   มีการประเมินผลการเรยีนรูข้องนักศึกษาโดยการสอบ  

   มีการประเมินผลการเรยีนรูข้องนักศึกษาโดยการปฏิบัตงิานกลุ่ม 

   วิเคราะห์เพื่อหาจดุออ่นและจดุแข็งในการเรยีนรูข้องนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้    

           เหมาะสมกับนสิิตแตล่ะชั้นป ีโดยอาจารย์แต่ละทา่น 

    1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใชแ้ผนกลยุทธ์การสอน 

   ให้นักศึกษาได้ประเมนิผลการสอนของอาจารยใ์นทุกดา้น ทั้งในดา้นทักษะ กลยุทธ์การสอน และ

การ ใช้สื่อในทุกรายวิชา 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

            ประเมนิโดยบัณฑติทีส่ าเร็จการศึกษา 

             ประเมนิโดยผู้ใชบ้ัณฑติ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าป ีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบใุนหมวดที่ 7 ข้อ 7       

โดยคณะกรรมการประเมนิอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยา่งน้อย 1 คน ที่ได้รับการ

แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรงุ 

ให้กรรมการวชิาการประจ าสาขาวิชา/ภาควชิา  รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ

อาจารย ์ นักศึกษา บัณฑติ และผู้ใช้บัณฑิต และขอ้มลูจาก มคอ.5,6,7 เพื่อทราบปัญหาของการบรหิาร

หลักสูตรทัง้ในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และน าไปสู่การด าเนนิการปรับปรุงกระบวนวิชาและหลักสูตร

ต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนัน้จะกระท าทุก ๆ 5 ปี ทั้งนีเ้พื่อใหห้ลักสตูรมีความทันสมัยและสอดคลอ้ง

กับความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑิต 
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ภาคผนวก 1 

ค าอธบิายลักษณะกระบวนวิชา 

ว.ดร. 701 (226701) ดาราศาสตร์ จากประวัตศิาสตร์สู่แนวหน้า     2(2-0-4) 

       Astronomy: From History to Frontier 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ไม่ม ี

  โบราณคดีดาราศาสตรแ์ละดาราศาสตรต์าเปล่า  การพัฒนาแนวคดิทางดาราศาสตร ์ การปฏิวัติทาง

วิทยาศาสตร ์ดาราศาสตร์ยุคใหม ่ ดาราศาสตร์ในศตวรรษที่ 21  ดาราศาสตรใ์นทศวรรษต่อไป 

  Archaeoastronomy and naked-eye astronomy,  the development of astronomy,  scientific 

revolution,  modern astronomy, 21st century astronomy, and astronomy of the next decade. 

ว.ดร. 702 (226702) กลศาสตร์ท้องฟ้า       3(3-0-6)  

    Celestial Mechanics 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ไม่ม ี

  ทรงกลมท้องฟา้ ระบบพิกัดและการแปลงพิกัด ปัญหาทวิวตัถุส าหรับกลศาสตรท์้องฟา้ ปัญหาสหวัตถุ

เบื้องต้น   

  Celestial sphere, coordinate systems and coordinate transformations, the two body problem for 

celestial mechanics and introduction to N-body problems. 

ว.ดร. 703 (226703) ดาราศาสตร์สังเกตการณ ์     3(3-0-6)  

    Observational Astronomy 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ไม่ม ี

  การสังเกตการณ์ดาราศาสตรใ์นช่วงความยาวคลื่นต่างๆ สมบัติของกล้องโทรทรรศน์และอุปกรณ์ทาง

วิทยาศาสตร ์  การจัดการข้อมูลดาราศาสตร์ขั้นพืน้ฐาน    หลักการวิเคราะห์พื้นฐานทางด้านแอสโตรเมตร ี

โฟโตเมตร ีและสเปกโตรสโคปี 

  Observational astronomy in multi-wavebands, properties of telescopes and scientific instruments, 

basic reduction for astronomical data, and basic analysis in astrometry, photometry and spectroscopy. 

ว.ดร. 704 (226704) วิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์      3(3-0-6)  

    Planetary  Science   

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ไม่ม ี

  การก าเนิดของระบบสุรยิะ    ช้ันบรรยากาศเร่ิมเกดิของดาวเคราะห์และการสูญเสยีช้ันบรรยากาศ  

ดาวเคราะห์คลา้ยโลก: หลักการทั่วไป ดาวเคราะห์คลา้ยโลก: ดาวศุกร ์ดาวองัคาร และดาวพธุ  ดาวเคราะห์

กา๊ซ: ดาวพฤหัส ดาวเสาร ์ ดาวยูเรนสั และดาวเนปจนู  ดวงจันทร์ของดาวเคราะห์ตา่งๆ  ดาวเคราะห์แคระ 

ดาวเคราะหน์้อย ดาวหาง และวัตถุนอกวงโคจรดาวเนปจนู 

  The formation of the solar system,  planets-primordial atmospheres and hydrodynamic escape,  

terrestrial planets: general concept, terrestrial planets: Venus, Mercury, and Mars, giant planets: Jupiter, 

Saturn, Uranus and Neptune, planetary satellites and  dwarf planets, asteroid, comets, and Trans-

Neptunian objects.  



 

 49 

ว.ดร. 705 (226705) ฟิสกิส์ดาราศาสตร์ดาวฤกษ์ 1     3(3-0-6)  

    Stellar Astrophysics 1 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ไม่ม ี

 ฟิสิกส์ในบรรยากาศดาวฤกษ ์โครงสรา้งของดาวฤกษ ์การววิัฒนาการของดาวฤกษ์ก่อนแถบล าดับหลัก 

และการววิัฒนาการของดาวฤกษ์หลังแถบล าดับหลัก 

 Physics in stellar atmospheres, the structure of stars, pre main sequence stellar evolution and post 

main sequence stellar evolution. 

ว.ดร. 706 (226706) ฟิสกิส์ดาราศาสตร์ดาวฤกษ์ 2     3(3-0-6)  

    Stellar Astrophysics 2 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.ดร. 705 (226705) หรอืตามความเห็นชอบของผู้สอน 

 พัลเซชันของดาวฤกษ์  ซากดาวฤกษ์  และระบบดาวคู ่

 Stellar pulsation, stellar remnants and binary star systems.  

ว.ดร. 707 (226707) ดาราศาสตร์กาแล็กซ ี      3(3-0-6)  

Galactic Astronomy 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ไม่ม ี

กาแล็กซีของเรา : กาแล็กซีทางช้างเผอืก  คุณสมบัติของกาแล็กซี ความเสถยีรของสสารระหว่าง 

ดาวฤกษ์  การก่อตัวและวิวัฒนาการของกาแล็กซี 

 Our own galaxy: the Milky Way, properties of galaxies and formation and evolution of galaxies. 

ว.ดร. 708 (226708)  สสารระหว่างดาวฤกษ ์                       3(3-0-6) 

    Interstellar Medium 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:  ว.ดร. 705 (226705) หรอืตามความเห็นชอบของภาควิชา  

         สสารระหว่างดาวฤกษ์  กา๊ซระหว่างดาวฤกษ ์ ฝุ่นระหว่างดาวฤกษ ์ การร้อนขึน้ การเย็นลง และเฟส

ของสสารระหวา่งดาวฤกษ์  การกระจายตัวของสสารระหวา่งดาวฤกษ์  และการก่อเกดิและสลายของสสาร

ระหว่างดาวฤกษ ์

     Interstellar medium, interstellar gas, interstellar dust  heating, cooling, and phases of interstellar 

medium, distribution of interstellar medium, stability of interstellar medium  and origin and fate of 

interstellar medium. 

ว.ดร. 709 (226709)  ฟิสกิส์ของระบบสุริยะ                             3(3-0-6) 

    Solar  Physics 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ไม่ม ี

    ดวงอาทิตย:์ โครงสรา้งภายใน ไดนาโมแม่เหล็ก และกัมมนัตภาพแม่เหล็กของสนามแมเ่หล็ก  

ดวงอาทิตย:์ พลศาสตร์ช้ันบรรยากาศชั้นบน ลมสุรยิะ: คุณสมบัติและทฤษฎีการก าเนดิ ลมสุรยิะ: โครงสรา้ง

สนามแม่เหล็กระหว่างดวงดาว และการเกดิคลืน่กระแทกแบบไม่มีการชน อันตรกิริยาระหว่างช้ันบรรยากาศ

ของดาวเคราะห์กับลมสุรยิะและสนามแม่เหล็กระหว่างดวงดาว อันตรกริยิาระหว่างลมสุรยิะกับวัตถุที่ไม่มี

สนามแม่เหล็ก อันตรกริยิาระหว่างลมสุรยิะกับวัตถุที่มสีนามแม่เหล็ก: แมกเนโตสเฟยีร ์
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The Sun: internal structure, magnetic dynamo, and magnetic activity,   the sun: dynamics in the 

upper atmospheres,  the solar wind: properties and formation theory,  the solar wind: interstellar 

magnetic field (IMF) structure and collisionless shock,  planetary atmospheres’ interaction with the solar 

wind and IMF,   solar wind interactions with unmagnetized bodies, and solar wind interactions with 

magnetized bodies: magnetospheres. 

ว.ดร. 710 (226710)  ฟิสกิส์ดาราศาสตร์การคณนา                 3(3-0-6) 

    Computational Astrophysics 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ไม่ม ี

  การคณนาและวิทยาศาสตร ์แคลคูลัสเชิงตัวเลข  การจ าลองแบบมอนติคารโ์ล  การด าเนินการกับ 

เมทรกิซ์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  สมการเชิงอนุพนัธย์่อย การประมาณค่าของฟงักชั์น   การวเิคราะห์

สเปกตรัม  การหาคา่เหมาะทีสุ่ด 

  Computation and science, numerical calculus, monte carlo simulation, matrix operation, ordinary 

differential equation,   partial differential equation, approximation of function, spectral analysis, 

optimization and computational astrophysics project. 

ว.ดร. 711 (226711)  ฟิสกิส์ดาราศาสตร์พลังงานสูง     3(3-0-6) 

    High-energy Astrophysics  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ว.ฟส. 401 (207401) หรอืตามความเห็นชอบของผู้สอน 

  การเร่งอนุภาคและกระบวนการแผ่รังส ี   แหล่งก าเนดิพัลส์  แอ็คเครชันดิสก์  ระบบดาวคูร่ังสีเอ็กซ์  

ดาวระเบิด  หลมุด ามวลยิ่งยวด  พืน้หลังพลังงานสูง  และการสังเกตการณป์รากฏการณฟ์ิสิกส์ดาราศาสตร์

พลังงานสงู 

  Particles acceleration and radiative processes,  pulsing sources, accretion disks, x-ray binaries,  

bursting stars, supermassive black holes,  the high-energy background  and observation of high-energy 

astrophysics phenomena. 

ว.ดร. 789 (226789) หัวข้อเลือกสรรทางดาราศาสตร์และฟิสกิส์ดาราศาสตร ์ 3(3-0-6)  

Selected Topics in Astronomy and Astrophysics 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ไม่ม ี

    การน าเสนอเก่ียวกับหัวข้อทางเลือกสาขาฟสิิกส์ดาราศาสตร์  

 Presentation of selected topics from current interest in Astronomy and Astrophysics. 

226801  เอกภพวิทยา                                      3(3-0-6) 

          Cosmology 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน: ว.ดร. 701 (226701) หรือตามความเห็นชอบของผู้สอน   

  ประวัติและการก าเนิดของเอกภพ   โครงสรา้งของเอกภพ   กาแล็กซีกัมมันต์และควาซาร์ ทฤษฎีแบบ

ฉบับของเอกภพวิทยา เอกภพที่มีรังสีและมวลสารโดดเด่น การแผ่รังสีไมโครเวฟพื้นหลังในเอกภพ  สสารมืด

และพลังงานมืด 
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  History of Universe,  structure of the Universe,  active galaxies, quasars,  classical cosmology 

theory,  radiation dominated and matter-dominated universe, cosmic microwave background radiation 

and dark matter and dark energy. 

226802   ความเสถียรของดาวฤกษ์                                 3(3-0-6) 

    Stellar Stability 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ว.ดร. 706 (226706) หรือตามความเห็นชอบของผู้สอน   

  มาตราเวลา, สมการทั่วไปของโครงสรา้งดาวฤกษ์, การวเิคราะห์ความเสมือนเชิงเส้น, ความเสถยีรแบบ

พลศาสตร,์ ความเสถยีรแบบสั่น, ความไม่เสถยีรแบบอุณหภาพ, การแกว่งกวดัแบบไม่เปน็ไปตามรัศม ีและเฮ

ลิโอไซซโ์มโลย ี  

  Time scales, the general equations of the stellar structure, linear stability analysis, dynamical 

stability, vibrational stability, thermal instability, non-radial oscillations, and helioseismology  

226803  เทคนิคขัน้สูงส าหรับงานวจิยัทางดาราศาสตร์   3(3-0-6)  

    Advanced Techniques for Astronomical Research 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ไม่มี 

  การประมวลผลภาพทางดาราศาสตร ์การเอ็กซแ์ท็กวัตถุทอ้งฟ้า  การวัดคา่ฟลักซ์และแมกนิจูด และ

แหล่งก าเนดิของคา่ความคลาดเคลื่อน โฟโตเมตรขีองแหล่งก าเนิดที่แผ่กว้าง และโปรแกรมประยุกต์การใช้งาน

กราฟิก   

  Astronomical image processing, extracting sky objects, flux and magnitude measurements and 

sources of errors, photometry of extended sources and graphics subroutine application. 

226804  สเปกโทรสโกปีเชิงดาราศาสตร์                                            3(3-0-6)  

    Astronomical Spectroscopy  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :   ไม่มี 

  กลศาสตร์ควอนตมัในสเปกโทรสโกปเีชิงดาราศาสตร์ เส้นสเปกตรัมของอะตอม เส้นสเปกตรัมของ

โมเลกุล กลศาสตรส์ถติใินสเปกโทรสโกปเีชิงดาราศาสตร ์การถูกกระตุ้นของอะตอมและโมเลกลุ รูปร่างของ

เส้นสเปกตรัม  กระบวนการแผร่ังสีแบบสมดุลความรอ้นและแบบไม่สมดลุความรอ้น การแผร่ังสีผา่นตัวกลาง

ในทางดาราศาสตร ์ เครื่องมือต่างๆ ในการศึกษาสเปกตรมั 

  Quantum mechanics in astronomical spectroscopy,  atomic spectral lines,  molecular spectral lines,  

statistical mechanics in astronomical spectroscopy,  atomic and molecular excitation, lines shapes, 

thermal and non thermal radiative processes,  radiation through astronomical media and spectroscopic 

instruments. 

226805   พลศาสตร์ของไหลของกา๊ซในอวกาศ                              3(3-0-6)  

    Cosmic Gas Dynamics 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ไม่มี 

  ฟิสิกส์ของไหล: ค านิยาม  สมการอุทกพลศาสตร์  ของไหลอุดมคติ  ความไม่เสถียรของของไหล  การ

ไหลของของหนืด: การส่งผ่านโมเมนตัม แมกเนโตไฮโดรไดนามิกส์ 
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 Physics of fluid: definition, the hydrodynamic equations, ideal fluids, fluids instabilities, viscous flows- 

transport of momentum, magnetohydrodynamics (MHD). 

226889  หัวข้อเลือกสรรทางดาราศาสตร์และฟิสกิส์ดาราศาสตรข์ั้นสูง 3(3-0-6)  

    Advanced Selected Topics in Astronomy and Astrophysics 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ไม่มี  

  การน าเสนอกี่ยวกับหัวข้อทางเลือกสาขาดาราศาสตรแ์ละฟสิิกส์ดาราศาสตร ์  

  Presentation of selected topics from current interest in astronomy and astrophysics 

226891  สัมมนาปริญญาเอกทางดาราศาสตร์ 1    1(1-0-2) 

    Ph.D.Seminar in Astronomy 1 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  สถานภาพนักศึกษาปรญิญาเอก 

  การน าเสนอและการอภิปรายโดยนักศึกษา เก่ียวกับผลงานทางดาราศาสตร ์ทีต่ีพมิพใ์นวารสาร เพื่อใช้

เป็นแนวทางในการเสนอโครงรา่งหัวข้อการค้นควา้วิจยั  

  Presentation and discussion by students about published astronomy research leading to their 

proposed research  topics.  

226892  สัมมนาปริญญาเอกทางดาราศาสตร์ 2    1(1-0-2) 

    Ph.D.Seminar in Astronomy 2 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.ดร. 891 

  การน าเสนอและการอภิปราย โดยนักศึกษา ในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับการคน้ควา้วิจัย  

  Presentation and discussion by students in topics related to their research study.   

226893  สัมมนาปริญญาเอกทางดาราศาสตร์ 3    1(1-0-2) 

    Ph.D.Seminar in Astronomy 3 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ว.ดร. 892 

  การน าเสนอและการอภิปราย โดยนักศึกษา ในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับการคน้ควา้วิจัย  

  Presentation and discussion by students in topics related to their research study.   

226898  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก           48 หน่วยกิต 

    Ph.D. Thesis 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :  ได้รับการอนุมตัิหัวข้อโครงรา่งแล้ว  หรอืลงทะเบียนพรอ้มกบัการเสนอขอ  อนุมตัิ

หัวข้อและโครงรา่งฯ 

226899  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก           36 หน่วยกิต 

    Ph.D. Thesis 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ได้รับการอนมุัติหัวขอ้โครงรา่งแล้ว  หรอืลงทะเบยีนพรอ้มกับการเสนอขออนุมตั ิ

       หัวข้อและโครงรา่งฯ 
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ภาคผนวก 2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตร 

 
 



 

 54 

ภาคผนวก 3 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

 

ผศ.ดร.ศิรามาศ  โกมลจินดา (Dr. Siramas  Komonjinda) (3) 

ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาต ิ

1.  D.E. Mkrtichian, N. A-thano, S. Komonjinda, S. Rattanasoon, 2013, “A new W UMa-type variable 

star near R CMa”, INFORMATION BULLETIN ON VARIABLE STARS, pp 6072. 

2.  Maijandee, S., Kreasuwun, J., Komonjinda, S., Promnopas, W., 2014, “Effects of climate          

    change on future extreme rainfall indices over Thailand”, Global Nest Journal, 16, pp. 307. 

3.  Fukushima, D., Shiokawa, K., Otsuka, Y., Nishioka, M., Kubota, M., Tsugawa, T., Nagatsuma,    

    T., Komonjinda, S., Yatini, C.Y., 2014, “Geomagnetically conjugate observation of plasma     

    bubbles and thermospheric neutral winds at low latitudes”, Journal of Geophysical Research A:     

    Space Physics, 120, pp. 2222. 

 

ผศ.ดร.วิเชียร ไกรวัฒนวงศ ์(Dr. Wichean  Kriwattanawong)  (5)  

ผลงานตีพมิพ์ระดับนานาชาติ 

1.  Kriwattanawong, W. and Pooseekheaw, P., 2012, “CCD photometric investigation of a W UMa-   

   Type binary: GSC 0763-0572”, Research in Astronomy and Astrophysics, 12, pp. 1291. 

2.  Kriwattanawong W. and Poojon P., 2013, “A photometric study of an EW-type binary system: GV    

   Leo”, Research in Astronomy and Astrophysics, 13, pp. 1330. 

3.  Kriwattanawong W. and Poojon P., 2014, “First BVR light curves and preliminary results of a        

    recently discovered W UMa-type binary: V1848 Ori”, New Astronomy, 28, pp. 23. 

4.   Kriwattanawong W. and Poojon P., 2014, “A photometric study of a weak-contact binary:     

     V873  per”, New Astronomy, 36, pp. 50. 

5.  Kriwattanawong, W., Tasuya, O., Poojon, P., 2016, “Period change investigation of the low      

     mass ratio contact binary BO Ari” New Astronomy, 44, pp. 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84886834562&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Kriwattanawong+W.&st2=&sid=F7AEAF33DC261BA41EEE1B12C3D19086.iqs8TDG0Wy6BURhzD3nFA%3a10&sot=b&sdt=b&sl=49&s=AUTHOR-NAME%28Kriwattanawong+W.%29+AND+PUBYEAR+%3e+2012&relpos=2&relpos=2&citeCnt=1&searchTerm=AUTHOR-NAME%28Kriwattanawong+W.%29+AND+PUBYEAR+%26gt%3B+2012
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84886834562&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Kriwattanawong+W.&st2=&sid=F7AEAF33DC261BA41EEE1B12C3D19086.iqs8TDG0Wy6BURhzD3nFA%3a10&sot=b&sdt=b&sl=49&s=AUTHOR-NAME%28Kriwattanawong+W.%29+AND+PUBYEAR+%3e+2012&relpos=2&relpos=2&citeCnt=1&searchTerm=AUTHOR-NAME%28Kriwattanawong+W.%29+AND+PUBYEAR+%26gt%3B+2012
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84910050313&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Kriwattanawong+W.&st2=&sid=F7AEAF33DC261BA41EEE1B12C3D19086.iqs8TDG0Wy6BURhzD3nFA%3a10&sot=b&sdt=b&sl=49&s=AUTHOR-NAME%28Kriwattanawong+W.%29+AND+PUBYEAR+%3e+2012&relpos=1&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=AUTHOR-NAME%28Kriwattanawong+W.%29+AND+PUBYEAR+%26gt%3B+2012
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84910050313&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Kriwattanawong+W.&st2=&sid=F7AEAF33DC261BA41EEE1B12C3D19086.iqs8TDG0Wy6BURhzD3nFA%3a10&sot=b&sdt=b&sl=49&s=AUTHOR-NAME%28Kriwattanawong+W.%29+AND+PUBYEAR+%3e+2012&relpos=1&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=AUTHOR-NAME%28Kriwattanawong+W.%29+AND+PUBYEAR+%26gt%3B+2012
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อ.ดร.สุวิชา  วรรณวิเชียร (Dr. Suwicha Wannawichian) (3)  

ผลงานตีพมิพ์ระดับนานาชาติ 

1.  Wannawichian, S., Clarke J. T., Bagenal F., Smyth W. H., Peterson C. A., and Nichols J. D., 2013, 

“Longitudinal modulation of the brightness of Io’s auroral footprint emission: Comparison with 

models”, J. Geophys. Res. Space Physics, 118, page 3336–3345. 

2.  Wannawichian, S. and Promfu T., 2015, Temporal Variations of Io's Magnetic Footprint Brightness, 

Publications of The Korean Astronomical Society, vol. 30, issue 2, pp. 61-64  

3.  Wannawichian, S., Clarke J. T., Nichols J. D., 2016, Angular Extension of Io Magnetic Footprint in 

Response to Io’s Locations, Chiang Mai Journal of Science, Vol. 43, issue April 2016 

 

อ.ดร.จิรกานต์  นันแกว้ (Dr. Jirakan Nunkaew) (4)  

ผลงานตีพมิพ์ระดับนานาชาติ 

1. Nunkaew, J. and Gallagher, T. F. 2012, “Spectroscopy of barium 6p1=2nk autoionizing states in a 

weak    electric  field", Phys. Rev. A, 86, pp. 013401.  

2.  Kim, E. G., Nunkaew, J., and Gallagher, T. F. 2014, "Detection of barium 6sng -> 6snh, 6sni and 

6snk microwave transitions using selective excitation to autoionizing states", Phys. Rev. A 89, pp. 

062503. 

3. Inceesungvorn, B., Teeranunpong, T., Nunkaew, J., Suntaletat, S., Tantraviwat, D., 2014, 

“Novel NiTiO3/Ag3VO4 composite with enhanced photocatalytic performance under visible light”, 

Catalysis Communications, 54, pp. 35. 

4.  Nunkaew, J., Gallagher, T.F., 2015, “Microwave spectroscopy of the calcium 4snf4s(n+1)d, 

4sng, 4snh, 4sni, and 4snk transitions”, Physical Review A – Atomic, Molecular, and Optical 

Physics, 91, pp. 042503. 

 

อ.ดร.นฤพนธ์ ฉตัราภิบาล (Dr.Narupon  Chattrapiban) (4)  

ผลงานตีพมิพ์ระดับชาต ิ

1.  Poomaradee, T., Kaewuam R., Sompet P., Chattrapiban N., Anukool W., 2014, “Study of hysteresis 

behavior in a diode laser over injection current domain”, Thai Journal of Physics 10, 13002. 

2. Srisuai, N., Chattrapiban N., Rakreungdet W., 2014, “The effects of temperature, injection current 

and optical feedback on the frequency stabilization of external cavity diode laser”, Advanced 

Materials Research 979, 459-462. 

 

 

 

 



 

 56 

ตีพมิพ์ผลงานต่อที่ประชุม      

1.  Chayakul, A, Chattrapiban N. and Anukool W., (2012), “A Study of Hyperfine Structure of 

Rubidium-85 for the Magneto-Optical Trap” Proceedings for “The 1st ASEAN Plus Three Graduate 

Research Congress (AGRC2012), ST-193. 

2. Thaicharoen, N., Chayakul A, Sompet P, Chattrapiban N. and Anukool W.,  )2012( ,  “ The First 

Magneto-optical Trap in Thailand and Beyond”,  Proceedings for “The 1st ASEAN Plus Three 

Graduate Research Congress (AGRC2012), ST-33. 
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ภาคผนวก 4 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏบิัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา  

การย้ายสาขาวชิา การรับโอนนักศึกษาและการเทยีบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบณัฑิตศึกษา 

 

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ฉบับที่    0009/2551 

เรื่อง  แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา  การยา้ยสาขาวชิา 

การรับโอนนักศึกษาและการเทยีบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

------------------------------------------------- 
 อาศัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2543 ข้อ 13 และข้อ 14  พ.ศ .

2547  ข้อ 13 และข้อ 14 และ  พ.ศ.  2550  ข้อ  14  และข้อ  15  ก าหนดให้การเปลี่ยนแผนการศึกษา  การย้ายสาขาวิชา 

การรับโอนนักศึกษา และการเทียบโอนหน่วยกิต เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย น้ัน  เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแผนการศึกษา  การย้ายสาขาวิชา  การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตเป็นไปในแนวเดียวกัน  และโดย

ความเห็นชอบของ      คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2551  เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2551  

จงึเห็นสมควรก าหนดแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมทางวิชาการและเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยดังต่อไปนี้ 

 1.  ให้ยกเลกิประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ฉบับท่ี  11/2547  เรื่อง แนวปฏบัิติการเปล่ียนแผนการ

ศึกษา   การย้ายสาขาวิชา   การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิต ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา       ลงวันท่ี  9  

สงิหาคม  พ.ศ.2547  และใหใ้ชป้ระกาศนีแ้ทน 

 2.  การเปลี่ยนแผนการศึกษา 

 การเปลี่ยนแผนการศึกษา  หมายถึง  การเปลี่ยนแผน และ/หรือแบบการศึกษาในหลักสูตรระดับเดียวกันของ

สาขาวิชาเดิม ระหว่างแผน ก ทุกแบบ และแผน ข ในหลักสูตรระดับปริญญาโท  หรือระหว่างแบบ  1  และ   แบบ  2  ใน

หลักสูตรระดับปรญิญาเอก  โดยท่ี 

        2.1  นักศึกษาผู้ท่ีประสงค์จะขอเปลี่ยนแผนการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรของ

แผน และ/หรือแบบท่ีต้องการเปลี่ยนใหม่ตามท่ีระบุในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ.  2543     พ.ศ. 2547 ข้อ 5 และ พ.ศ. 2550  ข้อ 6  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  รวมท้ังมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีก าหนดไว้

ในหลักสูตรของแผน และ/หรอืแบบท่ีต้องการเปลี่ยนใหมน้ั่น 

 2.2  ขั้นตอนการด าเนินการ  ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษาโดยความเห็นชอบของอาจารย์ท่ี

ปรึกษาท่ัวไปของนักศึกษาปริญญาโทหรืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาปริญญาเอก ผ่านคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา  และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะเพื่อพิจารณา แล้วจึงน าเสนอ

บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 

  2.3  การเปลี่ยนแผนการศึกษาจะสมบูรณ์เมื่อไดร้ับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยและได้มกีารช าระค่าธรรมเนียม

การเปลี่ยนแผนการศึกษา  หากเป็นการเปลี่ยนแผนจากหลักสูตรปกติเป็นหลักสูตรภาคพิเศษ หรือหลักสูตรภาคพิเศษเป็น

หลักสูตรปกติ  จะมกีารเปลี่ยนรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่ 

  2.4  กระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้แล้วให้โอนมาได้เทา่ที่นักศึกษาต้องการ  และน ามาค านวณค่าล าดับ

ขั้นสะสมเฉลี่ย 

        2.5  การเปลี่ยนแผนการศึกษาจากหลักสูตรปกติหรอืหลักสูตรภาคพิเศษเป็นหลักสูตรนานาชาติ  หรือหลักสูตร

นานาชาติเป็นหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรภาคพิเศษ  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและดุลยพินิจของคณะกรรมการบรหิาร 
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา  ซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะไดพ้ิจารณาเห็นชอบและบัณฑิตวิทยาลัย

อนุมัติแล้ว  การเปลี่ยนแผนการศึกษาลักษณะนี้จะกระท าได้เพียงครัง้เดยีวเท่านัน้ 

3. การย้ายสาขาวิชา 

           การย้ายสาขาวิชา   หมายถึง  การย้ายสาขาวิชาในหลักสูตรระดับเดียวกันภายในคณะเดมิหรือระหว่างคณะโดยที่ 

     3.1  นักศึกษาที่ประสงคข์อย้ายสาขาวิชา  จะตอ้ง 

  1)  มคีุณสมบัติตามที่สาขาวิชาใหม่ก าหนดไว้ 

      2)  มหีน่วยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาเดมิไมน้่อยกว่า 9 

หน่วยกิต  และได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกระบวนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมไม่น้อยกว่า  2.75 

          3)  มหีน่วยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

และได้คา่ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกระบวนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาใหมไ่มน้่อยกว่า  3.00   

       ส าหรับการย้ายสาขาวิชาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรท่ีมี เฉพาะ วิทยานิพนธ์  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและ

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาท้ังสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่ 

          3.2  ขั้นตอนด าเนินการให้นักศึกษายื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาโดยความเห็นชอบของ  อาจารย์ ท่ีปรกึษาทั่วไป

ของนักศึกษาปริญญาโทหรืออาจารย์ท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาปริญญาเอก ผ่านประธานคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรบัณฑิต ศึกษาประจ าสาขาวิชาเดิม และประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะเดิม  แล้วเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาใหม่  และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะใหม่เพื่อพิจารณา 

แลว้จึงน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ   

   3.3 การย้ายสาขาวิชาจะสมบูรณ์เมื่อไดร้ับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย  และได้มีการช าระ ค่าธรรมเนียมการย้าย

สาขาวิชา รวมท้ังไดร้ับการเปลี่ยนรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่ 

   3.4 การย้ายสาขาวิชากรณีอ่ืนๆ  ให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ  ไป 

  3.5 การโอนกระบวนวิชาและการเทียบโอนหน่วยกิต  มีเงื่อนไขดังนี้ 

                 1) กระบวนวิชาท่ีได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาเดิม  ซึ่งเป็นกระบวนวิชาเดียวกับกระบวนวิชาท่ี

ก าหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ให้โอนหน่วยกิต กระบวนวิชาดังกล่าวท้ังหมดหรือบางส่วนไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมใน

แผนการศึกษาของสาขาวิชาใหมไ่ด้ตามความประสงค์ของนักศึกษา  ทั้งน้ีกระบวนวิชาท่ีได้รับการพิจารณาให้เทียบโอนจะต้อง

มผีลการศึกษาไดอั้กษรล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า  B  หรอือักษรล าดับขั้น  S 

            2) กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรยีนในหลักสูตรสาขาวิชาเดมิซึ่งมไิดเ้ป็นกระบวนวิชาเดยีวกับกระบวนวิชาใดใน

หลักสูตรสาขาวิชาใหม่ แต่อาจมเีนือ้หาสาระเกี่ยวข้องกับบางกระบวนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่  ใหพ้ิจารณาเทียบโอนได้  

โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาใหมจ่ะเป็นผู้พิจารณากระบวนวิชาท่ีสมควรจะเทียบโอนมา

เป็นหน่วยกิตกระบวนวิชาตามหลักสูตรสาขาวิชาใหม่  และกระบวนวิชาที่ได้รับการพิจารณาเทียบโอนจะตอ้งมผีลการศึกษาได้

อักษรล าดับขั้นไมต่่ ากว่า B หรอือักษรล าดับขั้น S 

4. การโอนนักศึกษา 

 การโอนนักศึกษา  หมายถึง  การโอนนักศึกษาท่ีต้องการเปลี่ยนหลักสูตรต่างระดับในสาขาวิชาเดียวกันหรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่และ/หรือการรับโอนนักศึกษาในหลักสูตรระดับเดียวกันของสาขาวิชาเดยีวกัน

หรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

   4.1  การโอนนักศึกษาจากระดับปรญิญาโทเป็นระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเดยีวกัน หรอืสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน 

                  1) คุณสมบัติของนักศึกษา  ต้องเป็นผู้ท่ีก าลังศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและเรียนกระบวนวิชาต่างๆ  ตามท่ี

สาขาวิชาก าหนดได้ผลดีเป็นพิเศษ โดยมีหน่วยกิตสะสมอย่างน้อย  12  หน่วยกิตและมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย 3.75  ขึ้นไป 

หรอืมผีลงานวิจัยท่ีไดร้ับการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

                2) ขั้นตอนการด าเนินการ ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอโอนโดยความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไปของ

นักศึกษาปริญญาโท ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาท่ีจะให้โอนและรับโอน และ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะท่ีจะใหโ้อนและรับโอนเพื่อพิจารณา แลว้จึงน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 
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            3) การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอกจะสมบูรณ์เมื่ อได้รับอนุมัติจากบัณฑิต

วิทยาลัยและได้มีการช าระค่าธรรมเนียมการโอน รวมท้ังไดร้ับการเปลี่ยนรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหมแ่ลว้ 

         4) การโอนกระบวนวิชา และการโอนหน่วยกิต  นักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิต ของกระบวนวิชาท่ีได้

ลงทะเบียนเรียนมาในหลักสูตรปริญญาโทไปเป็น    หน่วยกิตสะสมของหลักสูตรปริญญาเอกได ้โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ  และบัณฑิตวิทยาลัย 

 4.2 การโอนนักศึกษาจากระดับปรญิญาเอกเป็นระดับปรญิญาโท ในสาขาวิชาเดยีวกัน หรอื สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

               นักศึกษาปรญิญาเอก อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาปรญิญาโทไดห้าก 

      1) นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ปรญิญาเอกแลว้  แต่ไมส่ามารถสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน  หรอื 

                2) นักศึกษาสอบไมผ่่านการสอบวัดคุณสมบัติหรือสอบไม่ผ่านการสอบประมวลความรูต้ามเงื่อนไขของหลักสูตร

น้ัน  หรอื 

             3) นักศึกษาอาจจะไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด   

 การโอนนักศึกษากรณีนี้  หากเป็นนักศึกษาปริญญาเอกท่ีรับจากผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี  อาจได้รับการ

พิจารณาให้โอนเพื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได้  แต่ถ้าเป็นนักศึกษาปริญญาเอกท่ีรับจากผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท  

นักศึกษาอาจแสดงความจ านงขอโอนเพื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรท่ีศึกษาอยู่อีกปริญญาหน่ึงได้  ท้ังนี ้ 

การส าเร็จการศึกษาต้องเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในหลักสูตร  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะเพื่อเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติการโอน

ดังกลา่ว 

        4.3 การรับโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงในสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน 

  นักศึกษาปริญญาเอกอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูง ในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน

ไดโ้ดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหมแ่ละคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 

    4.4 การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

 นักศึกษาปรญิญาโทอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันได้

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร  หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่และ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 

 4.5  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

  1)   คุณสมบัติของผู้ท่ีจะขอโอน ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรระดับเดียวกัน

ของสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันของสถาบันใดสถาบันหน่ึงท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

มาตรฐานการศึกษา และมคี่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  3.00 

  2)   การเทียบโอนหน่วยกิตจะเทียบโอนได้ตามการพิจารณาของคณะกรรมการ  บัณฑิตศึกษาประจ าคณะท่ี

รับโอน แต่จะต้องไม่เกินครึ่งหน่ึงของจ านวน    หน่วยกิตกระบวนวิชาเรยีน (coursework) ในโครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชาท่ี

รับโอน   เฉพาะกระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาและได้ศึกษามาแล้ วไม่เกิน 5 ปี นับจากวันลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา   

กระบวนวิชาท่ีอาจได้รับการพิจารณาจะต้องได้อักษรล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า B หรือเทียบเท่า หรืออักษรล าดับขั้น S   ซึ่ง

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาท่ีรับโอนและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะท่ีรับโอน

ได้พิจารณาเห็นชอบแลว้     

  3)   ในกรณี ท่ีค่ าล าดั บขั้ น ของกระบวนวิชา ท่ีล งทะเบียน เรียน ในสถาบัน อ่ืนแตกต่างจากของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จะต้องได้รับการพิจารณาปรับให้เข้าสู่ระบบล าดับขั้น  ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาท่ีรับโอนและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะท่ีรับโอน

แลว้ 

            4)   ในกรณีท่ีเป็นการโอนระหว่างหลักสูตรท่ีมีเฉพาะวิทยานิพนธ์  การเทียบโอนหน่วยกิตจะเทียบโอนได้ตาม

การพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะท่ีรับโอน แต่จะต้องไม่เกินครึ่งหน่ึง ของจ านวนหน่วยกิต 
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วิทยานิพนธ์ท้ังหมด  และต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหมไ่มน้่อยกว่าครึ่งหน่ึงของระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแผนการ

ศึกษาของหลักสูตรท่ีรับโอน 

  5)   การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอ่ืนจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย  และได้มีการช าระ

ค่าธรรมเนียมการโอน รวมท้ังไดร้ับการออกรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหมแ่ลว้ 

5. การโอนกระบวนวิชาและการเทียบโอนหน่วยกิตส าหรับนักศึกษาใหม่ท่ีส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษามาแลว้  มีเงื่อนไขดังน้ี 

    5.1  ในกรณีท่ีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาหรอืเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อ

กลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ สามารถเทียบโอนกระบวนวิชาและหน่วยกิตท่ีได้ศึกษาแล้ว มาใช้ใหม่ได้  ท้ังนี้ จะต้องศึกษา

มาแล้วไม่เกิน 5 ปีนับจากวันท่ีลงทะเบียนกระบวนวิชา  ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะไดพ้ิจารณาเห็นชอบแลว้   

5.2  ในกรณีท่ีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาหรอืเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  

นักศึกษาจะเทียบโอนกระบวนวิชาและหนว่ยกิตไดต้ามการพิจารณาของคณะท่ีรับโอน  แต่ต้องไม่เกินครึ่งหน่ึงของจ านวน

หน่วยกิตกระบวนวิชาในโครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชาที่ไดร้ับการคัดเลือกเข้า  และได้ศึกษามาแลว้ไม่เกิน  5  ปี  นับจาก

วันลงทะเบียนกระบวนวิชา  ซึ่งคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประจ าคณะไดพ้ิจารณาเห็นชอบแลว้ 

6.  การเทียบโอนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาไปศึกษากระบวนวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

6.1  นักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ท่ีได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน

ขณะท่ียังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อาจขอโอนหน่วยกิตมาเป็น หน่วยกิตสะสมของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้  หากกระบวนวิชาท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอ่ืนเป็นกระบวนวิชาท่ีสัมพันธ์หรือ

ใกล้เคียงกับกระบวนวิชาท่ีก าหนดไว้ในแผนการศึกษาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา  และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและบัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบ 

 6.2  ค่าล าดับขั้นของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่น  ซึ ่งจะน ามาค านวณค่าล าดับขั ้นสะสมเฉลี่ย 

จะต้องได้รับการพิจารณาปรับให้เข้าสู่ระบบค่าล าดับขั้นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โด ยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะแล้ว  

7.  การนับระยะเวลาการศึกษาในทุกกรณีให้เริ่มนับจากวันเข้าชั้นเรียนของภาคการศึกษาท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาครั้งแรก    

กรณีการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ใหนั้บจากวันเข้าชั้นเรยีนของภาคการศึกษาที่ขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาครั้ง

แรกในสถาบันเดมิ    

8.  การปรับรหัสประจ าตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหมใ่นทุกกรณี ให้ใช้รหัส 2  ตัวแรกตามปกีารศึกษาแรก 

ท่ีลงทะเบียนตามข้อ 7 

 

 ท้ังน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี     12   พฤษภาคม   2551 

 

      (ลงนาม)     สุรศักดิ์  วัฒเนสก์ 

       (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก)์ 

        คณบดบัีณฑิตวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 5 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกยีรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับ 

การเสนอให้ได้รับปรญิญา ประกาศนยีบัตรบัณฑิต ประกาศนยีบัตรบัณฑิตชัน้สูง อนุปริญญา 

หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 
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