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สารบัญ 
หมวด  หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 8 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 14 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล 39 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 49 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 51 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 52 
หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 56 
ภาคผนวก   
ภาคผนวก ก ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 57 

 สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา  
 การพัฒนาที่ยั่งยืน  
ภาคผนวก ข ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 60 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตร 101 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 

2554 
 

 กับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
ภาคผนวก ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 118 
 2559  
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ย่ังยืน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตสงขลา วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย  
คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
และคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร :     25540223203157 
ภาษาไทย :     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ภาษาอังกฤษ :     Doctor of Philosophy Program in Sustainable Development  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ไทย) :     ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาที่ยั่งยืน) 
ชื่อย่อ (ไทย) :     ปร.ด. (การพัฒนาที่ยั่งยืน) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :     Doctor of Philosophy (Sustainable Development) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :     Ph.D. (Sustainable Development) 

 

3. วิชาเอก  
ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 53 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตร 3 ปี ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
แบบ 1.1 ผู้เรียนต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ 

ไม่น้อยกว่า 48  หน่วยกิต 
แบบ 2.1 ผู้เรียนต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ 

ไม่ต่ ากว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต 
5.2 ภาษาที่ใช้  

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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5.3 การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจาก

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2554 

6.2 ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  11 /2560 เมื่อวันที่  20 ธันวาคม 2560  
6.3 ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561

และในการประชุมครั้งที่ 11 /2561 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561  
6.4 เปิดสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี

การศึกษา พ.ศ. 2562 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 นักวิเคราะห์แผนพัฒนา หรือที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรในภาครัฐ องค์การรัฐวิสาหกิจ องค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน รวมทั้งองค์การธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือ องค์การภาคเอกชนอื่น ๆ 
8.2 นักวางแผนหรือผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาประเทศ ชุมชน หรือองค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน ที่มีความรู้และความเข้าใจเชิงระบบเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ในมิติใดมิติหนึ่งหรือหลายมิติ 
ต่อไปนี้ 

8.2.1 ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
8.2.2 ด้านการเมืองการปกครอง 
8.2.3 ด้านการศึกษา 
8.2.4 ด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการ 
8.2.5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8.2.6 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
8.2.7 ด้านสุขภาวะและสาธารณสุข 

8.3 นักวิจัยหรืออาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 
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9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

สาขาวิชา 
 

สถาบัน ปี  

1 MR. JOHN LINDSAY 
FALVEY 

ศาสตราจารย ์ Ph.D. Livestock Development in Northern 
Thailand 

University of Queensland, Australia 2523 

   M.Agr.Sc. Tropical Animal Production  La Trobe University, Australia  2520 
   B.Agr.Sc. Tropical Animal Production La Trobe University, Australia  2514 
2 MR.BRIAN SHEEHAN  ศาสตราจารย์  Ph.D 

 
 
M.B.A.  
B.Com. (Hons.) 

Business Administration  
 
 
Business Administration  
Business Administration 

International Management Centre, 
Australia (part of University of 
Buckingham, U.K.)  
University of Melbourne, Australia 
University of Melbourne, Australia 

2536 
 
 
2508 
2505 

3 นายวสันต์  
กาญจนมุกดา 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. 
บช.ม. 
บธ.บ. 

การพัฒนาท่ียั่งยืน 
บัญชีบริหาร 
การบัญชี 

ม.ทักษิณ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต ้

2557
2543 
2539 

4 นายครองชัย หัตถา ศาสตราจารย ์ วท.ด. 
กศ.ม. 
กศ.บ. 

ปฐพีวิทยา 
ภูมิศาสตร ์
ภูมิศาสตร ์

ม.เกษตรศาสตร ์
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

2532 
2522 
2519 

5 นายทวีศักดิ์ พุฒสุขข ี อาจารย ์ Ph.D. 
M.A. 
ศศ.บ. 

Education 
Education 
ศึกษาศาสตร ์

University of Paris, (Sorbonne) 
University of Paris, (Sorbonne) 
ม.สงขลานครินทร ์

2539 
2532 
2524 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา  และแนวโน้มการ 
เปลี่ยนแปลงใหม่ที่เริ่มปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนตามลาดับ อาทิ ศตวรรษแห่งเอเชียการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี
ของสินค้าและเงินทุน การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ พลังงานทางเลือก และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น มีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด การเคลื่อนย้ายของประชากรอย่างเสรีใน
กลุ่มประเทศอาเซียน ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกดังกล่าว  ประเทศไทยต้องเผชิญและได้รับ
ผลกระทบในหลายประการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากผลการศึกษา
วิเคราะห์ของสานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่าประเทศไทยยังมีโอกาสใน
การปรับตัวและได้รับประโยชน์จากกระแสการเปลี่ยนแปลงแต่จ าเป็นต้องมีการพัฒนาโครงสร้างของประเทศ
หลายประการ 

ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 ได้ตั้งเป้าหมายหลักเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 
4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคการพัฒนา 
ทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศทุกขั้นตอนอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง 
รวมทั้งเพ่ือการก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน 

สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งก าหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่
โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มี
ความเชื่อมโยงกัน เรียกว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่ง
จะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี  

ประเทศไทยเองเป็นหนึ่งประเทศที่ยังมีความท้าทายในการบรรลุกรอบเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนดังกล่าว ทั้งนี้ ในการที่ประเทศก าลังพัฒนาอย่างประเทศไทยจะสามารถบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่
ยั่งยืนแห่งสหประชาชาตินี้ นอกจากจะขึ้นอยู่กับการก าหนดนโยบายของประเทศแล้ว ยังขึ้นอยู่กับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศก าลั งพัฒนาด้วยกัน (South-South 
Corporation) โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอนุลุ่มน้ าโขง ซึ่งจะเป็นกรอบความร่วมมือการพัฒนาในหลายๆ ด้านรวมถึงยังให้ความส าคัญแก่
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันน ามาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ในการก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 การสร้าง
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจอย่างเดียวจึงอาจจะไม่ได้ค านึงถึงมิติทางสังคมและสิ่งแวดล้อม และอาจท าให้ประเทศ
ไทยไม่ได้บรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง 

จากข้อมูลข้างต้น วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นของการผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือรองรับความต้องการก าลังคนที่เป็นกลไกและก าลัง
ส าคัญในการพัฒนาประเทศและตอบสนองการแก้ไขปัญหาในมิติของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบ
กับเพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่น าไปสู่การใช้ประโยชน์และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

ส าหรับประเทศไทยเองนั้น นอกจากการพัฒนาใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตาม
แนวทางของ SDGs แล้วประเทศไทยยังให้ความส าคัญกับมิติทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งการก้าวเข้าสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน จะต้องวางอยู่บนรากฐานของ 2 หลัก คือ หลักการความยุติธรรม และหลักการความเท่าเทียม
กัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในระยะยาว การเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสของคนในสังคมจะต้องมีความเท่าเทียม
กัน สิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์อ่ืนๆ เช่น อาหาร สาธารณสุข การศึกษา ที่อยู่อาศัยและโอกาสในการ
พัฒนาตนเอง ความเป็นธรรมในสังคมนี้มีนัยยะถึงโอกาสที่เท่าเทียมกันของประชาชนทุกคนในด้านการศึกษา
และการมีส่วนในการเสริมสร้างผลิตภาพให้แก่สังคม 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้ง
ในประเทศและระดับนานาชาติได้พระราชทานเข็มทิศการพัฒนาไว้ให้ทุกภาคส่วนน้อมน าไปประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสม นั่นคือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวพระราชด าริที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรม
ไทย เป็นแนวทางการพัฒนาบนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท ค านึงถึงความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตซึ่งจะ
น าไปสู่ความสุขในการด าเนินชีวิตและสร้างสัมฤทธิผลแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากความท้าทายในการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุกรอบเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบกับการ
รับมือกับการแก้ไขปัญหาเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม จึงจ าเป็นต้องอาศัย
การด าเนินการในลักษณะองค์รวมเพ่ือรวบรวมความรู้จากศาสตร์หลายแขนงที่เกี่ยวข้องจึงจะน าไปอยู่การ
พัฒนาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงเป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมใน
การผลิตบุคลากรเพ่ือเป็นก าลังส าคัญของการแก้ปัญหาและน าไปสู่การพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการสร้างความเชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะของแต่ละคนเพ่ือให้เข้าใจและตระหนักถึง
ความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ ทั้งนี้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน ยังคงอยู่ภายใต้
กรอบแนวคิดท่ีว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องรักษาสมดุลของสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม” 

12.2 ความเกี่ยวขอ้งกับพันธกิจของสถาบัน   
มหาวิทยาลัยทักษิณมีปณิธานที่จะด าเนินพันธกิจด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ    และ

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญอันจะเป็นประโยชน์ด้านการพัฒนาแก่สังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม ประกอบกับการเร่งพัฒนาก าลังคนและผลิตบัณฑิตที่ศักยภาพสูง ที่สามารถสร้างองค์ความรู้ 
วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือน าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่เพ่ือน าไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และเป็นไปตามปรัชญา
ของมหาวิทยาลัย “ปัญญา จริยธรรม น าการพัฒนา” 
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้าม)ี กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
13.1 ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนในคณะ / ภาควิชา / หลักสูตรอื่น 

ไม่มี 
13.2 ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นที่ต้องมาเรียน 

ไม่มี 
13.3 การบริหารจัดการ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ โดยความ
ร่วมมือกับคณะคณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
และการพัฒนาชุมชนและคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรส่วนหนึ่งจะมา
จากคณะที่มีความร่วมมือ และได้รับความร่วมมือทางด้านการจัดการเรียนการสอน การควบคุมดุษฎี
นิพนธ์เพ่ือให้การแนะน านิสิตในที่ปรึกษาสามารถด าเนินการจัดท าดุษฎีนิพนธ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตรงความต้องการและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

 

14. ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอ่ืน  (ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ และ 
ต่างประเทศ แยกกัน) (MOU หรือ กิจกรรม เพื่อการพัฒนาบัณฑิตศึกษา)  

หน่วยงาน (ต่างประเทศ) โครงการ/กิจกรรม 
1. Udayana University, 

Indonesia 
- มีการลงนาม MOU ในระดับมหาวิทยาลัย  
- แลกเปลี่ยนคณาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน 
- ท าวิจัยร่วมกัน 

2. Asian Forum On Business 
Education (AFBE) 

- การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (TSU – AFBE International  
Conference) 

3. Melbourne University, 
Australia 

วิทยาลัยนานาชาติ ได้ด าเนินการจัดโครงการบริการ โดยเรียนเชิญ  
1. Dr. Simon Clews, Director of Engagement Lab มหาวิทยาลัย 

เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย มาเป็นวิทยากร ในโครงการดังนี้ 
1.1 โครงการให้ความรู้การสรุปผลงานวิจัย โดยบรรยายให้แก่นิสิต 
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาที่ยั่งยืน  
1.2 โครงการ 3 Min Thesis โดยจัดเป็นหลักสูตรการให้บริการวิชาการ 
ให้แก่ คณาจารย์ นิสิตและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
1.3 โครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2. ได้เรียนเชิญให้ Prof. Dr. Brian Davidson ต าแหน่ง Director of  
Teaching Faculty of Veterinary and Agricultural Sciences,  
University of Melbourne ร่วมเปน็อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต 

4. Deakin University, 
Melbourne, Australia 

- วิทยาลัยนานาชาติ ได้เรียนเชิญ Dr. Anthony Ware จาก Deakin  
University, Melbourne เป็นคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต 
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หน่วยงาน (ต่างประเทศ) โครงการ/กิจกรรม 
5. The Université de 

Moncton, Canada 
วิทยาลัยนานาชาติ ได้เรียนเชิญ  
1. Prof. Dr. Yves Gagnon เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการบริหาร 

บัณฑิตศึกษานานาชาติ และร่วมเป็นคณาจารย์ที่ปรึกษาการจัดท าดุษฎี
นิพนธ์ของนิสิต 

2. Prof. Dr. Carole Tranchant เป็นคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต 
6. RMIT University, Australia - วิทยาลัยนานาชาติ ได้เรียนเชิญ Dr. Loren Miller จาก RMIT University, 

Australia เป็นคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต 
7. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน  - วิทยาลัยนานาชาติ ได้เรียนเชิญ Dr. John Barns จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัน 

ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบดุษฎินิพนธ์ของนิสิต 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา 
มุ่งสร้างนักวิชาการที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับภูมินิเวศ       

ภูมิสังคมและภูมิวัฒนธรรม  
1.2 ความส าคัญ 

วางพ้ืนฐานการบูรณาการสรรพวิทยาการ  เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาด้าน
สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

1.3 วัตถุประสงค์หลักสูตร/คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและมี

คุณลักษณะ ดังนี้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัย ทั้งเชิงคุณภาพ และปริมาณ 

การวางแผน และการวิเคราะห์เชิงระบบด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2. มีความสามารถในการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ในสาขาวิชาที่เป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน  

ในมิติใดมิติหนึ่งหรือหลายมิติ ต่อไปนี้ 
2.1 ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
2.2 ด้านการเมืองการปกครอง 
2.3 ด้านการศึกษา 
2.4 ด้านเศรษฐกิจและการจัดการ 
2.5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.6 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.7 ด้านสุขภาวะและสาธารณสุข 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่จะท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. ดุษฎีบัณฑิต มีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
เกี่ยวกับทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัย ทั้งเชิงคุณภาพ และ
ปริมาณการวางแผน และการวิเคราะห์เชิงระบบด้าน
การพัฒนาที่ยั่งยืน  

 

ELO 3, ELO 4, ELO 5, ELO 11, ELO 12 

2. ดุษฎีบัณฑิต มีความสามารถในเพื่อองค์ความรู้ใหม่  
ในสาขาวิชาที่เป็นพ้ืนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน ในมิติใด
มิติหนึ่งหรือหลายมิติ ต่อไปนี้  
        2.1.ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
        2.2.ด้านการเมืองการปกครอง  
        2.3.ด้านการศึกษา  
        2.4.ด้านเศรษฐกิจและการจัดการ 
        2.5.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        2.6.ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
        2.7.ด้านสุขภาวะและสาธารณสุข  

ELO 6, ELO 7, ELO 8  
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  (Expected learning Outcomes: ELO) 

ผลการเรียนรู้ 
( Program Learning Outcome) 

ผลการ
เรียนรู้ทั่วไป 
(  Generic 

LO ) 

ผลการเรียนรู้
เฉพาะสาขา   
  ( specific 

LO ) 

Bloom’s 
Taxonomy 

C: 
U,A,E,AF,P 

TQF 

PLO Outcome Statement     
ELO1 มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณ √  AF 1.1 

ELO2 มีวินัย มีความซื่อสัตย์ มุ่งมั่นและมีจิต
สาธารณะ เคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ 

√  AF 1.2 

ELO3 มีความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง แนวคิด 
ทฤษฎีเชิงระบบด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน  
สามารถน าแนวคิด ทฤษฎี มาใช้ในการ
ออกแบบงานและต่อยอดขั้นสูงทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 

 √ U,A,E,P 2.1 

ELO4 สามารใช้ความรู้ในการวางแผน การด าเนินการ
โครงการวิจัย รวมทั้งค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ
ด้วยตนเอง โดยให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ในการ
ขยายองค์ความรู้ หรือแนวปฏิบัติที่มีอยู่ เดิมใน
การสร้างความรู้ใหม่เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน 
 

 √ A,E,P 2.2 

ELO5 มีภาวะผู้น า เป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมการพัฒนาเพ่ือ
ความยั่งยืน 

√  AF 2.3 

ELO6 สามารถน าความรู้และความสามารถในการวิจัย
เพ่ือแสวงหาค าตอบประเด็นปัญหาของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในมิติต่างๆ ได้แก่ มิตดิ้านสังคม
และวัฒนธรรม มิติด้านการเมืองการปกครอง 
มิตดิ้านการศึกษา มิตดิ้านเศรษฐศาสตร์และ
การจัดการ มิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มิตดิ้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มิตดิ้านสุขภาวะและสาธารณสุข  

 
 
 
 
 
 
 
 

√ U,A,,E,P 3.1 
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ผลการเรียนรู้ 
( Program Learning Outcome) 

ผลการ
เรียนรู้ทั่วไป 
(  Generic 

LO ) 

ผลการเรียนรู้
เฉพาะสาขา   
  ( specific 

LO ) 

Bloom’s 
Taxonomy 

C: 
U,A,E,AF,P 

TQF 

ELO7 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และใช้
ผลการวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการพัฒนา
เพ่ือองค์ความรู้ใหม่ 

 
 

√ A,P 3.2 

ELO8 มีความสามารถในการใช้องค์ความรู้ใหม่ 
พัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้น าทางปัญญา 
รวมทั้งพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่อ
ชุมชนและสังคมได้อย่างสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  

 √ A,E,AF,P 3.3 

ELO9 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม  

√  AF 4.1 

ELO10 มีความรับผิดชอบ  √ 
 
 

 AF 4.2 

ELO11 สามารถประเมินสารสนเทศ และเลือกใช้
เทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์ ได้อย่าง
เหมาะสม สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การจัดท าข้อมูลต่างๆ และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
รวมทั้งใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน  

√  A,E,AF 5.1 

ELO12 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศใน
การสรุปประเด็นทางวิชาการ และสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และการ
วิเคราะห์ตัวเลขได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

√  U,A,E,P 5.2 

 
*หมายเหตุ U= Remembering/Understanding, A= Applying / Analyzing, E= Evaluating/ 
Creating AF= Affective, P = Psychomotor 
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ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 

ปีท่ี รายละเอียด 

1 นิสิตมีความรู้ความสามารถในการใช้แนวคิด ทฤษฎีเชิงระบบการพัฒนาที่ยั่งยืนมาใช้ในการ
ออกแบบงาน สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสรุปประเด็นทางวิชาการ 
สามารถใช้เทคโนโลยีสื่อสารและวิเคราะห์ตัวเลขได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีความ
ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ เคารพคุณค่าของความเป็น
มนุษย์  

2 นิสิตสามารถใช้ความรู้ในการวางแผน การด าเนินการโครงการวิจัย รวมทั้งค้นคว้าข้อมูล
ทางวิชาการด้วยตนเอง สามารถประเมินระบบสารสนเทศและเลือกใช้เทคนิคทางสถิติและ
คณิตศาสตร์ ได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดท าข้อมูลต่างๆ 
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการรวมทั้งใช้เทคโนโลยี อย่าง
รู้เท่าทัน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 

3 นิสิตมีภาวะผู้น า สามารถเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน มี
ความสามารถในการใช้องค์ความรู้ใหม่ สามารถพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่อชุมชน
และสังคมได้อย่างสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติเพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถน าความรู้และความสามารถในการวิจัยเพ่ือแสวงค าตอบ
ประเด็นปัญหาของการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติต่างๆ ได้แก่ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้าน
การเมืองการปกครอง ด้ านการศึกษา ด้ าน เศรษ ฐศาสตร์และการจัดการ ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสุขภาวะและ
สาธารณสุข สามารถเผยแพร่งานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการตามที่หลักสูตรก าหนดและ
ส าเร็จการศึกษา  

* หมายเหตุ ความก้าวหน้าของการเรียน ในหลักสูตร ทั้ง 2 แบบ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความพร้อม
รายบุคคล ความคาดหวังที่ระบุตาม ปีที่1-3 ของผู้เรียนแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากัน บางคน
สามารถมีความก้าวหน้าที่ความคาดหวังเร็วกว่าคนอ่ืน 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด 

1. ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 
2. ประเมินหลักสูตรโดยผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
3. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานตาม
นโยบายการพัฒนาของชาติ 
4. วิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. รายงานการปรับปรุงหลักสูตรโดยผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการบุคลากรของตลาดแรงงาน 

1. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการใช้
บัณฑิต 
2. ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ในการท างานของบัณฑิตโดยเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.5 

3. ทบทวนหลักสูตรทุกปี
การศึกษา 

ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้สอนทุกปีการศึกษา 

รายงานการประชุมกรรมการประจ าหลักสูตร 

4. พัฒนาบุคลากรด้าน
การเรียนการสอนและ
บริการวิชาการให้มี
ประสบการณ์ 

สนับสนุนบุคลากรด้านเรียนการสอน
ให้ได้รับการพัฒนา โดยการฝึกอบรม
และปฏิบัติการ 

รายงานการประชุม สัมมนาวิชาการ หรือ
ฝึกอบรม 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี

ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

 ไม่มี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มี 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 ภาคเรียนที่ 1  เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 
 ภาคเรียนที่ 2  เดือนมกราคม - พฤษภาคม  

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

 ปริญญาเอก 

(1)  หลักสูตรแบบ 1.1 
  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ าว่า 3.50 

หรือ มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ตามที่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ก าหนด 

(2)  หลักสูตรแบบ 2.1 
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ าว่า 3.25 

หรือ มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ตามที่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ก าหนด  

ทั้งนี้ผู้เข้ารับการศึกษาทุกแบบต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติในการสอบภาษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 ฉบับลงวันที่ 17 ธันวาคม 2559 โดย
ก าหนดให้นิสิตหลักสูตรปริญญาเอก ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษในระดับไม่ต่ ากว่าที่
ก าหนดตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

 
 (1) TOEFL (The Test of English as a Foreign Language) 
  - Paper – Based (TOEFL Paper)  คะแนน 500 
  - Computer – Based Test (TOEFL CBT) คะแนน 173 
  - Internet – Based Test (TOEFL IBT)  คะแนน 61 
 (2) IELTS (International English Language Testing System)  คะแนน 5.5 
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 (3) มาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่าซึ่งได้รับการรับรองจากศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยทักษิณ 
 (4) กรณีที่ ใช้ผลคะแนนนอกเหนือจากที่ก าหนด หรือเป็นผู้ที่ ส าเร็จการศึกษาจาก

สถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ และมีหลักฐานประกอบว่ามีความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืนที่ไม่ใช่ภาษา
ประจ าชาติอย่างเพียงพอให้อยู่ในดุลยพินิจของบัณฑิตวิทยาลัยที่จะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 

มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์นี้เข้าศึกษาเป็นรายกรณี ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2559 หมวดที ่4 ข้อ 17 ข้อ 18  และข้อ 19 (ภาคผนวก ง) 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
 เนื่องจากสาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมสาขาวิชาการที่หลากหลาย ผู้เข้าศึกษาอาจมี

ความรู้พ้ืนฐานในบางสาขาวิชาไม่เพียงพอในการศึกษารายวิชาตามหลักสูตรนี้ หรือไม่เพียงพอที่จะท า
วิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพ ผู้เข้าศึกษาดังกล่าวอาจต้องถูกก าหนดให้ศึกษาเพิ่มเติมบางรายวิชา หรือศึกษาค้นคว้า
เพ่ิมเติมด้วยตนเองภายใต้การก ากับ ดูแล และแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
นิสิตที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรได้ ควรมีผลการเรียนในกลุ่มวิชาที่เก่ียวข้องกับ มิติด้านสังคมและ

วัฒนธรรม มิติด้านการเมืองการปกครอง มิติด้านการศึกษา มิติด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการ มิติด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มิติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมิติด้านสุขภาวะและสาธารณสุข
ตามการพิจารณาองคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยหากพิจารณาว่านิสิตมีความรู้พ้ืนฐานไม่เพียงพอ     
อาจต้องลงทะเบียนในรายวิชาตามที่คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณา โดยไม่น าผลการเรียนมาคิดเป็นค่าเฉลี่ย
ระดับคะแนนในหลักสูตร 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

ปีการศึกษา 2560 2561 2562 2563 2564 
แบบ 1.1 

ปีที ่1 5 5 5 5 5 
ปีที ่2 - 5 5 5 5 
ปีที ่3 - - 5 5 5 
รวม 5 10 15 15 15 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 5 5 5 
แบบ 2.1 

ปีที ่1 5 5 5 5 5 
ปีที ่2 - 5 5 5 5 
ปีที ่3 - - 5 5 5 
รวม 5 10 15 15 15 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 5 5 5 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
ใช้งบประมาณเงินรายได้และรายจ่ายของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามรายละเอียดดังนี้ 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 
 ปริญญาเอก แบบ 1.1 และ แบบ 2.1  
 ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายส าหรับหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ  
  ภาคเรียนละ 100,000 บาท : คน 
 ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายส าหรับหลักสูตรภาคภาษาไทย  
  ภาคเรียนละ   60,000 บาท : คน 

ตารางที่ 1 ประมาณการรายรับนิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ส าหรับหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ประมาณจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายภาคเรียนละ  
100,000 บาท ตลอดหลักสูตร 600,000 บาท  

 
ตารางที่ 2 ประมาณการรายรับนิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ส าหรับหลักสูตรภาคภาษาไทย ประมาณจากค่าธรรมเนยีมการศึกษาเหมาจ่ายภาคเรียนละ 60,000 บาท  
ตลอดหลักสูตร 360,000 บาท  

 
รวมรายรับค่าลงทะเบียน (ตาราง 1 + ตาราง 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าลงทะเบียน 1,000,000 2,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

รวมรายรับ 1,000,000 2,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

รายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าลงทะเบียน 600,000 1,200,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 

รวมรายรับ 600,000 1,200,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 

รายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ตาราง 1 + ตาราง 2 1,600,000 3,200,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)  
 

รายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. งบบุคลากร  94,500 94,500 1,893,000 1,893,000 1,893,000 

2. งบด าเนินการ  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
3. งบลงทุน  50,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
4. งบเงินอุดหนุน  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวมทั้งสิ้น 294,500 247,500 2,073,000 2,073,000 2,073,000 
จ านวนนิสิต 10 20 30 30 30 

            ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี: 200,000 บาท  
 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย  
  รายวิชาที่ขอรับโอนหรือขอเทียบโอนต้องเป็นรายวิชาที่เรียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับจากปีที่

นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ๆ และรายวิชาที่ขอรับโอนหรือเทียบโอนจะต้องมีระดับขั้นไม่ต่ ากว่า B (3.00) 
ทั้งนี้จ านวนหน่วยกิตที่ขอรับโอนรายวิชา เทียบโอนรายวิชา และเทียบประสบการณ์ รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 
40 ของจ านวนหน่วยกิตรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที ่4 ข้อ 23 (ภาคผนวก ง) 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 3.1.1  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  

แบบ 1.1    48 หน่วยกิต 
แบบ 2.1    53 หน่วยกิต 

 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
แบบ 1.1  

หมวดวิทยานิพนธ์  48 หน่วยกิต 
แบบ 2.1 

หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต 

      วิชาบังคับ  11 หน่วยกิต 

      วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

หมวดวิทยานิพนธ์  36 หน่วยกิต 

 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 

   แบบ 1.1  

  หมวดวิทยานิพนธ์      48    หน่วยกิต  
  1601791 ดุษฎนีพินธ ์แบบ 1.1      48   (0-144-0) 
       Dissertation 1.1  
  แบบ 2.1 

 หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต 

 วิชาบังคับ  11 หน่วยกิต 

1601701 วิธีวิทยาการวิจัยและวิธีทางสถิติข้ันสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Research and Statistical Methodologies  
1601702 สัมมนาการวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 1 1(0-2-1) 
 Seminar on Research in Sustainable Development 1   
1601703 สัมมนาการวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 1(0-2-1) 
 Seminar on Research in Sustainable Development 2  
1601704 กระบวนทัศน์การพัฒนาที่ยั่งยืน 2(2-0-4) 
 Paradigms in Sustainable Development  
1601705 ภาวะผู้น าและการจัดการการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2(2-0-4) 
 Leadership and Change Management for Sustainable 

Development 
 

1601706 การบริหารจัดการการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 2(2-0-4) 
 Learning Management for Sustainable Development  
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วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม  
1601721 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(2-2-5) 
 Culture, Local Wisdom, and Sustainable Development  
1601722 องค์การทางสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(2-2-5) 
 Social Organization and Sustainable Development  
1601723 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 
 Knowledge Management for Community Development  
1601724 หัวข้อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
 Topics in Sustainable Development  

ด้านการเมืองการปกครอง  
1601731 กฎหมายกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
 Laws and Sustainable Development  
1601732 การเมืองการปกครองกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
 Politics, Public Administration, and Sustainable Development 
ด้านการศึกษา  
1601741 การศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
 Education and Sustainable Development  
1601742 จิตพฤติกรรมศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
 Psycho – Behavioral Science and Sustainable Development 
ด้านเศรษฐกิจและการจัดการ  
1601751 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(2-2-5) 
 Sufficiency Economy and Sustainable Development  
1601752 การจัดการธุรกิจกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
 Business Management and Sustainable Development  
1601753 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 
 Ecotourism Sustainable Development  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
1601761 การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Environmental Sustainable Development  
1601762 การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการเกษตร 3(3-0-6) 
 Agricultural Sustainable Development  
1601763 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6) 
 Environment and natural resources management  

ด้านการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
1601771 พลังงานกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
 Energy and Sustainable Development  
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1601772 วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
 Biological Science for Sustainable Development  
1601773 การจ าลองแบบคณิตศาสตร์ส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
 Mathematical Modeling for Sustainable Development  
1601774 การจัดการอุตสาหกรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
 Industry and Sustainable Development  
1601775 สถาปัตยกรรมผังเมืองกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
 Urban Planning Sustainable Development  

ด้านสุขภาวะและสาธารณสุข  
1601781 สาธารณสุขกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
 Public Health and Sustainable Development  
1601782 สังคมสูงอายุกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
 Aging Society and Sustainable Development  

 หมวดวิทยานิพนธ์  36 หน่วยกิต 

1601792 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2.1 36(0-108-0) 
 Dissertation  
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ความหมายของรหัสวิชา 
เลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน  ประกอบด้วยเลข  
7 หลัก มีความหมายดังนี้ 

เลขรหัสสองหลักแรก หมายถึง เลขรหัสคณะ 
เลข 16 หมายถึง วิทยาลัยนานาชาติ 
เลขรหัสหลักท่ีสามและสี่ หมายถึง เลขรหัสสาขาวิชา 
เลข 01 หมายถึง สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เลขรหัสหลักท่ีห้า หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน 
เลข 7 หมายถึง ชั้นปีที่ 1 (ป.เอก) 
เลข 8 หมายถึง  ชั้นปีที่ 2 (ป.เอก) 
เลขรหัสหลักท่ีหก หมายถึง หมวดวิชาหรือกลุ่มวิชา 
เลข 0 หมายถึง การวิจัยและสถิติ 
เลข 1 หมายถึง การพัฒนาที่ยั่งยืน 
เลข 2 หมายถึง ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
เลข 3 หมายถึง ด้านการเมืองการปกครอง 
เลข 4 หมายถึง ด้านการศึกษา 
เลข 5 หมายถึง ด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการ 
เลข 6 หมายถึง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เลข 7 หมายถึง ด้านการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เลข 8 หมายถึง ด้านสุขภาวะ 
เลข 9 หมายถึง ดุษฎีนิพนธ์ 
เลขรหัสหลักสุดท้าย หมายถึง ล าดับรายวิชาในแต่ละหมวดวิชาหรือกลุ่มวิชา 
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3.1. 4 แสดงแผนการศึกษา 
แบบ 1.1 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ย่ังยืน  
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนที ่1 หน่วยกิต   ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนที ่2  หน่วยกิต 
 หมวดวิทยานิพนธ์ 8   หมวดวิทยานิพนธ์ 8 

1601791 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1.1 (ครั้งท่ี 1) 8(0-24-0)  1601791 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1.1  (ครั้งท่ี 2) 8(0-24-0) 

  รวมหน่วยกิต 8    รวมหน่วยกิต 8 
ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที ่1 หน่วยกิต   ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที ่2  หน่วยกิต 

 หมวดวิทยานิพนธ์ 8   หมวดวิทยานิพนธ์ 8 
1601791 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1.1  (ครั้งท่ี 3) 8(0-24-0)  1601791 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1.1 (ครั้งท่ี 4) 8(0-24-0) 

  รวมหน่วยกิต 8    รวมหน่วยกิต 8 
ชั้นปีที่ 3  ภาคเรียนที ่1 หน่วยกิต   ชั้นปีที่ 3  ภาคเรียนที ่2  หน่วยกิต 

 หมวดวิทยานิพนธ์ 8   หมวดวิทยานิพนธ์ 8 
1601791 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1.1 (ครั้งท่ี 5) 8(0-24-0)  1601791 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1.1 (ครั้งท่ี 6) 8(0-24-0) 
  รวมหน่วยกิต 8    รวมหน่วยกิต 8 

 

แบบ 2.1 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ย่ังยืน  
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 53 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนที ่1 หน่วยกิต   ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนที ่2  หน่วยกิต 
 วิชาบังคับ 6   วิชาบังคับ 5 
1601701 
1601702 
1601704 
 
 
16017... 

วิธีวิทยาการวิจัยและวิธีทางสถิติขัน้สูง 
สัมมนาการวิจัยด้านการพัฒนาท่ียัง่ยืน 1 
กระบวนทัศน์การพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
วิชาเลือก 
......................................................... 

3(2-2-5) 
1(0-2-1) 
2(2-0-4) 

 
3 

3(3-0-6) 

 

1601703 
1601705 
 
 
1601706 
 
 
16017... 

สัมมนาการวิจัยด้านการพัฒนาท่ียัง่ยืน 2 
ภาวะผู้น าและการจัดการการเปลีย่นแปลง
กับการพัฒนาท่ียั่งยืนการบริหารจดัการ
การเรยีนรู้เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
การบริหารจัดการการเรียนรู้เพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 
วิชาเลือก 
......................................................... 

1(0-2-3) 
2(2-0-4) 

 
 
 
2(2-0-4) 

3 
3(3-0-6) 

  รวมหน่วยกิต 9    รวมหน่วยกิต 8 
ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที ่1 หน่วยกิต   ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที ่2 หน่วยกิต 

 หมวดวิทยานิพนธ์ 9   หมวดวิทยานิพนธ์ 9 
1601792 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2.1 (ครั้งท่ี 1) 9(0-27-0)  1601792 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2.1 (ครั้งท่ี 2) 9(0-27-0) 
  รวมหน่วยกิต 9    รวมหน่วยกิต 9 
ชั้นปีที่ 3  ภาคเรียนที ่1 หน่วยกิต   ชั้นปีที่ 3  ภาคเรียนที ่2 หน่วยกิต 

 หมวดวิทยานิพนธ์ 9   หมวดวิทยานิพนธ์ 9 
1601792 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2.1  (ครั้งท่ี 3) 9(0-27-0)  1601792 ดุษฎีนิพนธ์  แบบ 2.1 (ครั้งท่ี 4) 9(0-27-0) 
  รวมหน่วยกิต 9    รวมหน่วยกิต 9 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

1601701 วิธีวิทยาการวิจัยและวิธีทางสถิติข้ันสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Research and Statistical Methodologies  

แนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงที่จ าเป็นต่อการออกแบบการวิจัย การบูรณาการวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ การเลือกใช้วิธีทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมกับปัญหาและแบบการวิจัย 
ฝึกปฏิบัติ กรณีศึกษาตัวอย่างงานวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Advanced research methodologies and statistical techniques necessary for 
integrated research approach involving quantitative and qualitative studies; Practical case 
studies in  sustainable Development 

 

1601702 สัมมนาการวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 1 1(0-2-1) 
 Seminar on Research in Sustainable Development 1  

สัมมนาเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัยและการเลือกใช้วิธีการทางสถิติขั้นสูง การเขียนรายงาน 
และการเขียนบทความวิจัย วิเคราะห์ และวิจารณ์งานวิจัยด้านการพัฒนา สังเคราะห์ผลจากงานวิจัยด้านการ
พัฒนาในมิติต่าง ๆ เพ่ือการประยุกต์ หรือตั้งค าถามใหม่ หรือตั้งโจทย์วิจัยใหม่ จัดท ารายงานและน าเสนอ
ผลงานในรูปแบบการสัมมนา 

Seminar on research planning and use of appropriated statistical 
methodologies, writing research report and research paper, reviewing and discussing selected 
cases on sustainable development in various dimensions and synthesizing for new 
researchable issues; Seminar paper for presentation 

 

1601703 สัมมนาการวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 1(0-2-1) 
 Seminar on Research in Sustainable Development 2  

วิเคราะห์และวิจารณ์งานวิจัยด้านการพัฒนา สังเคราะห์ผลจากงานวิจัยด้านการพัฒนาในมิติ
ต่าง ๆ เพ่ือการประยุกต์ หรือตั้งค าถามใหม่ หรือตั้งโจทย์วิจัยใหม่ วิเคราะห์เชิงลึกงานวิจัยด้านการพัฒนาที่
ยั่งยืนในประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ สังเคราะห์ผลจากงานวิจัยเพ่ือตั้งค าถามใหม่หรือตั้งโจทย์วิจัยใหม่ที่อาจน าไปสู่
การท าดุษฎีนิพนธ์ จัดท ารายงานและน าเสนอผลงานในรูปแบบการสัมมนา 

Analysis, discussion and synthesis on research in sustainable development in 
many aspects for applying or searching for new researchable issue; in-depth analyzing on 
interesting issue of sustainable development; synthesizing the issue leading to research 
proposal development for seminar presentation 
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1601704      กระบวนทัศน์การพัฒนาที่ยั่งยืน 
                  Paradigms in Sustainable Development 

      2(2-0-4) 

พัฒนาการด้านกระบวนทัศน์ แนวคิด และทฤษฎีการพัฒนา กระบวนทัศน์ แนวคิด และทฤษฎี
การพัฒนาที่ยั่งยืน เงื่อนไขจริยธรรมส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ความล้มเหลวเชิงกระบวนทัศน์จากอดีตถึง
ปัจจุบันและสถาบันเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ปรากฏการณ์การพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน การวิเคราะห์เชิงระบบ
เกี่ยวกับผลกระทบด้านต่าง ๆ ของการพัฒนา การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาหรือแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

Paradigms of development; concepts and development theory, paradigms; 
concepts and theory in sustainable development; ethical conditions for sustainable 
development; paradigm failure and institute for sustainable development; phenomenon of 
un-sustainable development; systematic analysis of effect in various aspect of development; 
sustainable development with sufficient economy 

 

1601705       ภาวะผู้น าและการจัดการการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาที่ย่ังยืน 
                   Leadership and Change Management for Sustainable     
                   Development 

   2(2-0-4) 

                    แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าและแนวคิด ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง การจัดการการ
เปลี่ยนแปลง บทบาทผู้น าการเปลี่ยนแปลงประเภทต่างๆ ได้แก่ บทบาทเกี่ยวกับผู้น าทางเศรษฐกิจ ผู้น าทาง
สังคม ผู้น าทางการเมืองการปกครอง ผู้น าทางจิตวิญญาณและศาสนา ผู้น าที่เป็นทางการและผู้น าธรรมชาติ 
รวมถึงศึกษาผลกระทบของบทบาทผู้น าต่อการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ทั้งทางสังคม ผู้น าทางการเมืองการ
ปกครอง ผู้น าทางจิตวิญญาณและศาสนา ผู้น าที่เป็นทางการและผู้น าธรรมชาติ โดยการศึกษากรณีศึกษาจาก
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 Concepts and theories of leadership and change theories, change management 
, role of change management leadership such as role of economic leadership , social 
leadership , political leadership Spiritual and religious  Leadership , environmental leadership, 
study effect of leadership role with change desire in social , economic, politic, culture from 
case studies in the country and foreign country 

 

1601706         การบริหารจัดการการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
                     Learning Management for Sustainable Development 

2(2-0-4) 

    แนวคิด ทฤษฏี เกี่ยวกับการบริหารจัดการเรียนรู้ในโลกสมัยใหม่ เพ่ือการพัฒนามนุษย์ใน
ฐานะพลังขับเคลื่อนของการพัฒนามิติต่างๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
รูปแบบและจุดเน้นด้านเนื้อหาของการบริหารจัดการเรียนรู้ทั้ง 3 รูปแบบ คือ การเรียนรู้ในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัย ประเด็นปัญหาของการการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านบทเรียนและ
กรณีตัวอย่างการบริหารการจัดการเรียนรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

    Concepts, theories in learning management for the modern world. For 
human development as a driving force of development in various dimension such as 
economic, social, politic, culture and environmental format and content focus of learning 
management in 3  format including formal education , non-formal education  and informal 



มคอ.2 ปริญญาเอก - 25 - 

education , Problem Issue in learning management for self-development to sustainable 
development  through lesson and case study of learning management in  internal and  
aboard 

 

1601721       วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
                   Culture, Local Wisdom, and Sustainable Development 

     3(2-2-5) 

 บทบาทและความส าคัญของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อัตลักษณ์
และความหลากหลายของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย พลวัตวัฒนธรรม การพัฒนาบนฐานวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริม วิจัย และพัฒนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฝึกปฏิบัติจาก
กรณีศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 Roles and significance of culture and local wisdom for sustainable 
development, identity and variety of culture and Thai wisdom, cultural dynamic, 
development of culture and local wisdom, reservation, revive, support research and 
development of culture and local wisdom, Practical case studies in culture and local wisdom 

 

1601722      องค์การทางสังคมกับการพัฒนาที่ย่ังยืน      3(2-2-5) 
                  Social Organization and Sustainable Development  

วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์การทางสังคมประเภทต่าง ๆ ทั้งในแง่แนวคิด ทฤษฎี และ
กระบวนการโดยให้ความส าคัญกับมิติด้านอ านาจ ความรู้ และความจริงรวมทั้งวาทกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์การ
ทางสังคมและการพัฒนา ตลอดจนการน าความรู้ที่ได้มาสร้างองค์ความรู้หรือกรอบคิดใหม่เพ่ือพัฒนาองค์การ
ทางสังคมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม เห็นความส าคัญของการประกอบการเพ่ือสังคม และชี้น าสังคมไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาองค์การทางสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ 

Analysis and synthesis of different social organizations in term of concepts, 
theories and procedure emphasis on dimension of authority, knowledge and truth and also 
discourse of social organization and development covering apply knowledge or new concept 
idea to develop social organization for social responsibility, recognize the importance of 
Social entrepreneurship and lead to social sustainable development, Practical case studies in 
social organization and sustainable development in Thailand and abroad 

 

1601723      การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน      3(2-2-5) 
                  Knowledge Management for Community Development  

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาชุมชน วัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชน การปลูกฝัง การถ่ายทอด
และการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ทุนทางสังคม ทุนมนุษย์และทุนทางปัญญาในชุมชน การจัดการความรู้และฝึก
ปฏิบัติจากกรณีศึกษาการจัดการเรียนรู้ในชุมชน การพัฒนาสังคมฐานความรู้และชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

Concepts and theory of community development, culture and community 
wisdom, implantation, transmit and culture change, social capital, human capital, local 
wisdom capital, knowledge management and, Practical case studies in community learning 
management, development of Knowledge – based society and community of practice 
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1601724 หัวข้อการพัฒนาที่ยั่งยืน  3(3-0-6) 
 Topics in Sustainable Development  

หัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งก าหนดโดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
โดยเนื้อหาไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้วหรือรายวิชาที่ระบุไว้แล้วในหลักสูตร 

Interesting topic related to sustainable development assigned by committee of 
course responsibility. Content must not be duplicated with other registered subject or 
subject identified in the curriculum 

 

1601731 กฎหมายกับการพัฒนาที่ย่ังยืน 3(3-0-6) 
 Laws and Sustainable Development  

บทบาทและความส าคัญของกฎหมายต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักการและแนวคิดทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ประเด็นทางกฎหมายด้านต่าง ๆ ที่เป็น
ส่วนสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

Roles and significance of Laws for sustainable development, principles and 
concepts of laws related to social, economic and environment development, analysis of 
issue of laws that align sustainable development, case study of Laws and sustainable 
development from Thailand and aboard 

 

1601732 การเมืองการปกครองกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
 Politics, Public Administration, and Sustainable Development  

บทบาท ความส าคัญ และอิทธิพลของการเมืองการปกครองต่อนโยบายสาธารณะและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบการปกครองและการบริหารภาครัฐต่อการพัฒนาภูมิภาคและ
ท้องถิ่น การส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนและองค์การทางสังคมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษาจาก
ปรากฏการณ์หรือสถานการณ์จริง 

Roles, significance and influence of politics, public administration to public 
policy and sustainable development, concept and theories and form of public administration 
for provincial and local development, booster role of private sector and social organization 
for sustainable development, case study of real phenomenon or situation 

 

1601741 การศึกษากับการพัฒนาที่ย่ังยืน 3(3-0-6) 
 Education and Sustainable Development  

บทบาทและความส าคัญของการศึกษาต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักการและแนวคิดทางการศึกษา
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและคุณภาพประชากร หลักการและวิธีการจัดการศึกษา
ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรณีศึกษาต่าง ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

Roles and significance of Education for sustainable development, principle and 
concept of education and sustainable development, economic, environment and population 
quality, principle and education management to improve the quality of teaching and learning 
and human resource development, case study from Thailand and abroad 
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1601742 จิตพฤติกรรมศาสตร์กับการพัฒนาที่ย่ังยืน 3(3-0-6) 
 Psycho – Behavioral Science and Sustainable  Development  

ลักษณะกิจกรรมและความสัมพันธ์ของครอบครัว สถานศึกษา ศาสนา ชุมชน และสื่อที่ส่งผล
ร่วมกันหรือขัดแย้งกันต่อจิตใจและพฤติกรรมของบุคคล แนวทางการพัฒนาบุคคลที่สาเหตุ หรือสาเหตุร่วม
แบบบูรณาการ ระบบพฤติกรรมไทยซึ่งรวมถึงสาเหตุ กระบวนการ และผลของพฤติกรรมที่ส าคัญของคนไทย
และความเป็ น ไทย  ผลสืบ เนื่ องของระบบพฤติ กรรมด้ านการอบรมเลี้ ยงดู เยาวชน การอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงาน และผลสืบเนื่อง
ด้านอื่น ๆ 

Description of activities and relationships of families, schools, religions, 
communities, and media that affect or conflict with one's mind and individual behavior; the 
integrated development of primary or secondary causes; Thai behavioral system including 
causes, processes and  necessarily result in Thai people behavior and Thai identity; 
consequences of Thai behavioral systems of parenting, resources and environmental 
conservation, the use of ethics and professional ethics for career and others consequences 

 

1601751 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(2-2-5) 
 Sufficiency Economy and Sustainable Development  

กระบวนทัศน์เศรษฐกิจพอเพียง การเปรียบเทียบกระบวนทัศน์ทุนนิยมเสรีใหม่กับเศรษฐกิจ
พอเพียง นโยบายเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน ปฏิบัติการการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 
กรณีศึกษาด้านการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

Sufficiency economy paradigm, comparison of capitalism paradigm and 
sufficiency economy, policy of sufficiency economy and sustainable development, 
sustainable development practice using sufficiency economy, case study of the development 
according to sufficiency economy 

 

1601752 การจัดการธุรกิจกับการพัฒนาที่ย่ังยืน 3(3-0-6) 
 Business Management and Sustainable Development  

บทบาทของธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ หน้าที่ทางธุรกิจด้านการผลิต การตลาด การเงิน 
การบัญชี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ จริยธรรมทาง
ธุรกิจ บรรษัทภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม การสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
องค์การทางธุรกิจ 

Roles of business and business environment, business function in production, 
marketing, financial, accounting, human resource management, management information 
system for decision making, corporate governance, social responsibility, social and 
environmental sustainable development in business corroboration 
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1601753 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 3(3-0-6) 
 Ecotourism Sustainable Development  

แนวคิดหลักการและวิธีการพัฒนาแบบชุมชนยั่งยืน การจัดการท่องเที่ยวที่เน้นชุมชนเป็นฐาน
บทบาทภาคเกี่ยวข้อง การวางแผนเชิงกลยุทธ์อย่างยั่งยืน การออกแบบโครงการ การน าแผนไปปฏิบัติ การ
ประเมินผลแนวทางการด าเนินงาน ตามนโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การมีส่วนร่วมชุมชน กรณีศึกษาการ
จัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระดับนานาชาติ 

Concepts, principles and community development method, community base 
tourism management, Strategic planning for sustainable development, project design, 
planning implementation, evaluation of operation guideline according to sustainable tourism 
policy, community engagement, case study of International sustainable tourism management 

 

1601761 การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Environmental Sustainable Development  

แนวคิดและทฤษฎีเรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลก สิ่งแวดล้อม ความสมดุลและความสัมพันธ์ใน
ระบบนิเวศทางธรรมชาติและมนุษยนิเวศ การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
การวิเคราะห์เพ่ือตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนและการก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

Concepts and theory of global change in environment equation and relation in 
eco-system and human ecology, efficiency resource management for sustainable 
development, analysis for decision making in planning and environment policy setting, 
environment impact for economic and social development project, international cooperation 
in environment problem prevention and solution 

 

1601762 การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการเกษตร 3(3-0-6) 
 Agricultural Sustainable Development  

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการเกษตร การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่าง
ยั่งยืน เกษตรอินทรีย์และเกษตรยั่งยืน กรณีศึกษาตัวอย่างเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการเกษตร 

Concepts and theories of agricultural sustainable development; agriculture 
resource management; organic agriculture, sustainable agriculture; case study of agriculture 
sustainable development 

 

1601763 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6) 
 Environment and natural resources management  

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กฎหมาย ระเบียบ วิธีการ มาตรการในการจัดการและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการเพ่ือการจัดการอย่างยั่งยืน 

Principles, Concepts and theory of natural resource and environmental 
management, laws, policies and practices to solve environmental problems, interdisciplinary 
knowledge to move toward sustainable development 
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1601771 พลังงานกับการพัฒนาที่ย่ังยืน 3(3-0-6) 
 Energy and Sustainable Development  

แนวคิดเชิงบูรณาการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์และพลวัตสังคมโลกเชื้อเพลิง
ฟอสซิลและเทคโนโลยีเผาไหม้ เทคโนโลยีพลังงานส าหรับภาคขนส่ง พลังงานหมุนเวียนพลังงานนิวเคลียร์ การ
บริโภคพลังงานกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เทค โนโลยีพลังงานสะอาด และการลดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์

Concepts of integrate energy, environment, economic and dynamic global 
society, fossil fuels And combustion technology, energy technology for transportation, 
circulate energy, nuclear energy, energy consumption and climate change, clean energy and 
carbon dioxide reduction 

 

1601772 วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
 Biological Science for Sustainable Development  

ทฤษฎีและผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับนิเวศวิทยา การเกษตร ความ
หลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อม การย่อยสลายทางชีวภาพและการจัดการของเสียด้วยกระบวนการทาง
ชีวภาพ กรณีศึกษาด้านการประยุกต์ทฤษฎีและผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Theories and biological science research in ecology, agriculture, biodiversity, 
environment, biodegradation and biological waste disposal, case study of applied theories 
and Research in biological science for sustainable development 

 

1601773 การจ าลองแบบคณิตศาสตร์ส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
 Mathematical Modeling for Sustainable Development  

แบบจ าลองคณิตศาสตร์ กระบวนการสร้างแบบจ าลอง เทคนิควิธีและกรณีศึกษาการประยุกต์
แบบจ าลองคณิตศาสตร์ด้านนิเวศวิทยา สิ่งแวดล้อม พลังงาน เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
เพ่ือพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจและการหารูปแบบการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 

Mathematical modeling, creating modeling process techniques and case study 
of applied mathematical modeling in biological, environment, energy, economic, commerce 
and management for develop decision support system and finding development format or 
suitable solution 

 

1601774 การจัดการอุตสาหกรรมกับการพัฒนาที่ย่ังยืน 3(3-0-6) 
 Industry and Sustainable Management  

แนวคิดเชิงบูรณาการด้านอุตสาหกรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ผลกระทบของ
อุตสาหกรรมต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะในชุมชน ทฤษฎีและงานวิจัย เกี่ยวกับการป้องกันและการจัดการ
ผลกระทบของอุตสาหกรรมที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาการออกแบบและการจัดการอุตสาหกรรม
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในและต่างประเทศ 

Integrated concepts of industry development in economic, social, industry 
impact to environment and community health, theories and research related to prevention 
and industry impact management, case study of design and industry management for 
sustainable development in Thailand and abroad 
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1601775 สถาปัตยกรรมผังเมืองกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
 Urban Planning Sustainable Development  

ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับอาคารประหยัดพลังงาน แนวคิดและเทคโนโลยีการออกแบบ
ก่อสร้างอาคารที่เหมาะสมและกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม บริบทวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา
ตัวอย่างที่ดีด้านสถาปัตยกรรมทั้งในและต่างประเทศ 

Theories and research in Energy-efficient buildings, concept and building design 
technology that suitable for harmonious environment , cultural context and local wisdom , 
case study of best practice of Architectures in Thailand and abroad 

 

1601781 สาธารณสุขกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
 Public Health and Sustainable Development  

บทบาทและความส าคัญของสาธารณสุขต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
คุณภาพประชากร แนวคิดและทฤษฎีการจัดการสาธารณสุขเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักการและวิธีการพัฒนา
ชุมชนสุขภาวะ กรณีศึกษาจากปรากฏการณ์หรือสถานการณ์จริง 

Roles and significance of public health for sustainable development in social, 
economic, environment and population quality aspect; concepts and theories of public 
health management for sustainable development; principles and methods of health 
community development; case study of real situation 

 

1601782 สังคมสูงอายุกับการพัฒนาที่ย่ังยืน 3(3-0-6) 
 Aging Society and Sustainability Development  

แนวคิดการพัฒนาแห่งสหัสวรรษและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สาเหตุและผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโลกและประเทศไทย ประชากร ความส าคัญและคุณค่าของผู้สูงอายุ การดูแล
สุขภาพและการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และการจัดการสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุในประเทศไทย  
กรณีศึกษาผลกระทบของสังคมผู้สูงอายุกับการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

Concepts of global millennium development, and sustainable development 
goals, rational and impact of Thai and global population transition; importance and value of 
elderly; health services delivery and competencies development for elderly; and building 
friendly environment for elderly in Thailand; case study impact of elderly society and 
development in practice 
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1601791 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1.1 48(0-144-0) 
 Dissertation  

ท าโครงการวิจัยและเขียนผลงานวิจัยในรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ โดยแสดงความสามารถในด้าน
ความคิดริเริ่ม การด าเนินการวิจัยเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาอันน าไปสู่การแสวงหาความรู้ใหม่ในสาขาวิชาการพัฒนา
ที่ยั่งยืน รวมถึงมีจริยธรรมในการท าวิจัย และประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาในบริบทที่
เกี่ยวข้อง หรือการใช้ผลการวิจัยเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจได้  ผลการวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์หรือการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้รับการรับรองจาก สกอ.  จ านวนไม่น้อย
กว่า 2 เรื่อง 

Research Project and conduct a research in dissertation format and to show 
ability of initiative that create a new knowledge in sustainable development, including 
research ethics and lead a new knowledge to solve a problem in related contexts or the use 
of research results in decision making; research published in the  international journal 
certified by OHEC, no less than 2 Papers 

 

1601792 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2.1 36(0-108-0) 
 Dissertation  

ท าโครงการวิจัยและด าเนินการวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน
เพ่ือการจัดการ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้แก้ปัญหาได้ และน าเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงาน
วิจัยเพ่ือเผยแพร่ รวมถึงมีจริยธรรมในการท าวิจัยและเผยแพร่ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร  หรือ
การยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่ได้รับการรับรองจาก สกอ. หรือ 
TCI  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 

Research project and conduct a research to create a new knowledge in 
sustainable development for management, including it can be used to solve a problem and 
dissertation presentation; research writing for publication; research ethics; research published 
in journal or national or international academic publications certified by OHEC  or TCI , no 
less than 1 Papers 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย ์
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปี  

1 MR. JOHN LINDSAY 
FALVEY 
 
 

ศาสตราจารย ์ Ph.D. 
 
M. Agr. Sc 
B. Agr. Sc. 

Livestock 
Development in Northern Thailand 
Tropical Animal Production 
Tropical Animal Production 

University of Queensland,  
Australia  
La Trobe University, Australia  
La Trobe University, Australia  

2523 
 
2520 
2514 

2 MR. BRIAN SHEEHAN ศาสตราจารย ์ Ph.D. 
 
 
 

Business Administration  
 
 

International Management 
Centre, Australia (part of 
University of  Buckingham, U.K.) 

2536 
 
 

   M.B.A. 
 
B.Com. 
(Hons.) 

Business Administration 
 
Business Administration 

University of Melbourne, 
Australia 
University of Melbourne, 
Australia 

2508 
 
2505 

3 นายวสันต์  กาญจนมุกดา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. 
บช.ม. 
บธ.บ. 

การพัฒนาท่ียั่งยืน 
บัญชีบริหาร 
การบัญชี 

ม.ทักษิณ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้  

2557 
2543 
2539 

       
4 นายครองชัย  หัตถา ศาสตราจารย ์ วท.ด. 

กศ.ม. 
กศ.บ. 

ปฐพีวิทยา 
ภูมิศาสตร ์
ภูมิศาสตร ์

ม.เกษตรศาสตร ์
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

2532 
2522 
2519 

5 นายทวีศักดิ์ พุฒสุขข ี
 
 
 

อาจารย ์ Ph. D. 
M. A. 
ศศ.บ. 

Education 
Education 
ศึกษาศาสตร ์

University of Paris, (Sorbonne) 
University of Paris,(Sorbonne) 
ม.สงขลานครินทร ์

2539 
2532 
2524 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปี  

6 นายจอมภพ แววศักดิ ์ รองศาสตราจารย ์ Ph.D. 
ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Energy Technology  
เทคโนโลยีพลังงาน 
เทคโนโลยีพลังงาน 
ฟิสิกส ์

Université de Perpignan, France 
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2544 
2544 
2541 
2539 
 

7 นางเรวดี กระโหมวงศ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กศ.ด.  
กศ.ม. 
กศ.บ. 

การทดสอบและวัดผลการศึกษา 
การวัดผลการศึกษา 
คณิตศาสตร ์

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 

2539 
2530 
2525 

8 นายอนิวัช แก้วจ านงค ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. 
M.P.A. 
 
วท.ม. 
ศศ.บ. 
ศ.บ. 

Management 
Public Administration 
 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  
ภาษาอังกฤษ 
เศรษฐศาสตร์การคลัง 

Adamson University, Philippines 
Manuel L. Quezon University, 
Philippines 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
สถาบันราชภฎัสวนดุสิต 
ม.รามค าแหง 

2545 
2542 
 
2550 
2539 
2533 

9 นางสาวกรวิกา  ก้องกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. 
กศ.บ. 
(เกียรตินิยม 
อันดับ 1) 

คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์  
 

ม.มหิดล 
ม.ทักษิณ 

2547 
2540 

10 นางดวงฤดี พ่วงแสง อาจารย ์ ปร.ด.  
กศ.ม. 
กศ.บ. 

การพัฒนาท่ียั่งยืน 
จิตวิทยาการศึกษา 
การแนะแนว 

ม.ทักษิณ 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 

2557 
2540 
2534 

11 นายศิลป์ชัย  สุวรรณมณ ี อาจารย ์ กศ.ด. 
กศ.ม. 
กศ.บ. 
(เกียรตินิยม
อันดับ 2) 

ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา 
การบริหารการศึกษา 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

ม.ทักษิณ 
ม.ทักษิณ 
ม.ทักษิณ 

2556 
2545 
2542 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปี  

12 นายกรกฎ  ทองขะโชค รองศาสตราจารย ์ น.ด. 
น.ม. 
 
น.บ. 

กฎหมาย 
กฎหมายอาญาและกระบวนการ 
ยุติธรรม 
นิติศาสตร์  

ม.ศรีปทุม 
ม.ธุรกิจบณัฑิตย ์
 
ม.รามค าแหง 

2562 
2547 
 
2538 

13 นางสาวศิริรตัน์  
สินประจักษ์ผล 

อาจารย ์ Ph.D. 
 
M.A. 
อ.บ. 
(เกียรตินิยมอันดับ 
2) 

Foreign and Second Language 
Education 
Education 
ภาษาอังกฤษ 

State University of New York,  
at Buffalo, USA. 
Ball State University, USA. 
ม.ศิลปากร 

2547 
 
2532 
2517 

14 นายณฐพงศ์  จิตรนริัตน ์ รองศาสตราจารย ์ ศศ.ด. 
วท.ม 
 
ศศ.บ 

การพัฒนาสังคม 
การจัดการ 
สิ่งแวดล้อม 
รัฐศาสตร ์

ม.นเรศวร 
ม.สงขลานครินทร์  
 
ม.รามค าแหง 

2552 
2541 
 
2537 

15 นายเจษฎา นกน้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รป.ด.  
บธ.ม.  
ร.บ.  
 
บธ.บ. 
(เกียรตินิยมอันดับ 
2) 

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
การตลาด 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 
การตลาด 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
ม.เกษตรศาสตร ์
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
 
ม.สงขลานครินทร ์

2553 
2546 
2544 
 
2544 

16 นางสาววาสนา  
สุวรรณวิจิตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. 
บธ.ม. 
วท.ม. 
วท.บ. 

วิธีวิทยาการวิจัย 
บริหารธรุกิจ 
การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
คณิตศาสตร ์

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์
 

2554 
2535 
2548 
2529 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปี  

  17 นางสาวกนกพร สังขรักษ ์
 
 
 
 

รองศาสตราจารย ์
 
 
 

ปร.ด. 
วท.บ.  
(เกียรตินิยม
อันดับ2) 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์
 

2550 
2545 

18 นายสมพงศ์ โอทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ.  
(เกียรตินิยม
อันดับ2) 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
ชีววิทยา 

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์
ม.ทักษิณ 

2550 
2546 
2544 
 

19 นายสรรพสิทธ์ิ กล่อมเกล้า รองศาสตราจารย ์ ปร.ด.  
วท.บ. 
(เกียรตินิยม
อันดับ2) 

เทคโนโลยีอาหาร 
อุตสาหกรรมเกษตร 

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์
 

2550 
2545 

20 นายสมัคร แก้วสุกแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด.  
วท.ม.  
วท.บ.  

เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว 
เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว 
เกษตรศาสตร์  
 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ม.สงขลานครินทร ์
 

2550 
2547 
2545 

21 ว่าท่ีร้อยตรีพลกฤษณ์ 
คล้ายวิตภัทร 

อาจารย ์ ปร.ด.  
วท.ม. 
วท.บ. 

วิศวกรรมเครื่องกล 
ฟิสิกส ์
วิศวกรรมเครื่องกล 

ม.ธรรมศาสตร ์
ม.ทักษิณ 
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

2559 
2552 
2548 

22 นายจตุพร  แก้วอ่อน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. 
วท.ม. 
วศ.บ. 
 

เทคโนโลยีพลังงาน 
เทคโนโลยีพลังงาน 
วิศวกรรมเครื่องกล 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2554 
2546 
2541 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปี  

23 นางสาวอนิดา เพ็ชรแก้ว อาจารย ์ ปร.ด.  
วท.ม.  
วท.บ. 

เทคโนโลยีพอลิเมอร ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร ์
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร ์

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์

2558 
2549 
2543 

24 นายกฤษฎา พัชรสิทธ์ิ 
 
 

อาจารย ์
 
 

ปร.ด.  
วท.ม. 
วท.บ.  

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร ์
วิทยาศาสตร์และเทคโลโลยีพอลเิมอร ์
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร ์

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์

2557 
2553 
2551 

25 
 

นางสุนิสา  คงประสิทธ์ิ อาจารย ์ Ph.D. 
วท.ม. 
กศ.บ. 

Environmental Education 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตร-์ฟิสิกส์ 

La Trobe University, Australia  
ม.เกษตรศาสตร ์
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ สงขลา 

2559 
2543 
2539 

26 นางสาวดุษณยี์ สุวรรณคง อาจารย ์ Ph.D. 
 
พย.ม. 
พย.บ. 
ประกาศนียบตัร 

Health Sciences 
 
การพยาบาลอนามัยชุมชน 
พยาบาลศาสตร ์
การพยาบาลและผดุงครรภ์ (ระดบัต้น) 

La Trobe University Melbourne, 
Australia 
ม.มหิดล 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา 

2554 
 
2543 
2540 
2535 

27 นายชัชวาล  ชุมรักษา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด 
กศ.ม 
กศ.บ 
 

การพัฒนาท่ียั่งยืน 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

ม.ทักษิณ 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 

2558 
2537 
2533 

 

3.2.2 อาจารย์พิเศษ  

 เป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยเชิญมาเป็นครั้งคราวและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
   ไม่มี 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรือวิจัย  

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 ท าโครงการวิจัยและด าเนินการวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาการพัฒนาที่

ยั่งยืนเพ่ือการจัดการและน าเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเพ่ือเผยแพร่ รวมถึงมีจริยธรรมในการท า
วิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่ได้รับการรับรองจาก สกอ. หรือ TCI  

 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 มีความรู้ ความสามารถในการศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ และเผยแพร่ความรู้ 

5.3 ช่วงเวลา  
  หลักสูตรแบบ 1.1    
      ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์   จ านวน 48 หน่วยกิต 

 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 1   ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 1 จ านวน   8 หน่วยกิต 
 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 1   ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 2 จ านวน   8 หน่วยกิต 
 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 2   ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 3 จ านวน   8 หน่วยกิต 
 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 2   ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 4 จ านวน   8 หน่วยกิต 
 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 3   ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 5 จ านวน   8 หน่วยกิต 
 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 3   ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 6 จ านวน   8 หน่วยกิต 

  หลักสูตรแบบ 2.1    
      ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์   จ านวน 36 หน่วยกิต 
  ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 2   ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 1 จ านวน 9 หน่วยกิต 
  ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 2   ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 2 จ านวน 9 หน่วยกิต 
  ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 3   ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 3 จ านวน 9 หน่วยกิต 
  ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 3  ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 4 จ านวน 9 หน่วยกิต 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  หลักสูตรแบบ 1.1  ท าดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต 

  หลักสูตรแบบ 2.1  ท าดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ 

 5.5.1 สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
 5.5.2 สัมมนานิสิตเพ่ือให้นิสิตมีแนวทางในการก าหนดหัวข้อและจัดท าเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 

5.5.3 จัดโครงการเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย และการเผยแพร่บทความ
ทางวิชาการ 

 5.5.4 จัดให้ฝึกศึกษาค้นคว้า จัดท าดุษฎีนิพนธ์อย่างสม่ าเสมอ 
 5.5.5 จัดอาจารย์ทีป่รึกษาทางวิชาการในสัดส่วนประมาณ 1:5 
 5.5.6 แนะน าการใช้ฐานข้อมูลทางวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยเป็นสมาชิก 
 5.5.7 จัดเวทีน าเสนอผลงาทางวิชาการเป็นการภายในปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
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 5.6 กระบวนการประเมินผล 
  นิสิตต้องด าเนินการสอบ Qualifying Examination (QE) ก่อนด าเนินการท าดุษฎีนิพนธ์ ส าหรับ
การประเมินคุณภาพดุษฎีนิพนธ์ เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบ ให้กระท าหลังจากนิสิตสอบปากเปล่าเสร็จ
สิ้น โดยให้รายงานผลเป็นสัญลักษณ์และมีความหมาย ดังนี้ 

  สัญลักษณ์    ความหมาย 

  VG     ผ่านระดับดีมาก (Very Good) 
    G     ผ่านระดับดี (Good) 
    P     ผ่าน (Pass) 
    F     ไม่ผ่าน (Fail) 

 ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 
หมวดที่ 6 ข้อ 36 (ภาคผนวก ง) 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต   

 
 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต รายวิชาที่สอดคล้อง 
กับคุณลักษณะพิเศษ 

1. มีภาวะผู้น าด้านการพัฒนาที่
ยั่งยืน  

1) การเน้นกระบวนการสร้างการศึกษา วิจัย ค้นคว้า 
ให้เกิดหลักคิดที่เป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล (Scientific 
Mind) มองโลกอย่างสมบูรณ์แบบ และสามารถน าเอา
ความรู้มาแก้ไขปัญหาด้วยการวิจัย 
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ โดยเน้น
วิ ธีการอธิบ ายและวิ เคราะห์ เชิ งระบบ  (System 
Analysis Approach)  

วิชาบังคับ 
1601702 สัมมนาการวิจัยฯ 
1601703 สัมมนาการวิจัยฯ 
1601705 ภาวะผู้น า 
 
 

2. มีองค์ความรู้เชิงบูรณาการ
และสามารถน าไปประยุกต์ให้
เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
 
 

1) การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ ความ
เข้าใจเชิงลึกชั้นสูง สามารถผลิตงานวิจัยที่มีประโยชน์
และน าไปประยุกต์ใช้งานได้จริง  
2) ส่งเสริมให้นิสิตแต่ละคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
สังคม โดยเน้นการบูรณาการ และใช้ความรู้แต่ละแขนง
ของตนให้เกิดประโยชน์ 
3) การเน้นให้นิสิตท ากิจกรรมรับใช้สังคมด้วยการ
เชื่อมโยง ต่อยอดความรู้ในงานวิจัยของตนเพ่ือส่งผล
กระทบในวงกว้าง 

วิชาบังคับ 
1601701 วิธีวิทยาการวิจัยฯ 
1601704 กระบวนทัศน์การ
วิจัยฯ 
1601706 การบริหารจัดการ
การเรียนรู้ฯ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณ 
 1.2  มีวินัย มีความซื่อสัตย์ มุ่งมั่นและมีจิตสาธารณะ 
เคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
  

1) สร้างวินัยความรับผิดชอบต่อตนเอง ด้วยการมอบหมาย
งานในรายวิชาให้ท า ให้นิสิตศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง การ
ตรงเวลาและการแต่งกายให้สุภาพเหมาะกับกาลเทศะ 
2) กระบวนการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา
ได้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นิสิต 
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง และศึกษากรณีตัวอย่างบุคคลต้นแบบด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
4) อาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชาปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี 
5) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการ
เป็นแบบอย่างท่ีด ี

1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนิสิตในการเข้าเรียน 
การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย การเข้าร่วมกิจกรรม 

2) ความมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการเป็นตัวอย่างที่ดี 

3) การรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
4) พฤติกรรมการเรียน และการท างานเป็นกลุ่ม การเป็น

ผู้น าและผู้ตามที่ด ี

2 ด้านความรู้ 
 2.1  มีความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง แนวคิด ทฤษฎี
เชิงระบบด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถน าแนวคิด ทฤษฎี 
มาใช้ในการออกแบบงาน และต่อยอดขั้นสูงทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 
 2.2  สามารถใช้ความรู้ในการวางแผน การด าเนินการ
โครงการวิจัย รวมทั้งค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการด้วยตนเอง 
โดยให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ในการขยายองค์ความรู้ หรือแนว
ปฏิบัติที่มีอยู่ เดิมในการสร้างความรู้ใหม่เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

1) จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการเรียนการ
สอนที่ เป็น Active Learning โดยจัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง 
2) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญที่เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ หรือมีประสบการณ์ตรง
เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้องค์ความรู้และทักษะ กระบวนการ 
หลั กการทางทฤษฎี สู่ ก ารประยุ กต์ ใช้ ในการด า เนิ น
ชีวิตประจ าวัน 
3) เรียนรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายใน 
และภายนอกชั้นเรียนโดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้าน

1) ประเมินผลการเรียนรู้ในห้องเรียนจากการอภิปราย
เนื้อหา หรือหัวข้อที่เรียน การทดสอบย่อย การท ารายงาน
และการน าเสนอ  โดยใช้หลักเกณฑ์ท่ีเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
2) การวัดคุณสมบัติ การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาค
เรียนของรายวิชาตามหลักสูตร 
3) ประเมินผลการเรียนรู้จากโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

      2.3  มีภาวะผู้น าเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมการพัฒนาเพ่ือ
ความยั่งยืนของชุมชน 

วิทยาการและเทคโนโลยีและคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า 
4) จัดให้มีกิจกรรมการการศึกษาดูงานในชุมชน 
5) มอบหมายงานให้นิสิตท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้น า 
และผู้ตามที่ดี สอดแทรกการเป็นตัวอย่างที่ดี 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1 สามารน าความรู้และความสามารถในการวิจัยเพ่ือ
แสวงหาค าตอบประเด็นปัญหาของการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติ
ต่าง ๆ ได้แก่ มิติทางด้านสังคมและวัฒนธรรม มิติด้าน
การ เมื อ งการป กครอง มิ ติ ด้ าน ก ารศึ กษ า มิ ติ ด้ าน
เศรษฐศาสตร์และการจัดการ มิติด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มิติด้านการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มิติด้านสุขภาวะและสาธารณสุข  
 3.2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และใช้ผลการวิจัย
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
     3.3 มีความสามารถในการใช้องค์ความรู้ใหม่ พัฒนาตน
องสู่ความเป็นผู้น าทางปัญญา รวมทั้งพัฒนาข้อสรุปและ
ข้อเสนอแนะต่อชุมชน และสังคมได้อย่างสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติเพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

1) จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการฝึกกระบวนการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ โดยเริ่มต้นจากปัญหาที่ง่ายและเพ่ิมระดับความ
ยากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้ต้องจัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
รายวิชามิติต่าง ๆ  
2) การมอบหมายการแก้ไขปัญหาจากโจทย์ปัญหา และ
กรณีศึกษา หรือสถานการณ์จ าลองในมิติต่าง ๆ ของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
3) การสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดให้มีการวิพากษ์ 
วิจารณ์ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรายวิชาต่าง ๆ 
4) การศึกษาดูงานจากแหล่งปฏิบัติที่ดี และเป็นเลิศ 
 
 
  

1) ประเมินผลจากสภาพจริงจากผลงานและการปฎิบัติของ
นิสิต เช่น ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน การ
วัดคุณสมบัติ  
2) การประเมินผลจากผลการเรียนรู้จากดุษฎีนิพนธ์ ควบคู่
ไปกับการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ 
3) ประเมินจากคุณภาพของผลงานการตีพิมพ์ 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
ในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 
 4.2 มีความรับผิดชอบ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่ม
และงานที่ต้องมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ 
3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การ
เข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ฯลฯ ในรายวิชาต่าง ๆ 
4) จัดให้นิสิตรู้จักการประเมินตนเองและเพ่ือน และมีหลัก 
PDCA ในการท างานร่วมกัน 

1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะท า
กิจกรรมกลุ่ม 
2) การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
3) ประเมินความสม่ าเสมอ การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
5) ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น 
6) ประเมินจากเพ่ือนร่วมชั้น 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1  สามารถประเมินสารสนเทศและเลือกใช้เทคนิค
ทางสถิติและคณิตศาสตร์ ได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดท าข้อมูลต่าง ๆ และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
รวมทั้งใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน 
 5.2  สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศใน
การสรุปประเด็นทางวิชาการ และสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสาร และการวิเคราะห์ตัวเลขได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะด้านการวิเคราะห์ 
ด้วยหลักสถิติและคณิตศาสตร์  
2) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้ง
การพูด การฟัง การเขียนระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และผู้ที่
เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ โดยค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลาย และ
เหมาะสมโดยค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4) จัดประสบการณ์ผู้ เรียนที่ส่ งเสริมให้ผู้ เรียนเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตที่มี
ความน่าเชื่อถือและสื่อสารได้หลากหลายและเหมาะสม 

1) ประเมินจากการเขียนรายงานที่ได้รับมอบหมาย รายงาน
ความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ ผลงานตีพิมพ์ 
2) ประเมินทักษะการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) ประเมินความสามารถในการใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์
และสถิติเพ่ืออธิบายและอภิปรายผลอย่างเหมาะสม โดย
พิจารณาจากรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ ผลงาน
ตีพิมพ์และดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
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ตารางความเชื่อมโยง 
ระหว่างกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

และ Expected Learning Outcomes (ELO) 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

Expected 
Learning 

Outcomes 
(ELO) 

Generic Specific 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม    
    1.1 มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณ ELO 1   
    1.2 มีวินัย มีความซื่อสัตย์ มุ่งมั่นและมีจิตสาธารณะ เคารพ
คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์

ELO 2   

2. ด้านความรู้    
   2.1 มีความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง แนวคิด ทฤษฎีเชิงระบบ
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถน าแนวคิด ทฤษฎี มาใช้ในการ
ออกแบบงาน และต่อยอดข้ันสูงทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ELO 3   

   2 .2  สามารถใช้ ความรู้ ในการวางแผน ก ารด า เนิ นการ
โครงการวิจัย รวมทั้งค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการด้วยตนเอง โดยให้
ข้อสรุปที่สมบูรณ์ในการขยายองค์ความรู้ หรือแนวปฏิบัติที่มีอยู่
เดิมในการสร้างความรู้ใหม่เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ELO 4   

   2.3 มีภาวะผู้น า เป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมการพัฒนาเพ่ือความยั่ งยืน
ของชุมชน 

ELO 5   

3. ด้านทักษะทางปัญญา       
   3.1 สามารถน าความรู้และความสามารถในการวิจัยเพื่อแสวงหา
ค าตอบประเด็นปัญหาของการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติต่าง ๆ ได้แก่ 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม  ด้านการเมืองการปกครอง ด้าน
ก า ร ศึ ก ษ า  ด้ า น เศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร  ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านสุขภาวะและสาธารณสุข 

ELO 6   

   3.2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และใช้ผลการวิจัยด้านการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในการพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

ELO 7   

   3.3 มีความสามารถในการใช้องค์ความรู้ใหม่ พัฒนาตนองสู่
ความเป็นผู้น าทางปัญญา รวมทั้งพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
ต่อชุมชนและสังคมได้อย่างสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของชาติเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ELO 8   

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    
   4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ในฐานะ
ผู้น าและสมาชิกกลุ่ม       

ELO 9   

   4.2 มีความรับผิดชอบ ELO 10   
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

Expected 
Learning 

Outcomes 
(ELO) 

Generic Specific 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

   5.1 สามารถประเมินสารสนเทศและเลือกใช้เทคนิคทางสถิติ
และคณิ ตศาสตร์  ได้อย่ างเหมาะสม สามารถใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ในการจัดท าข้อมูลต่ าง ๆ  และใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการรวมทั้งใช้เทคโนโลยี
อย่างรู้เท่าทัน 

ELO 11   

    5.2 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสรุป
ประเด็นทางวิชาการ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสาร และการวิเคราะห์ตัวเลขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ELO 12   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
          ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาที่ย่ังยืน 

รายวิชา 
  

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะปัญญา 4. ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ด้านวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 ELO9 ELO10 ELO11 ELO12 
หมวดวิชาเอก 
วิชาเอกบังคับ 
1601701 วิธีวิทยาการวิจัยและวิธี

ทางสถิติขั้นสูง 
            

1601702 สัมมนาการวิจัยด้านการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 1 

            

1601073 สัมมนาการวิจัยด้านการ   
พัฒนาท่ียั่งยืน 2 

            

1601704 กระบวนทัศน์การพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

            

1601705  ภาวะผู้น าและการ
จัดการเปลี่ยนแปลงกับ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

            

1601706  การบริหารจัดการการ
เรียนรูเ้พื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

            

 รวมความรับผิดชอบหลัก 3 1 6 6 1 6 2 2 2 6 5 5 
 รวมความรับผิดชอบรอง 3 5 - - 5 - 4 4 4 1 1 1 
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รายวิชา 
  

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะปัญญา 4. ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ด้านวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 ELO9 ELO10 ELO11 ELO12 
หมวดวิชาเลือก 
1601721  วัฒนธรรมและภมูิ

ปัญญาท้องถิ่นกับการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

            

1601722 องค์การทางสังคมกับ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

            

1601723 การจัดการความรู้เพื่อ
การพัฒนาชุมชน 

            

1601724  หัวข้อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน  

            

1601731 กฎหมายกับการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

            

1601732 การเมืองการปกครอง
กับการพัฒนาท่ียั่งยืน 

            

1601741 การศึกษากับการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

            

1601742  จิตพฤติกรรมศาสตร์
กับการพัฒนาท่ียั่งยืน 

            

1601751 เศรษฐกิจพอเพียงและ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

            

1601752  การจัดการธุรกิจกับ
การพัฒนาท่ียังยืน 

            

1601753 การพัฒนาการ             
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รายวิชา 
  

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะปัญญา 4. ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ด้านวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 ELO9 ELO10 ELO11 ELO12 
หมวดวิชาเลือก 

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
1601761 การพัฒนาท่ียั่งยืนด้าน

สิ่งแวดล้อม 
            

1601762 การพัฒนาท่ียั่งยืนด้าน
การเกษตร 

            

1601763 การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

            

1601771 พลังงานกับการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

            

1601772 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

            

1601773  การจ าลองแบบ
คณิตศาสตร์ส าหรับ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

            

1601774  การจัดการ
อุตสาหกรรมกับการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

            

1601775 สถาปัตยกรรมผังเมือง
กับการพัฒนาท่ียั่งยืน 

            

1601781 สาธารณสุขกับการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

            

             



มคอ.2 ปริญญาเอก - 48 - 

รายวิชา 
  

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะปัญญา 4. ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ด้านวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 ELO9 ELO10 ELO11 ELO12 
หมวดวิชาเลือก 
1601782  สังคมสูงอายุกับการ    

พัฒนาท่ียั่งยืน 
            

 รวมความรับผิดชอบหลัก 6 4 21 19 2 21 21 21 3 21 5 1 
 รวมความรับผิดชอบรอง 15 17 - 2 19 - - - 18 - 16 20 
วิทยานิพนธ์ 
16001791 ดุษฎีนิพนธ์             
16001792 ดุษฎีนิพนธ์             
 รวมความรับผิดชอบหลัก - 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 
 รวมความรับผิดชอบรอง 2 - - - - - - - 2 - - - 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

นิสิตจะต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้นจึงจะ
ได้รับผลการเรียนในรายวิชานั้น  จึงจะได้รับผลการเรียนในรายวิชานั้น ระบบการประเมินผลการเรียนของ แต่ละ
รายวิชาเป็นแบบระดับขั้นกรณีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับขึ้นให้ใช้สัญลักษณ์แทน โดย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 6 (ภาคผนวก ง) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  
 2.1 การทวนสอบระดับสาขาวิชา 

 อาจารย์ผู้สอนจัดท าผลการประเมินตามรายละเอียดของราชวิชา (มคอ.3) ที่ได้ท าความตกลงหรือ
แจ้งให้กับผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน 
 2.2 การทวนสอบระดับคณะ 
 คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาผลการประเมินที่ผ่านการตรวจสอบจากอนุกรรมการประกัน
คุณภาพระดับสาขาวิชา 
 2.3 การทวนสอนบระดับมหาวิทยาลัย 
  2.3.1 ในกรณีที่มีการร้องเรียน ผู้สอนตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมินอย่างละเอียดแล้ว
ด าเนินการตามลักษณะของแต่ละรายการของข้อร้องเรียน 
  2.3.2 ส่งผลการประเมินผ่านอนุกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง 
  2.3.3 ส่งผลการตรวจสอบพร้อมหลักฐานผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
 2.3.4 รายงานผลการพิจารณาพร้อมหลักฐานต่อสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน จะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน 
ดังต่อไปนี้ 
   แบบ 1.1 

(1)   สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ 
(2)   เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
(3)    การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ก าหนดให้นิสิตในหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน ต้องมีผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนของวิทยานิพนธ์ ได้รับการตีพิมพ์ ใน
วารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณภาพวารสารตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง 

 (4)   สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 (5)   เกณฑ์อ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2559 
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 แบบ 2.1 

(1)   ศึกษารายวิชาครบตามที่ก าหนดในหลักสูตร และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตร
ไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

(2)   สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ 
(3)   เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
(4)   การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ก าหนดให้นิสิตในหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน ต้องมีผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนของวิทยานิพนธ์ ได้รับการตีพิมพ์ ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคุณภาพวารสารตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือ TCI  อย่างน้อย 1 เรื่อง  
(5)   สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 

(6)   เกณฑ์อ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
 1.1 ก าหนดให้คณาจารย์ใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาคณาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยทักษิณ  
 1.2 แนะน าให้คณาจารย์ใหม่และคณาจารย์พิเศษเข้าใจถึงปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา
ที่รับผิดชอบ และให้จัดท าประมวลวิชาและพิจารณาร่วมกับในกรรมการประจ าหลักสูตร 
 1.3 ส่งเสริม สนับสนุนด้านการวิจัย การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การเผยแพร่บทความทางวิชาการ 
การจัดสัมมนาทางวิชาการ การฝึกอบรม การศึกษาดูงานทางวิชาการ และการประชุมทางวิชาการในประเทศ
หรือต่างประเทศ รวมทั้งการลาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ 
 1.4 เชิญผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการในต าแหน่งวิชาการระดับศาสตราจารย์มาเป็นผู้สอนหลัก 
และให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นผู้สอนร่วม เพ่ือเป็นการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัย รวมทั้งเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยตรง 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดโครงการให้ความรู้และส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยในชั้นเรียน และเผยแพร่ผลงาน 
2.1.2 จัดประชุมคณาจารย์ผู้สอนเรื่องการวัดผลและประเมินผล   

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  
2.2.1  จัดงบประมาณสนับสนุนให้อาจารย์ได้ไปเพิ่มเติมความรู้ความต้องต้องการ 
2.2.2 จัดโครงการเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือ

อยู่ในความสนใจเป็นประจ าทุกปี 
2.2.3 พัฒนาคณาจารย์ด้านวิชาการ และต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ด้านการสอน การวิจัย การ

บริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการท าผลงานเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 

การบริหารจัดการหลักสูตรจัดให้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดดังนี้ 

1.1  จัดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2558 ท าหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา และมีหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอบดุษฎีนิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอน 

1.2  จัดให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2558 ท าหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการ
อุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา มีหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอน 

1.3  มีการควบคุมภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2558 

1.4  ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2558 

1.5  จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือรับผิดชอบในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุกๆ  5 ปี 

1.6  มีการวางแผนติดตาม ควบคุมการด าเนินของหลักสูตรให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการเพ่ือการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 – 5 ให้ครบถ้วนทุกตัวเป็นตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินการตามข้อ 1 – 5 และ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  

2. บัณฑิต 
 2.1  การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือวัดผลและควบคุมคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 2.2  มีการพัฒนาและส่งเสริมควบคุมและติดตามให้ผลงานนิสิต และผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์ 
หรือเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

3. นิสิต 
3.1  มีการวางแผนกระบวนการรับนิสิตอย่างมีระบบ มีกลไก น าไปสู่การปฏิบัติและจัดให้มีการวัดผล 

ประเมินผลเพ่ือติดตามและน ามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาคุณภาพกระบวนการรับนิสิต โดยก าหนดคุณสมบัติของ
นิสิตให้สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร เกณฑ์ในการคัดเลือกมีความโปร่งใส ชัดเจน มีเครื่องมือใน
การคัดเลือกนิสิตที่มีความพร้อมสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
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3.2  ส าหรับนิสิตที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศรับ หลักสูตรมีกระบวนการใน
การเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนเข้ารับการศึกษา อย่างมีระบบ กลไก น าไปสู่การปฏิบัติและมีการประเมินผล
ติดตามเพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุง แก้ไขกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนเข้ารับการศึกษา หรือได้รับ
การพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า เพ่ือให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนส าเร็จการศึกษา 

3.3  มีกระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนานิสิต มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบมีกลไกที่
น าไปสู่การปฏิบัติและมีการประเมินเมินผลเพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาโดยการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้นิสตมีทักษะและเพ่ิมปลูกฝังความเป็นผู้น า 

3.4  มีกระบวนการในการดูแล ให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา และมีการวางระบบการป้องกัน หรือ
การบริหารจัดการความเสี่ยงของนิสิต เพ่ือให้นิสิตสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

3.5  มีการรักษาอัตราการคงอยู่ อัตราความส าเร็จการศึกษา โดยการควบคุม ติดตามและประเมินผล
ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร และมีการจัดรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตเพ่ือน ามาพัฒนา
คุณภาพหลักสูตร 

4. อาจารย์ 
4.1  มีการวางแผนกระบวนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ โดยคณาจารย์ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาเอก ในสาขาที่ตรงกับความต้องการของหลักสูตรและมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดี   อีกทั้งมี
ระบบ กลไก ที่น าไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพ่ือการพัฒนา การรับอาจารย์ใหม่ต้องสอดคล้อง
กับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกที่เหมาะสมและโปร่งใส 

4.2  มีการวางแผนกระบวนการบริหารอาจารย์อย่างมีระบบ มีกลไกน าไปสู่การปฏิบัติและประเมินผลเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรของอาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรทีก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการก าหนดบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน และมีความเหมาะสมกับคุณวุฒิ  ความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ มีระบบการก าหนดภาระงานและแจงจูงใจ ในการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน การบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีระเบียบและมีความโปร่งใสชัดเจน 

4.3  มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยก าหนดแผนการลงทุน งบประมาณ ทรัพยากรและ
กิจกรรมการด าเนินงาน เพ่ือก ากับติดตามคุณภาพของอาจารย์อย่างมีระบบ มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและ
ติดตามประเมินผลเพ่ือการพัฒนา มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ สนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ และมีการรักษาอัตราการคงอยู่ของอาจารย์  โดยการก ากับควบคุม
อัตราอาจารย์ให้มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนิสิตที่รับเข้าในหลักสูตร โดยจัด ให้มีการประเมินผลความพึง
พอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1  มีกระบวนการในการวางแผน ควบคุม ก ากับสาระของรายวิชาในหลักสูตรอย่างมีระบบ มีกลไกที่
น าไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาในการจัดท ารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย มีความก้าวหน้าก้าวทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีการบริหารจัดการรายวิชาให้มี
ความทันสมัยทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกโดยเน้นนิสิตเป็นส าคัญ และสามารถตอบสนองความต้องการของนิสิต
และตลาดแรงงาน 
 5.2  มีกระบวนการในการควบคุมก ากับมาตรฐานของหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ที่เน้นความสามารถในการวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
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 5.3  มีกระบวนการในการวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน อย่างมีระบบ มีกลไกใน
การน าไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา โดยมีการพิจารณาก าหนดผู้สอนในแต่ละ
รายวิชาที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และมีการก ากับติดตามอาจารย์ในการ
จัดท า มคอ.3  
 5.4  มีการก าหนดเกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ที่มีความเหมาะสมกับหัวข้อดุษฎี
นิพนธ์ และมีกระบวนการในการติดตาม ก ากับ ควบคุมการให้ความช่วยเหลือในการท าดุษฎีนิพนธ์ ตั้งแต่
กระบวนการพัฒนาหัวข้อ จนถึงการท าดุษฎีนิพนธ์ และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนส าเร็จการศึกษา 
 5.5  มีกระบวนการในการประเมินผู้เรียนที่มีระบบ มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา การติดตามประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต การก ากับการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตรและมีการวางระบบการประเมินดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพ 
 5.6  มีการวัดผลและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 มีกระบวนการในการจัดการความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีระบบ มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติ
และการติดตามประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งประกอบด้วยความพร้อมทางกายภาพ เช่ น 
ห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ระบบ
อินเตอร์เน็ต และอ่ืน ๆ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุง
พัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและมีความ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key performance Indicators) 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคเรียนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ  
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6. การทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน   กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว  

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องด าเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละป ี 5 5 5 5  5
  

ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 9 11 12 12 12 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
    คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตรประเมินกลยุทธ์การสอนของผู้สอนจาก

รายละเอียดรายวิชาตามรูปแบบ มคอ.3 ที่ผู้สอนจัดท า 
  1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
    1.2.1 นิสิตประเมินผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
    1.2.2 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตรประเมินทักษะการใช้แผนกลยุทธ์

     การสอนจากรายงานผลการสอนตามรูปแบบ มคอ. 3 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
   2.1   โดยใช้นิสิตปัจจุบัน และบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร 
  ใช้แบบสอบถาม 

   2.2.   โดยนายจ้าง และ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  แบบประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้บัณฑิต 

  2.3 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษา และ หรือจากผู้ประเมิน 
    การประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกท่ี 
    เกี่ยวข้อง 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 อาจารย์ผู้สอน รายงานผลการปฏิบัติงานเรื่องการวิจัย การเขียนบทความทางวิชาการ การเป็นวิทยากร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดท ารายงานการประเมินตนเองตามแบบของบัณฑิตวิทยาลัย 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  การก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ในการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่มีรูปแบบและ
สาระเป็นไปตามผลที่ได้จากการประเมิน และจากการศึกษาเชิงวิชาการซึ่งจะมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร โดย
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ ทั้งนี้อยู่ในกรอบของการประกันคุณภาพด้วย 
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ภาคผนวก ก 
ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการปรับปรุง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ที่ ๒๒๒๗/๒๕๕๙ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน และ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน 

************************* 

  เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา ๒๗ และ ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับ
ค าสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ ๒๑๓๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง มอบอ านาจและภารกิจให้
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ให้เป็นคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  ๑. ผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ    ที่ปรึกษา 
  ๒. ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ประธานกรรมการ 
  ๓. ศาสตราจารย์ ดร.เมธา วรรณพิพัฒน์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๔. Prof. Dr. Yves Gagnon    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๖. Prof. Dr. Lindsay Falvey    กรรมการ 
  ๗. Prof. Dr. Brian Sheehan    กรรมการ 
  ๘. ดร. ผกาพรรณ สกุลมั่น    กรรมการ 
  ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ สุวรรณแข  กรรมการ 
  ๑๐. หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยนานาชาติ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๑. นางสาวอัสมา นาคเสวี    ผู้ช่วยเลขานุการ 

  โดยมีหน้าที่ 
  ๑. ประชุม สัมมนา วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร    
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
  ๒. ด าเนินการ ร่าง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้ข้อมูลที่ได้ศึกษามาเป็นฐานและสอดคล้องตาม
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แนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ 
  ๓. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท าหน้าที่วิพากษ์หลักสูตรในประเด็นที่ หลักสูตร
ก าหนดและประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๔. น าเสนอร่างหลักสูตรที่สมบูรณ์ต่อคณะกรรมการประจ าส่วนงาน และเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาตามล าดับ 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และให้ยกเลิกค าสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณที่ ๑๑๙๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ 
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ปฏิบัติหน้าที่แทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
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ภาคผนวก ข 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ชื่อ-สกุล MR.JOHN LINDSAY FALVEY  
 คุณวุฒิ Ph.D  (Livestock Development in Northern Thailand) 
 University of Queensland, Australia, 2523 
 M.Agr.Sc. (Tropical animal production) 
 LaTrobe University, Australia, 2520 
 B.Agr.Sc. - (Tropical animal production)  
 LaTrobe University, Australia, 2514    
 ต าแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์  
 ผลงานทางวิชาการ 
Falvey, L. (2016). “Integrated Development: An Historical Insight of Our Time,” Asian Agri-

History Journal. Vol 4, in press. Page 253-263.  
Falvey, L. (2016). Agriscience Tames an Alien Land. In 'Boundless Plains to Share: Australia’s 

Agribusiness Partnership with Asia – Century 21,The fulfilment of Australia’s 
agricultural potential - A tribute to our farmers', a publication on Australian 
agriculture to be published by On Mandate Group in 2016, with video and other 
support. 

Falvey, L. (2015). Sustainable Development in the Thai Highlands,” the Experience of the 
Thai-Australian Development Project. First International Highland Conference. 
Chiang Mai Empress Hotel, Chiang Mai University, January 2015. Page 1-14. 

Falvey, L. (2015). Policies Impacting Shifting Cultivation: Getting it Right. Elsevier. 
Falvey, L. (2015). “Food Security: the Contribution of Livestock,” Chiang Mai University 

Journal of Natural Sciences. 14 (1), 103-107.  
Falvey, L. (2015). “Sustainable Development in the Thai Highlands,” the Experience of the 

Thai-Australian Development Project. First International Highland Conference. 
Chiang Mai Empress Hotel, Chiang Mai University, January 2015. (to be published 
by Elsevier in 2015).  

Falvey, L. (2015). “Policies Impacting Shifting Cultivation: Getting it Right,” Chapter in Shifting 
Cultivation Policies: Balancing Environmental and Social Sustainability. United 
Kingdom : CABI, Oxford, UK. 

Falvey, L. (2014) “Technology, Livestock and Feeding the World,” Academy of Technological 
Science and Engineering. 183, 34-35. 

Falvey, L. (2013) Musing on Agri-History. Asian Journal of Agri-History. 17(2), 183-191.  
Falvey, L. (2012) “The Role of Food Security Planning in Food-insecure Nations,” Food 

Security. Science, Sustainability and Governance Conference, 27-28 September, 
Rendezvous Hotel, Melbourne, 2012. DOI: 10.13140/2.1.2712.3200 
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ต ารา 
Lindsay Falvey, Snow Barlow, Janet Beard, Malcolm Hickey, Frank Larkins, Kwong Lee Dow, 

Jeff Topp, Robert White and Nigel Wood. (2017). Agricultural Education – in 
Victoria & the Faculty of Agriculture, University of Melbourne. Melbourne : Society 
of Old Agriculture Fellows, Melbourne.  

Lindsay Falvey. (2016). Understanding Southeast Asia: Syncretism in Commonalities. Songkhla 
: TSU Press.  

T. Gibson, H. James & L. Falvey. (2016). Rohingyas: Insecurity and Citizenship in Myanmar. 
Songkhla :TSU Press.  

Charan Chantalakhana, Pakapun Skunmun and Lindsay Falvey. (2015). ภูมิปัญญา วัฒนธรรมและ
ส านวนไทยจากไร่ (Phumipanya Watanatham le SamnuanThaijakraina (Thai Farmers’ 
Wisdom, Culture and Sayings – in Thai language  with English section “Some 
Examples of Thai Sayings in English”). Bangkok : Animal Husbandary Association of 
Thailand.  

Lindsay Falvey. (2013). Beliefs that Bias Food & Agriculture: Questions I’m Often Asked.  
Australia : Institute for International Development.  

Lindsay Falvey. (2012). Derek Tribe – International Agricultural Scientist: Founder of The 
Crawford Fund. Australia : The Crawford Fund in association with The Institute for 
International Development.  
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2. ชื่อ-สกุล Mr. Brian Sheehan 
 คุณวุฒิ Ph.D. (Business Administration) International Management Centre, Australia  
 (part of University of Buckingham, U.K.), 2536 
 M.B.A.- Business Administration  
 University of Melbourne., Australia,  2508 
 B.Com. (Hons.) - Business Administration  
 University of Melbourne., Australia,  2505 
 ต าแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ 
 ผลงานทางวิชาการ 
Naramon Pancharoen,  Jamnean Joungtrakul and Brian Sheehan. (2016). “A Report  on Thai 

Women in Senior Management Positions in Thailand,” HRD Journal. Volume 7, 
No.1, pp. 73-81. 

Brian Sheehan. (2015). “Thailand Education: A Review of Aspects of Thai Education,” Thailand 
HR Journal. Volume 07, pp. 36-44. 

Jongtrakul, J. and Sheehan, B. (2013).  of paper, “Industrial  Relations Values: A Comparative 
Study of Western and of an ASEAN Economic Community Member Country-
Thailand, ” in the  Global Social Welfare Review (Korea). 3-(1), 139-162.  

Jamnean Jongtrakul, Brian Sheehan and Bobbi McGhie. (2012). “Research Ethics in Practice:  A 
Comparative Study of Qualitative Doctoral Dissertations Submitted to Universities 
in the USA and Thailand, 2001- 2010,” AFBE Journal. Volume 4, No.3, pp. 437 – 
454. 
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3. ชื่อ–สกุล นายวสันต์  กาญจนมุกดา 
 คุณวุฒิ ปร.ด.  (การพัฒนาท่ียั่งยืน), มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2557 
 บช.ม. (บัญชีบริหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 
 บธ.บ. (การบัญชี), มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒภาคใต้, 2539 
 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 ผลงานทางวิชาการ 
มณีรัตน์ รัตนพันธ์, สู่ขวัญ มุกดาวิจิตร, ประสิทธิ์ รัตนพันธ์, สุภาวดี กุลถิรวงศ์, และวสันต์ กาญจนมุกดา. 

(2555). “การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการและการตลาดของวิสาหกิจชุมชนในเขต
พ้ืนที่จังหวัดสงขลา ,” ในการน าเสนอในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่  3 . 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่,หน้า 371-378. วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
สงขลา. 

Kanchanamukda, W. (2016). “History of Improving Household Accounting in Thai 
Village,”Asian Agri-History. 20,(3), 223-228. 

Kanchanamukda, W. and Tungkamanee, K. (2016). “Different Between Thai Public Universities 
and Autonomous Universities in Term of Personnel Costs,” AFBE Journal. 9(1), 26-
33. 

Kanchanamukda, W. (2015),Thaksin University: “Budgeting Administration of Autonomous 
Universities,” The AFBE 2015 Conference co-hosted by University Udayana "Managing 
Innovation in Business Education and Practices towards ASEAN Economic Community" 
(p.122-128).9-11 November 2015 The Patra Jasa Bali Resort ans Villa ,Bali Indonesia. 

Kanchanamukda, W. (2014). “Budgeting of Thai Autonomous University : Case Study of 
Thaksin University,” AFBE Journal. 7(2), 148-161. 
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4. ชื่อ–สกุล นายครองชัย หัตถา 
คุณวุฒิ วท.ด. (ปฐพีวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532 
  กศ.ม. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2522 
  กศ.บ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2519 
ต าแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ 

ครองชัย หัตถา.(2558). พหุวฒันธรรมภาคใต้ในมิติภูมิรัฐศาสตร์ ใน สมาคมภูมิศาสตร์แห่ง ประเทศไทย. 
 ทิศทางอนาคตภูมิศาสตร์ไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ. หน้า 301 -320. 
Krongchai Hatta and Helmut Lukas.(2015). Saltpan in Pattani,Thailand. In Helmut Lukas (editor 
 and compiler). Christoph Carl Fernberger : The First Austrian in Patani and Ayudhya 
 (1624 – 1625) Bangkok : Centre for European Studies at Chulalongkorn University. PP. 
 201 – 211. 
นัฐนีภรณ์ น้องเสงี่ยมและครองชัย หัตถา. (2559). การเปลี่ยนแปลงภูมิสัณฐานเมืองและแนวทางการอนุรักษ์
  เมืองประวัติศาสตร์สงขลา.วารสารปาริชาต. ปีที่ 9 (2) ตุลาคม – ธันวาคม 2559 หน้า 169 – 192. 
พีรยา จินดามณี, ปาริชาติ วิสทุธิสมาจารย์ และครองชัย หัตถา. (2555). “ แนวทางการจัดการพ้ืนที่ชุมชนและ
  ที่อยู่อาศัย กรณีศึกษาต าบลบาราโหม อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี”,หน้า 115-120. ในการประชุม
  ทางวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2554 เรื่องพัฒนาอนาคตชนบทไทย รากฐานที่มั่นคงเพ่ือ
  การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน. วันที่ 27- 29 มกราคม 2554 . ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น. 
Nattaneeporn Noisangiam and Krongchai Hatta. (2013). “Songkla Historic Town : Cultural     
           ...Significance and Identify” pp.1-7 in the ICOMOS Thailand International Conference.       
           2013 Asian Forgotten Heritage: Perception. Preservation and Presentation. 15-17             
           October 2013,Chaing Mai University, Thailand  
 ผลงานอ่ืนๆ 
ครองชัย หัตถา. (2559). เรือกอและ : มรดกภูมิปัญญาแห่งอาเซียน.ผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ จ านวน 
  15 ชิ้นผลงาน จัดแสดงในงานประชุมวิชาการระดับชาติลุ่มน้ า ทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 4 และพัทลุง
  ศึกษา – ภูมิปัญญาชุมชน - ลุ่มน้ าทะเลสาบ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2559 ณ  
  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง. 
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5. ชื่อ-สกุล นายทวีศักดิ์ พุฒสุขขี 
 คุณวุฒิ Ph.D.(Education), University of Paris (Sorbonne), 2539  
 Diplôme d’Etudes Approfondies - DEA,University of Paris (Sorbonne),2533 
 M.A. (Education), University of Paris (Sorbonne), 2532 
 ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร์) 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2524  
 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 ผลงานทางวิชาการ 
 บทความวิชาการ 
สมศักดิ์  ตันติเศรณี ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี และประมาณ  เทพสงเคราะห์.  (2560). “การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของย่านเมืองเก่าในเขตเทศบาลนครสงขลา ,”  วารสารการเมือง การบริหาร และ
กฎหมาย.  9(2), 361-402. 

ชัชวาล  ชุมรักษา  ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี  คุณอานันท์  นิรมล และเรวดี  กระโหมวงศ์ . (2559). “เครือข่ายวิทยุ
ชุมชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ,”  วารสารคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ. 16(2), 67-87. 

สุดารัตน์  สุดสมบูรณ์  ทวีศักดิ์  พุฒสุขขี และปุญญพัฒน์ ไชยเมล์. (2559). “บทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุไทย,” วารสารเทคโนโลยีภาคใต้.  9(1), 121-127. 

พรณรงค์ การอรชัย ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี  เรวดี  กระโหมวงศ์ และเสกสัณ  เครือด า. (2557). “เครือข่าย
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6. ชื่อ–สกุล นายจอมภพ  แววศักดิ์ 
 คุณวุฒิ Ph.D.( Energy Technology), Universite de’ Perpignan, France, 2544 
 ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2544 
 วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2541 
 วท.บ. (ฟิสิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2539 
 ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์  
 ผลงานทางวิชาการ 
จอมภพ แววศักดิ์.(2558.) เทคโนโลยีพลังงานลม.ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.พิมพ์ครั้งที่ 1,    
                ตุลาคม 2558 จ านวน 454 หน้า. 
P. Nutongkaew, J. Waewsak, W. Kiratiwibool, and Y. Gagnon. (2016).  “Demand and Supply of 

Crude Palm Oil for Biodiesel Production towards Food and Energy Security,”.  
Applied Mechanics and Materials. 839, 151-158. 

J. Waewsak, C. Chancham, S. Chewamongkolkarn, C. Kongruang, Y. Gagnon. (2016). “Technical 
and Economic Assessment of a 10 MW Wind Farm at Pakphanang District in 
Nakhon Si Thammarat Province,” Applied Mechanics & Materials. 839,142-150. 

W. Werapuna, Y. Tirawanichakul and J. Waewsak. (2015). “Comparative Study of Five Methods 
to Estimate Weibull Parameters for Wind Speed on Phangan Island, Thailand,” 
Energy Procedia. 79 ,976-981. 

J. Waewsak, N. Klompong and K. Kongkul. (2015). “3-D Numerical Modeling of Heat Transport 
Phenomena in Soil under Climatic Conditions of Southern Thailand,” Walailak J 
Sci & Tech. 12,(8), 703-720. 

M. Chelbi, Y. Gagnon, J. Waewsak. (2015). “Solar radiation mapping using sunshine duration-
based models and interpolation techniques: Application to Tunisia,” Energy 
Conversion and Management.101, 203–215. 

J. Waewsak, M. Landry and Y. Gagnon. (2015). “Offshore Wind Power Potential of the Gulf of 
Thailand,” Renewable Energy. 81, 609-626. 

P. Nutongkaew, J. Waewsak, T. Chaichana, and Y. Gagnon. (2014). “Greenhouse Gases 
Emission of Refuse Derived Fuel-5 Production from Municipal Waste and Palm 
Kernel,” Energy Procedia. 52,362-370. 

J. Waewsak, T. Chaichana, C. Chancham, and Y. Gagnon, (2014). “Micro-Siting Wind Resource 
Assessment and Near Shore Wind Farm in Pakpanang District, Nakhon Si 
Thammarat Province, Thailand,” Energy Procedia. 52,204-215. 

W. Werapun, Y. Tirawanichakul, W. Kongnakorn and J. Waewsak. (2014). “An Assessment of 
Offshore Wind Energy Potential on Phangan Island by in Sounthern Thailand,” 
Energy Procedia. 52,287-295. 

P. Thateenaranon, J. Hirunlabh, K. Sudasna, M. Amornkitbamrung J. Khedari, and J. Waewsak, 
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7. ชื่อ–สกุล นางเรวดี กระโหมวงศ์ 
 คุณวุฒิ กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา) 
 มหาวิทยาลัยศรีนครีนทวิโรฒ ประสานมิตร, 2539 
 กศ.ม. (วัดผลการศึกษา) 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2530 
 กศ.บ. (คณิตศาสตร์) การวัดผลการศึกษา  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2525  
 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ผลงานทางวิชาการ 
วัชรศักดิ์ สงค์ปาน,วัน เดชพิชัย และเรวดีกระโหมวงศ์. (2560).  “สภาพปัจจุบันของการบริหารโรงเรียนเพ่ือ

บรรจุผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมภาคใต้ฝั่งอันดามัน,” วารสารหาดใหญ่
วิชาการ.15 (1),11-23. 

เขมภพ นพคุณ, วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน และเรวดี กระโหมวงศ์. (2559). “การประเมินการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ,”. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 3(1). 1 - 11. 

เชาวนี แก้วมโน,สุจิตรา จรจิตร และเรวดี กระโหมวงศ์.(2559). “องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเข้าศึกษาต่อ     
                  ปริญญาตรี ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนภาคใต้. วารสารมหาวิทยาลัย                       
                  ราชภัฏยะลา,” 11(2),15-30. 
วัชรียา  เหล็มหมาด, ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม และเรวดี  กระโหมวงศ์. (2559). “การพัฒนากิจกรรมการ

จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ด็อคร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค CIRC เพ่ือ
พัฒนา ความสามารถในการอ่านจับใจความส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.ฃ ,” 
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี. 13(1), 75-82. 

อาเส๊าะ สาแหม, เรวดี  กระโหมวงศ์ และเมธี  ดิสวัสดิ์. (2559). “การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการของเมอร์ด็อคร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค CIRC เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ,” วารสารวิชาการศรี
ปทุม ชลบุรี. 13(1), 190-200. 

ณัฐวีภรณ์ ทิพย์วาสี, เรวดี  กระโหมวงศ์ และวัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน. (2558).  “การพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่องการท าขนมประเพณีท าบุญวัน
สารทเดือนสิบของจังหวัดสงขลา  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1,” วารสารคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 15(1),  28 - 41. 

ดวงใจ  ไพช านาญ, เรวดี กระโหมวงศ์ และ วัลลยา  ธรรมอภิบาลอินทนิน. (2558). “การพัฒนาหลักสูตร
รายวิชาเพ่ิมเติม เรื่อง การขยายพันธ์ยางพารา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ,” วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
15(2),  140-151. 
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 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ผลงานทางวิชาการ 
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ระดับชาติและนานาชาติ “เบญจมิตรวิชาการ, 6 (1), 411.ครั้งที่ 6 วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ 
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น. 

อนิวัช แก้วจ านงค์. (2558). “ความส าเร็จในการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในทัศนะของ 
ผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลา,” วารสารวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัย      ราชภฎัเชียงใหม่. 11 (1), 53-62. (ISSN/905-7989) 

อนิวัช แก้วจ านงค์. (2558). “ปัญหาในการประกอบการกับความพร้อมเพ่ือการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ 
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9. ชื่อ–สกุล นางสาวกรวิกา  ก้องกุล 
 คุณวุฒิ ปร.ด.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547 
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 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
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Ariyaporn Chumkong and Konvika Kongkul.  (2016).  “A two-compartment mathematical 
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of the 2nd International Conference on Mathematics, Engineering & Industrial 
Applications 2016 (ICoMEIA 2016).  (pp. 030089-1–030089-8).  August 10-12, 2016.  
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Jompob Waewsak, Narit Klompong, Konvika Kongkul.  (2015).  "3-D numerical modeling of 
heat transport phenomena in soil under climatic conditions of southern 
Thailand," Walailak Journal of Science and Technology. 12(8), 703-720. 



มคอ.2 ปริญญาเอก - 74 - 
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 คุณวุฒิ ปร.ด. (การพัฒนาที่ยั่งยืน) (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2557 
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 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 ผลงานทางวิชาการ 
 งานวิจัย/บทความวิจัย 
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3431.ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ. 11(3),834-848. 

นิรันดร์ จุลทรัพย์,วีนัส ศรีศักดา,กาญจนวัลย์ ภิญโญศุภสิทธิ์ ,ดวงฤดี พ่วงแสง และฉิ้น ประสบพิชัย. 
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ตลาดแรงงาน,” ในรายงานการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10, (หน้า 15). วันที่ 17 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ กล่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 

วีนัส ศรีศักดา,กาญจนวัลย์ ภิญโญศุภศิทธิ์ และดวงฤดี   พ่วงแสง. (2559).  “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ
ชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ,” ในรายงานการ
ประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7, (หน้า
1016-1025). วันที่ 23 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา. 
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11. ชื่อ-สกุล นายศิลป์ชัย สุวรรณมณี 
 คุณวุฒิ กศ.ด. (ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2556 
 กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2545 
 กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
 มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2542 
 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 ผลงานทางวิชาการ  
 บทความวิชาการ 
จารุนันท์ มิสสัง, รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ และศิลป์ชัย สุวรรณมณี. (2559). “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขต 16,” การประชุมวิชาการคณะศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ .
(หน้า 1443-1458).ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. 

ทัศนี สุวรรณ, ศิลป์ชัย สุวรรณมณี และจรัส อติวิทยาภรณ์. (2559). “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบผู้รับ
ใช้ของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต 
12 จังหวัดพัทลุง,” การประชุมวิชาการคณะศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ . 
(หน้า 1651-1659). ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. 

ซูฮัยรี บืองาฉา, ศิลป์ชัย สุวรรณมณี และจรัส อติวิทยาภรณ์. (2559). “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
การเป็นโรงเรียนสมบูรณ์แบบของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้,”การ
ประชุมวิชาการคณะศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ . (หน้า 1974-1986 ).
ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา. 

ชินาภา พิพิทธภัณฑ์ และศิลป์ชัย สุวรรณมณี. (2559). “ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา,”
โครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติ : บริหารสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38. “การ
ขับเคลื่อนคุณภาพทางการศึกษา : ความท้าทายใหม่ของนวัตกรรมการบริหารจัดการ           
(หน้า 40-50). ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 

ธณกร นพสุวรรณ และศิลป์ชัย สุวรรณมณี. (2559). “ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2,”  โครงการประชุม
ทางวิชาการระดับชาติ : บริหารสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38. “การขับเคลื่อนคุณภาพ
ทางการศึกษา: ความท้าทายใหม่ของนวัตกรรมการบริหารจัดการ (หน้า2-12). ระหว่างวันที่ 5-7 
กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 

ศิลป์ชัย สุวรรณมณี . (2558). “ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเชิงโครงสร้างกับองค์ประกอบเชิง
กระบวนการในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐตามแนวทางพหุวัฒนธรรมในพ้ืนที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้,” ใน การประชุมวิชาการปละการน าเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ครั้งที่ 25,(หน้า 1478-1483).ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
สงขลา. 
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ศิลป์ชัย สุวรรณมณี. (2557). “การบริหารสถานศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมของรัฐ,” การประชุมวิชาการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 
37. (หน้า 371-379). ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย. 
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12. ชื่อ–สกุล นายกรกฎ  ทองขะโชค 
 คุณวุฒิ น.ด. (กฎหมาย) 
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม,2562  
   น.ม. (กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม)  
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,2547  
 น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2538 
 ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
 ผลงานทางวิชาการ 
กรกฎ ทองขะโชค.อภิวัฒน์ สมาธิ. ธีรพร ทองขะโชค และปณพนธีร์ ธีระพันธ์.(2560).ความเชื่อมั่นของ

ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการอ านวยความยุติธรรม.วารสารเนติบัณทิตยสภา 
(63), (166-199). 

กรกฎ ทองขะโชค.อภิวัฒน์ สมาธิ. ธีรพร ทองขะโชค และปณพนธีร์ ธีระพันธ์.(2560).กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์และสันติวิธีในศาลจังหวัดชายแดนใต้.วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
8(2),(68-88). 

กรกฎ ทองขะโชค, กฤษฎา อภินวถาวรกุล และ ธีรพร ทองขะโชค. (มกราคม- มิถุนายน 2560). “การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการป่าต้นน้ าในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ,” วารสารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี. 9(1) , 12-20. 

กรกฎ ทองขะโชค.กฤษฎา อภินวถาวรกุลและธีรพร ทองขะโชค. (2560). กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการจัดการป่าต้นน้ า .วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย 7(2),        
322-331 

ศิริชัย กุมารจันทร์, กรกฎ ทองขะโชค, เอกราช สุวรรณรัตน์ และ ธานินทร์ เงินถาวร. (2559). “สถานการณ์
ความรู้กฎหมายเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ง,” 
วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 7 ,(1) ,1-16.  

กรกฎ ทองขะโชค, อภิวัฒน์ สมาธิ และ ธีรพร ทองขะโชค. (2559). “แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินคดีความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้,” วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร., 9,(2) 
, 119-142. 

กรกฎ ทองขะโชค, จ านงค์ แรกพินิจ, สุทธิพร บุญมาก และ ธีรพร ทองขะโชค. (2559). “ความเชื่อมั่นของ
ประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดชายแดนใต้ ,” วารสารสุทธิ
ปริทัศน.์ ,30 (95) , 143-155. 

อภิวัฒน์ สมาธิ, ภาณุ ธรรมสุวรรณ, กรกฎ ทองขะโชค, ศาสดา วิริยานุพงศ์และวิวัตน์ ฤทธิมา. (2559). “การ
บริหารงานยุติธรรมบนพื้นฐานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ต่อแนวทางการสร้างความสันติ
สุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา จังหวัดยะลา : ปัตตานีและนราธิวาส ,” วารสาร
กระบวนการยุติธรรม.  9 (2), 17-44. 

กรกฎ ทองขะโชค, มูห าหมัด สาแลบิง, ปาริฉัตรตู้ด า และ ธีรพร ทองขะโชค. (2559). “ความเชื่อมั่นของ
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการอ านวยความยุติธรรม : ชั้นก่อนฟ้องคดีทั้งใน
กระบวนการยุติธรรม กระแสหลักและการใช้กฎหมายพิเศษ ,”  วารสารกระบวนการยุติธรรม.
9(1), 43-68. 
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13. ชือ่-สกุล นางสาวศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล 
 คุณวุฒิ Ph.D. (Foreign and Second Language Education) 
 State University of New York at Buffalo, USA, 2547 
 M.A.E (Education) Ball State University, USA, 2532 
 อ.บ.  (ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2517 
 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 ผลงานทางวิชาการ 
ฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์, วรินธร เบญจศรี, วีนัส ศรีศักดา,จินตนา กสินันท์, เสาวรส ยิ่งวรรณะ, คุณอานันท์  

นิรมล และศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล. (2561). รายงานฉบับสมบูรณ์ "การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกรักษ์น้ าของเยาวชนลุ่มน้ าคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง. สงขลา: 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. วารสารครุพิบูล, 5(1), 111-121. 

อมลวรรณ วีระธรรมโม, อาภรณ์ มณีรัตน์, ศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล. (2560). “การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด 
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เพื่อพัฒนาทักษะการพูดเรื่องราวท้องถิ่น จังหวัดสงขลา 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 17(2), 
15-23. 

ณดา บิลดาวูด, อมลวรรณ วีระธรรมโม, ศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล. (2560). “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือ 
ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรปของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6,” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 17(1), 48-56. 

ชวนพิศ ชุมคง และ ศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล. (2558). การสะท้อนสมรรถนะความรู้พ้ืนฐานของครูด้านภาษา 
และเทคโนโลยีผ่านการสร้างความตระหนักด้วยตนเอง. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ.ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน, 145-151. 

ฟีกรี บีดิง, บันลือ ถิ่นพังงา, ศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล. (2556). “ผลของวิธีการอ่านซ้ าต่อทักษะการอ่านคล่องที่มี 
ต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6,” วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 
8(15), 89-96. 
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14. ชื่อ–สกุล นายณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์ 
 คุณวุฒิ ศศ.ด. (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร,2552 
 วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,2541 
 ศศ.บ. (รฐัศาสตร์)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง,2537 
 ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์  
 ผลงานทางวิชาการ  
ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์ จรูญ หยูทอง และบุญเลิศ  จันทระ.  (2560).  “ความเปลี่ยนแปลงและกระบวนการสร้าง

ประชาธิปไตยที่ชุมชนบ้านใต้,” วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ. 30(1 มกราคม-มิถุนายน 
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และยืดอายุการเก็บรักษาด้วยการเคลือบผิว Carboxymethyl cellulose,”  แก่นเกษตร 43 
ฉบับพิเศษ. (1), 818-822. 

นูรไอนีย์ สะแลแม นพรัตน์ ทัดมาลา
 
ชิเกรุ สาโท

 
และสมัคร แก้วสุกแสง. (2558).”คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว

แ ล ะ อ ายุ ก า ร ปั ก แ จ กั น ข อ งด อ ก ห น้ า วั ว พั น ธุ์  Pitache โด ย ก า ร พั ล ซิ่ ง ด้ ว ย  2 ,4 
Pyridinedicarboxylic acid and Palatinose,” วิทยาศาสตร์เกษตร.  46, 247-251. 

Kaewsuksaeng, S., Tatmala, N., Srilaong, V. and Pongprasert, N. (2015). “Postharvest heat 
treatment delays chlorophyll degradation and maintain quality in Thai lime 
(Citrus aurantifolia Swingle cv. Paan) fruit,” Postharvest Biol.  Technol. 100, 1-7. 
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21. ชื่อ-สกุล ว่าที่ร้อยตรี พลกฤษณ์  คล้ายวิตภัทร 
 คุณวุฒิ ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 
 วท.ม. (ฟิสิกส์) 
 มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2552 
 วท.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2548  
 ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
 ผลงานทางวิชาการ  
Klaywittaphat P, Picha R, and Onjun T. (2014). “Study of L-H transition triggered by pellet 

injection based on a power threshold model,” Plasma Physics Reports. 40, (10), 
790  

Klaywittaphat P and Onjun T. (2012). “Scaling of the density peak with pellet injection in 
ITER,” Plasma Science and Technology. 14, (12) 1035.  

Klaywittaphat P and Onjun T. (2012). “Simulations of plasma behavior during pellet injection 
in ITER,” Plasma Physics Reports. 38, (6) 496)  
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22. ชื่อ-สกุล นายจตุพร แก้วอ่อน 
 คุณวุฒิ ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน)  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2554 
 วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2546 
 วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2541 
 ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 ผลงานทางวิชาการ 
ริฎวี ตาเล๊ะ รอนีบิลหมุด, ธวัฒน์ชัย เทพนวล, สุวิทย์ เพชรห้วยลึก และ จตุพร แก้วอ่อน. (2559). สมรรถนะ

การท างานของระบบการท าความเย็นแบบดูดกลืนที่ใช้แก็สชีวภาพเป็นแหล่งพลังงาน. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26,26-29 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมบุรี
ศรีภู บูติก อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. หน้า 207 – 214. 

Kaew-On, J.,  Nunthaphan ,N., Binmud, R. and  Wongwises, S. (2016). “Condensation heat 
transfer characteristics of R134a flowing inside mini circular and flattened tubes,” 
International Journal of Heat and Mass Transfer. (102), 86-97. 

Sakamatapan,K., Kaew-On, J., Dalkilic,  A., Mahian, O., Wongwise, S.,(2013) “Condensation 
heat transfer characteristics of R-134a flowing inside the multiport minichannels,” 
International Journal of Heat and Mass Transfer. (64), 976-985. 

Saisorn S., Kaew-On,J., Wongwises, S., (2013). “An experimental investigation of flow boiling 
heat transfer of R-134a in horizontal and vertical mini-channels,” Experimental 
Thermal and Fluid Science. (46), 232-244. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001793101531396X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001793101531396X
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23. ชื่อ-สกุล นางสาวอนิดา เพ็ชรแก้ว 
 คุณวุฒิ ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์) 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ University of Twente,  
 The Netherlands, 2558 
 วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์) 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549 
 วท.บ. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2543 
 ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
 ผลงานทางวิชาการ 
 บทความวิชาการ 
A. Petchkaew. (2015). Implications of non-carcinogenic PAH-free extender oils in natural 

rubber based tire compounds, University of Twente 
DOI: 10.3990/1.9789036537636. 

A. Petchkaew, K. Sahakaro, Wilma K. Dierkes and J.W.M. Noordermeer. (2015). “Petroleum-
based Safe Process Oils in NR and NR/SBR Blends: Part III. Effects of Oil Types and 
Contents on the  Properties of Carbon Black Filled Compounds,” Kautschuk 
Gummi Kunststoffe. 68 (9), 20-29. 

A. Petchkaew, K. Sahakaro and J.W.M. Noordermeer. (2013). “Petroleum-based safe process 
oils in NR,  SBR and their blends: Study on unfilled compounds. Part I. Oil 
characteristics and solubility aspects,” Kautschuk Gummi Kunststoffe. 66 (4), 43-
47. 

A. Petchkaew, K. Sahakaro and J.W.M. Noordermeer. (2013).  “Petroleum-based safe process 
oils in NR,  SBR and their blends: Study on unfilled compounds. Part II. 
Properties,” Kautschuk Gummi Kunststoffe, 66 (5), 21-27. 

A. Petchkaew, K. Sahakaro and J.W.M. Noordermeer. (2013 May-June). “Petroleum-based safe 
process oils: Solubility aspect and their influence on the properties of unfilled 
NR, SR and their blends,” Indian International Rubber Journal, 66-69. 

 
 
 
 
 

https://research.utwente.nl/en/persons/a-petchkaew(6a9766aa-90c3-4822-ae24-6669ffc1f9dd).html
https://research.utwente.nl/en/publications/implications-of-noncarcinogenic-pahfree-extender-oils-in-natural-rubber-based-tire-compounds(fc2382a7-5220-43d1-873f-ecad826d5ea1).html
https://research.utwente.nl/en/publications/implications-of-noncarcinogenic-pahfree-extender-oils-in-natural-rubber-based-tire-compounds(fc2382a7-5220-43d1-873f-ecad826d5ea1).html
http://dx.doi.org/10.3990/1.9789036537636
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24. ชื่อ-สกุล นายกฤษฎา พัชรสิทธิ์ 
 คุณวุฒิ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์) 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557 
 วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์) 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553       
 วท.บ. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551 
 ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
 ผลงานทางวิชาการ 
กฤษฎา พัชรสิทธิ์. (2017). “Preparation and Properties of Epoxidized Natural Rubber/Poly (vinyl 

chloride)  Blends by Solution Casting Technique,” Naresuan University Journal: 
Science and Technology. 25(2), 59-66. 

กฤษฎา พัชรสิทธิ์. (2017). “Preparation and Characterization of Electrospun Poly(vinyl chloride) 
/Thermoplastic  Polyurethanes Nanofibers,” วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 22(1), 253-
261.  

Taweepreda, W. and Phatcharasit, K., (2017). “Effects of Zeolite on the Mechanical and 
Morphological  Properties of NR/ENR Membranes,” Malaysian Journal of 
Analytical Sciences. (SCOPUS) (In submitted) 

Phatcharasit, K, Taweepreda, W. and Phummor, P., (2017). “Mechanical and Morphological 
Properties of  Sulfur-Cured Natural Rubber/Polyethylene/Epoxidized Natural 
Rubber Blends,” Key Engineering Materials. (SCOPUS) (In press) 

Phatcharasit, K., Taweepreda, W., Boonkerd K. and Kim J. K., (2014). “Electrospun Conditions 
of Poly(vinyl chloride) Nanofibrous Membrane Plasticized with Polyurethane,” 
Jurnal Teknologi (Sciences and Engineering). 68(5), 59-62. (SCOPUS) 

Phatcharasit, K., Taweepreda, W., Boonkerd K. and Kim J. K., (2013). “Electrospun Epoxidized 
Natural  Rubber with Poly(vinyl chloride) (ENR-PVC) nanofibrous for PEMFC 
Applications,” Advanced  Materials Research. 844, 507-510. (SCOPUS)  

Phatcharasit, K. and Taweepreda, W., Boonkerd K. and Kim J. K., (2013). “Preparation and 
Properties of Electrospun PVC Nanofiber,” Advanced Materials Research. 770, 
193-196. (SCOPUS)  

Phatcharasit, K., Taweepreda, W. and Saesia, W. (2012). “TPNR Membrane Reinforcing with 
Cotton Fibre Spun,” J. Chem. Chem. Eng. 6, 799-802. 

Phatcharasit, K. and Taweepreda, W. (2012) “Polyethylene Thin Film Coating Preventing the 
Degradation of Natural Rubber,” Engineering Journal. 16(3), 53-58. (SCOPUS) 

Phatcharasit, K. and Taweepreda, W., 2012. “In Situ Coating of Natural Rubber Film with 
Poly(vinyl  chloride) Resin,” Procedia Chemistry, 4, 232-237. (SCOPUS) 

http://www.researchgate.net/journal/1022-6680_Advanced_Materials_Research
http://www.researchgate.net/journal/1022-6680_Advanced_Materials_Research
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Phatcharasit, K. and Taweepreda, W., (2012). “Self-assembled nanometric spacer on surface 
of natural  rubber composited with TiO2,” World Journal of Engineering. 9(4), 349-
354. 
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25. ชื่อ-สกุล นางสาวสุนิสา  คงประสิทธิ์ 
 คุณวุฒิ Ph.D. (Environmental Education) 
   La Trobe University, Australia, 2559 
   วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543 
   กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์) 
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภาคใต้ สงขลา, 2539 
 ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
 ผลงานทางวิชาการ 

สุนิสา คงประสิทธิ์, จอมภพ แววศักดิ์, ธเนศ ไชยชนะ, และสุจิตรา ไข่คง. (2559). "การรับรู้และทัศนคติ
ของชุมชนต่อการก่อสร้างฟาร์มกังหันลม ต าบลม่วงงาม อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ", ใน       
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจ าปี 2559 บูรณาการงานวิจัย
เพ่ือสังคม. หน้า 569-576. วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.  

    สุนิสา คงประสิทธิ์, นุชลี ทิพย์มณฑา, มลธิดา มารมย์ และนพวัฒน์ เห้งกล. (2558). “การมีส่วนร่วมในการ  
  จัดการป่าชุมชน อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง,”น าเสนอภาคโปสเตอร์ ใน การประชุมใหญ่ 
  โครงการ ส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา, วันที่ 9-11 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
  นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

Kongprasit, S.  (2014).  " Environmental media-making as a technological effect:  Actor–
Network Theory ( ANT)  interpretation", In Prince of Songkla University Pattani 
Campus Thailand and University of Missouri, U. S. A.  Paper presented at The 
Education and Leadership in Glocalization:  What does “think globally, act 
locally” mean for education around the world? ELGIC 2014. page 172-176.  22-24 
May 2014. Phuket, Thailand.  
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26. ชื่อ-สกุล  นางสาวดุษณี  สุวรรณคง 
 คุณวุฒิ        Ph.D. (Health Sciences) 
    La Trobe University, Melbourne, Australia, 2554 
          พย.ม. (การพยาบาลอนามัยชุมชน) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543 
    พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540 
    ประกาศนียบัตร การพยาบาลและผดุงครรภ์ (ระดับต้น) 
                               วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา,2535 
 ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
 ผลงานทางวิชาการ 
Liamputtong, P. & Suwankhong, D. (2016). “Living with breast cancer: the experiences 
  and meaning-making among women in southern Thailand,” European Journal of 
 Cancer Care. 25, 371-380. 
Suwankhong, D., & Liamputtong, P. (2016). “Social Support and Women Living With 
  Breast Cancer in the South of Thailand,” Journal of Nursing Scholarship. 48, 39-      

47. 
Liamputtong, P. & Suwankhong, D. (2015). “Therapeutic landscapes and living with 
        breast cancer: The lived experiences of Thai women,” Social Science &  
  Medicine.128, 263-271. 
Liamputtong, P., & Suwankhong, D. (2015). “Breast cancer diagnosis: biographical 
      disruption,emotional experiences and strategic management in Thai women 
  with breast cancer,” Sociology of health & Illness. 37(7), 1086-1101. 
Suwankhong, D., & Liamputtong, P. (2015). “Cultural Insiders and Research Fieldwork: Case 
      Examples From Cross-Cultural Research With Thai People,” International  
  Journal of Qualitative Methods. 1-7. DOI: 10.1177/1609406915621404 
Suwankhong, D. and Lianputtong, P. (2015). “Breast cancer treatment: Experiences of changes  

and social stigma among Thai women in southern Thailand,” Cancer Nursing, 
doi:10.1097/NCC.00000000000000255. 
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27. ชื่อ-นามสกุล นายชัชวาล  ชุมรักษา 
 คุณวุฒิ  ปร.ด. การพัฒนาที่ยั่งยืน-เทคโนโลยีการศึกษา 
    มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2558 
    กศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา 
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2537 
    กศ.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา 
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา, 2533 

 

 ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาตราจารย์ 
 ผลงานทางวิชาการ 
  
 งานวิจัย/บทความวิจัย  
ชัชวาล ชุมรักษา และคุณอานันท์ นิรมล. (2560). “การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน “คน น้ า ป่า เขาปู่”       

เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกรักษ์น้ า,” วารสารครุพิบูล. ปีที่ 4(2), 124-140. 
คุณอานันท์ นิรมล กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ ชัชวาล ชุมรักษา และนุชนาฏ ใจด ารงค์. (2556).                

“การพัฒนาเครือข่ายแกนน าเยาวชนเพื่อสร้างสื่อส าหรับสังคมสมานฉันท์,” Rajabhat 
Journal of Science, Humanities & Social Science. 14(2), 53-64. 

 
 บทความทางวิชาการ 
คุณอานันท์  นิรมล  ชัชวาล  ชุมรักษา และขรรค์ชัย  แซ่แต้. (2560). “ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตร

 ปริญญาเอกสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
 ทักษิณ,” วารสารส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ. ปีที่ 6 (กรกฎาคม),164-193. 

ชัชวาล ชุมรักษา. (2558). “การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องรายการ 
  วิทยุกระจายเสียง ส าหรับนิสิตสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ,” วารสารคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ. 15(1), 56-69.  
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่าง           

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 

และ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ย่ังยืน  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 กับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ล าดับ หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม่ เหตุผลการปรับปรุง 
1. ชื่อหลักสูตร 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ชื่อหลักสูตร 
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน 

มีการปรับเปลีย่น 
เนื่องจากวิทยาลัยนานาชาติ ไม่
เคยเปิดให้บริการด้านการเรียน
การสอนหลักสูตรศิลปศาสตร 
มห าบั ณ ฑิ ต  ส าขาวิช าการ
พัฒนาที่ ยั่ งยืน  จึ งเป็นผลให้
ยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว 

2. ชื่อปริญญา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาท่ียั่งยืน) 
ปร.ด. (การพัฒนาท่ียั่งยืน) 
Doctor of Philosophy Program in Sustainable Development  

ชื่อปริญญา 
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ (การพัฒนาท่ียั่งยืน) 
ปร.ด. (การพัฒนาท่ียั่งยืน) 
Doctor of Philosophy Program in Sustainable Development 

มีการปรับเปลีย่น 
เนื่องจากวิทยาลัยนานาชาติ ไม่
เคยเปิดให้บริการด้านการเรียน
การสอนหลักสูตรศิลปศาสตร 
มห าบั ณ ฑิ ต  ส าขาวิช าการ
พัฒนาที่ ยั่ งยืน  จึ งเป็นผลให้
ยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน วิทยาลัยนานาชาติ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน วิทยาลัยนานาชาติ 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

4. ปรัชญาและวัตถุประสงคข์องหลกัสูตร 
ปรัชญา 
มุ่งสร้างนักวิชาการที่มีความรู้และทักษะด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดรับภมูิ
นิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อผลิตบัณฑติและดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน ท่ีมีคณุธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณและมีคณุลักษณะ ดังนี้ 
 
1. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึง้เกี่ยวกับทฤษฎี การวางแผน และการ

ปรัชญาและวัตถุประสงคข์องหลกัสูตร 
ปรัชญา 
มุ่งสร้างนักวิชาการที่มีทักษะและความเช่ียวชาญด้านพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับ
ภูมินิเวศ ภูมิสังคมและภูมิวัฒนธรรม   

 

 

มีการปรับเปลีย่น 
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ผลการเรยีนรู ้
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วิเคราะหเ์ชิงระบบดา้นการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2. มีความสามารถในการวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาทีเ่ป็นฐาน
การพัฒนาท่ียั่งยืนในมิติใดมติิหนึ่งหรือหลายมิติ ต่อไปนี ้
   2.1 มิติทางสังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ชุมชนและคณุภาพ
ประชากร 
   2.2 มิติทางเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว 
   2.3 มิติทางทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม และการเกษตร 
   2.4 มิติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
3. มีความส านึกรับผดิชอบในการด าเนินกิจกรรมเชิงพัฒนาและมีภาวะผู้น า 

วัตถุประสงค์หลักสูตร/คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  

เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณและมีคุณลักษณะ  ดังนี้   
1. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัย ทั้งเชิงคุณภาพ 
และปริมาณ การวางแผน และการวิเคราะห์เชิงระบบด้านการพัฒนาท่ียั่งยืน 
2. มีความสามารถในการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ในสาขาวิชาที่เป็นฐานการ
พัฒนาท่ียั่งยืนในมิติใดมิติหนึ่งหรือหลายมิติ ต่อไปนี้ 

2.1 ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
2.2 ด้านการเมืองการปกครอง 
2.3 ด้านการศึกษา 
2.4 ด้านเศรษฐกิจและการจัดการ 
2.5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.6 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.7 ด้านสุขภาวะและสาธารณสุข   

5. จ านวนหน่วยกิต 
ระดับปริญญาเอก 
แบบ 1.1                 ไม่น้อยกว่า   48      หน่วยกิต 
แบบ 1.2                 ไม่น้อยกว่า   72      หน่วยกิต 
แบบ 2.1                 ไม่น้อยกว่า   51      หน่วยกิต 
แบบ 2.2                 ไม่น้อยกว่า   72      หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 

จ านวนหน่วยกิต 
ระดับปริญญาเอก 
แบบ 1.1                 ไม่น้อยกว่า     48     หน่วยกิต 
แบบ 2.1                 ไม่น้อยกว่า     53     หน่วยกิต  

มีการปรับเปลีย่น 
เนื่องจากได้ยกเลิกหลักสตูร
ระดับปริญญาโท / ปริญญาโท
ควบเอก ให้คงเหลือแตร่ะดับ
ปริญญาเอก และเพิ่มหน่วยกติ
ในหลักสูตร แบบ 2.1  
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6. โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิทยานิพนธ์                       36     หน่วยกิต 

ระดับปริญญาเอก 

แบบ 1.1 
หมวดวิทยานิพนธ์       จ านวน          48     หน่วยกิต 
แบบ 1.2  
หมวดวิทยานิพนธ์       จ านวน          72     หน่วยกิต 

แบบ 2.1 
หมวดวิชาเอก          ไม่น้อยกวา่     15     หน่วยกิต 
     วิชาบังคับ           ไม่น้อยกว่า        9     หน่วยกิต 
     วิชาเลือก            ไม่น้อยกว่า        6     หน่วยกิต 
หมวดวิทยานิพนธ์     ไม่น้อยกว่า     36     หน่วยกิต 

แบบ 2.2 
หมวดวิชาเอก          ไม่น้อยกวา่     24     หน่วยกิต 
     วิชาบังคับ           ไม่น้อยกว่า      15     หน่วยกิต 
     วิชาเลือก            ไม่น้อยกว่า       9     หน่วยกิต 
หมวดวิทยานิพนธ์     ไม่น้อยกว่า     48    หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
ระดับปริญญาเอก 
แบบ 1.1 
หมวดวิทยานิพนธ์    จ านวน         48     หน่วยกิต 
 
แบบ 2.1 
หมวดวิชาเอก          ไม่น้อยกว่า    17      หน่วยกิต 
     วิชาบังคับ           ไม่น้อยกว่า     11      หน่วยกิต 
     วิชาเลือก            ไม่น้อยกว่า      6       หน่วยกิต 
หมวดวิทยานิพนธ์     ไม่น้อยกว่า    36      หน่วยกิต 
 

มีการปรับเปลีย่น โครงสร้าง
หลักสตูร ปรญิญาเอกแบบ 2.1  
โดยมีการเพิ่มหน่วยกิตและปรับ
รายวิชาใหม่ในวิชาบังคับเพื่อให้
หลักสตูรมคีวามครอบคลุมมาก
ยิ่งข้ึน 
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7. ค าอธิบายรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา  
 แบบ 1.1 แบบ 1.1  

9901791 ดุษฎีนิพนธ์ 48(0-144-0) 1601791 ดุษฎีนิพนธ ์ 48(0-144-0) 1. ปรับเปลี่ยนรหสัวิชา 
2. ปรับเปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชาใหม้ีความครอบคลุม 
ชัดเจน  

 Dissertation  Dissertation 
ท าโครงการวิจัยและด าเนินการวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชา

การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อการจัดการ และน าเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อ
เผยแพร่ รวมถึงมีจริยธรรมในการท าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจยัในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ  

ท าโครงการวิจัยและเขียนผลงานวิจัยในรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ โดยแสดง
ความสามารถในด้านความคิดริเริ่ม การด าเนินการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ปัญหาอัน
น าไปสู่การแสวงหาความรู้ใหม่ในสาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงมีจริยธรรมใน
การท าวิจัย และประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาในบริบทที่เกี่ยวข้อง 
หรือการใช้ผลการวิจัยเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจได้  ผลการวิจัยต้องได้รับการ
ตีพิมพ์หรือการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ได้รับการรับรองจาก สกอ. จ านวนไม่น้อยกว่า 2 บทความ 

 แบบ 2.1 แบบ 2.1  
9901701 วิธีวิทยาการวิจัยและวิธีทางสถิติขั้นสูง 3 (3-0-6) 1601701 วิธีวิทยาการวิจัยและวิธีทางสถิติขั้นสูง 3(2-2-5) 1. เปลี่ยนรหสัวิชา 

2. ลด ชม.บรรยายและศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
3. เพิ่ม ชม.ปฏิบัต ิ
 
 

 Advance Research Methodology and Statistical Methods  Advanced Research and Statistical Methodologies 
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานและระเบียบวิธีวิจัยที่จ าเป็นต่อการออกแบบการวิจัย 

การบูรณาการวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเลือกใช้วิธีทางสถิติและการวิเคราะห์
ข้อมูลที่เหมาะสมกับปัญหาและแบบการวิจัยกรณีศึกษาตัวอย่างงานวิจัยด้านการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

แนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงที่จ าเป็นต่อการออกแบบการวิจัย 
การบูรณาการวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเลือกใช้วิธีทางสถิติและการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ เหมาะสมกับปัญหาและแบบการวิจัย ฝึกปฏิบัติ กรณีศึกษา
ตัวอย่างงานวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 

9901702 สัมมนาการวิจัยด้านการพัฒนาที่ย่ังยืน 1  1(0-2-3) 1601702 สัมมนาการวิจัยด้านการพัฒนาที่ย่ังยืน 1  1(0-2-1) 1. เปลี่ยนรหสัวิชา 
2. ปรับค าอธิบายรายวิชาให้มี
ความครอบคลุมและชัดเจนมาก
ยิ่งข้ึน 

 Seminar on Research in Sustainable Development 1  Seminar on Research in Sustainable Development 1 
สัมมนาเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัยและการเลือกใช้วิธีการทางสถิติขั้นสูง 

การเขียนรายงาน และการเขียนบทความวิจัย วิเคราะห์และวิจารณ์งานวิจัยด้านการพัฒนา
อย่างหลากหลาย 
 

สัมมนาเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัยและการเลือกใช้วิธีการทางสถิติ
ขั้นสูง การเขียนรายงาน และการเขียนบทความวิจัย วิเคราะห์ และวิจารณ์งานวิจัย
ด้านการพัฒนา สังเคราะห์ผลจากงานวิจัยด้านการพัฒนาในมิติต่าง ๆ เพื่อการ
ประยุกต์ หรือตั้งค าถาม ใหม่ หรือตั้งโจทย์วิจัยใหม่ จัดท ารายงานและน าเสนอ
ผลงานในรูปแบบการสัมมนา 
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9901703 สัมมนาการวิจัยด้านการพัฒนาที่ย่ังยืน 2  1(0-2-3) 1601703 สัมมนาการวิจัยด้านการพัฒนาที่ย่ังยืน 2  1(0-2-1) 1. เปลี่ยนรหสัวิชา 
2. ปรับค าอธิบายรายวิชาให้มี
ความครอบคลุมและชัดเจนมาก
ยิ่งข้ึน 

 Seminar on Research in Sustainable Development 2  Seminar on Research in Sustainable Development 2 
ศึกษา วิเคราะห์ และวิจารณ์งานวิจัยด้านการพัฒนา สังเคราะห์ผลจาก

งานวิจัยด้านการพัฒนาในมิติต่าง ๆ เพื่อการประยุกต์ หรือตั้งค าถามใหม่ หรือตั้งโจทย์วิจัย
ใหม ่จัดท ารายงานและน าเสนอผลงานในรูปแบบการสัมมนา 

วิเคราะห์ และวิจารณ์งานวิจัยด้านการพัฒนา สังเคราะห์ผลจาก
งานวิจัยด้านการพัฒนาในมิติต่าง ๆ เพื่อการประยุกต์ หรือตั้งค าถามใหม่ หรือตั้ง
โจทย์วิจัยใหม่ วิเคราะห์เชิงลึกงานวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเด็นที่ผู้เรียน
สนใจ สังเคราะห์ผลจากงานวิจัยเพื่อตั้งค าถามใหม่หรือตั้งโจทย์วิจัยใหม่ที่อาจ
น าไปสู่การท าดุษฎีนิพนธ์ จัดท ารายงานและน าเสนอผลงานในรูปแบบการสัมมนา 

9901704 สัมมนาการวิจัยด้านการพัฒนาที่ย่ังยืน 3  1(0-2-3) ยกเลิก ได้ ยุ บ ร วม ให้ เห ลื อ เพี ย ง  2 
รายวิชา และได้เขียนค าอธิบาย
รายได้ วิชาทั้ ง 2 รายวิชาได้
อย่างครอบคลุม 

 Seminar on Research in Sustainable Development 3 
ศึกษาและวิเคราะห์เชิงลึกงานวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเด็นที่ผู้เรียน

สนใจ  สังเคราะห์ผลจากงานวิจัยเพื่อตั้งค าถามใหมห่รือตั้งโจทย์วิจัยใหม่ที่อาจน าไปสูก่ารท า
ดษุฎีนิพนธ์  จัดท ารายงานและน าเสนอผลงานในรูปแบบการสัมมนา 
9901711 กระบวนทัศน์การพัฒนาที่ย่ังยืน 3(3-0-6) 1601704 กระบวนทัศน์การพัฒนาที่ย่ังยืน 2(2-0-4) 1. เปลี่ยนรหสัวิชา 

2. ลด ชม.บรรยาย และ
การศึกษาค้นคว้า 
3. เพิ่ม ชม.การปฏิบตั ิ
 
 

 Paradigms in Sustainable Development  Paradigms in Sustainable Development 
ศึกษาพัฒนาการด้านกระบวนทัศน์ แนวคิด และทฤษฎีการพัฒนา กระบวน

ทัศน์ แนวคิด และทฤษฎีการพัฒนาที่ยั่งยืน เง่ือนไขจริยธรรมส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ความล้มเหลวเชิงกระบวนทัศน์และสถาบันเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ปรากฏการณ์การ
พัฒนาที่ไม่ยั่งยืน การวิเคราะห์เชิงระบบเกี่ยวกับผลกระทบด้านต่าง ๆ ของการพัฒนา การ
พัฒนาท่ียั่งยืนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนาการด้านกระบวนทัศน์ แนวคิด และทฤษฎีการพัฒนา กระบวน
ทัศน์ แนวคิด และทฤษฎีการพัฒนาที่ยั่งยืน เง่ือนไขจริยธรรมส าหรับการพัฒนาที่
ยั่งยืน ความล้มเหลวเชิงกระบวนทัศน์และสถาบันเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ปรากฏการณ์การพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน การวิเคราะห์เชิงระบบเกี่ยวกับผลกระทบด้าน
ต่าง ๆ ของการพัฒนา การพัฒนาท่ียั่งยืนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 

9901611 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่กับการพัฒนาที่ย่ังยืน 3(3-0-6) 1601721 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่กับการพัฒนาที่ย่ังยืน 3(2-2-5) 1. เปลี่ยนรหสัวิชา 
2. ลด ชม.บรรยายและศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
3. เพิ่ม ชม.การปฏิบตั ิ
 

 Culture, Local Wisdom, and Sustainable Development  Culture, Local Wisdom, and Sustainable Development 
ศึกษาบทบาทและความส าคัญของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน อัตลักษณ์และความหลากหลายของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย พลวัต
วัฒนธรรม การพัฒนาบนฐานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม 
วิจัยและพัฒนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

บทบาทและความส าคัญของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน อัตลักษณ์และความหลากหลายของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
พลวัตวัฒนธรรม การพัฒนาบนฐานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ส่งเสริม วิจัย และพัฒนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฝึกปฏิบัติจาก
กรณีศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ล าดับ หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม่ เหตุผลการปรับปรุง 

9901612 องค์การทางสังคมกับการพัฒนาที่ย่ังยืน  3(3-0-6) 1601722 องค์การทางสังคมกับการพัฒนาที่ย่ังยืน 3(2-2-5) 1. เปลี่ยนรหสัวิชา 
2. ลด ชม.บรรยายและศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
3. เพิ่ม ชม.การปฏิบตั ิ
 

 Social Organization and Sustainable Development  Social Organization and Sustainable Development 
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์การทางสังคมประเภทต่าง ๆ ทั้งในแง่แนวคิด 

ทฤษฎี และกระบวนการโดยให้ความส าคัญกับมิติด้านอ านาจ ความรู้ และความจริงรวมทั้ง
วาทกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์การทางสังคมและการพัฒนา ตลอดจนการน าความรู้ที่ได้มา
สร้างองค์ความรู้หรือกรอบคิดใหม่เพื่อพัฒนาองค์การทางสงัคมให้มีความรับผดิชอบต่อสังคม 
เห็นความส าคัญของการประกอบการเพื่อสังคม และช้ีน าสังคมไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย
ศึกษากรณีองค์การทางสังคมกับการพัฒนาท่ียั่งยืนท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ 

วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์การทางสังคมประเภทต่าง ๆ ทั้งในแง่
แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการโดยให้ความส าคัญกับมิติด้านอ านาจ ความรู้ และ
ความจริงรวมทั้งวาทกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์การทางสังคมและการพัฒนา ตลอดจน
การน าความรู้ที่ได้มาสร้างองค์ความรู้หรือกรอบคิดใหม่เพื่อพัฒนาองค์การทางสังคม
ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม เห็นความส าคัญของการประกอบการเพื่อสังคม และ
ช้ีน าสังคมไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาองค์การทางสังคมกับ
การพัฒนาท่ียั่งยืนท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ 

9901613 การจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชน  3(3-0-6) 1601723 การจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชน  3(2-2-5) 1. เปลี่ยนรหสัวิชา 
2. ลด ชม.บรรยายและศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
3. เพิ่ม ชม.การปฏิบตั ิ
 

 Knowledge Management for Community Development  Knowledge Management for Community Development 
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาชุมชน วัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชน การ

ปลูกฝัง การถ่ายทอด และการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ทุนทางสังคม ทุนมนุษย์ และทุนทาง
ปัญญาในชุมชน การจัดการความรู้และการจัดการเรียนรู้ในชุมชน การพัฒนาสังคม
ฐานความรู้ และชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาชุมชน วัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชน 
การปลูกฝัง การถ่ายทอดและการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ทุนทางสังคม ทุนมนุษย์
และทุนทางปัญญาในชุมชน การจัดการความรู้และฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาการ
จัดการเรียนรู้ในชุมชน การพัฒนาสังคมฐานความรู้และชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

9901621 กฎหมายกับการพัฒนาที่ย่ังยืน 3(3-0-6) 1601731 กฎหมายกับการพัฒนาที่ย่ังยืน  3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 
 Laws and Sustainable Development  Laws and Sustainable Development 

ศึกษาบทบาทและความส าคัญของกฎหมายต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักการ
และแนวคิดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
วิเคราะห์ประเด็นทางกฎหมายด้านต่าง ๆ ที่เป็นส่วนสนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืน กรณีศึกษา
ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

บทบาทและความส าคญัของกฎหมายต่อการพัฒนาท่ียั่งยืน หลักการและแนวคดิทาง
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอ้ม วิเคราะห์
ประเด็นทางกฎหมายด้านต่าง ๆ ที่เป็นส่วนสนับสนุนการพัฒนาท่ียัง่ยืน กรณีศึกษา
ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
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ล าดับ หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม่ เหตุผลการปรับปรุง 

9901622 การเมือง การปกครองกับการพัฒนาที่ย่ังยืน  3(3-0-6) 1601732 การเมืองการปกครองกับการพัฒนาที่ย่ังยืน 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 
  Politics, Public Administration, and Sustainable Development  Politics, Public Administration, and Sustainable 

Development 
ศึกษาบทบาท ความส าคัญ และอิทธิพลของการเมืองการปกครองต่อนโยบาย

สาธารณะและการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบการปกครองและการบริหาร
ภาครัฐต่อการพัฒนาภูมิภาคและท้องถิ่น การส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนและองค์การ
ทางสังคมต่อการพัฒนาท่ียั่งยืน กรณีศึกษาจากปรากฏการณ์หรือสถานการณ์จริง 

บทบาท ความส าคัญ และอิทธิพลของการเมืองการปกครองต่อ
นโยบายสาธารณะและการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบการปกครอง
และการบริหารภาครัฐต่อการพัฒนาภูมิภาคและท้องถิ่น การส่งเสริมบทบาทของ
ภาคเอกชนและองค์การทางสังคมต่อการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  กรณี ศึกษาจาก
ปรากฏการณ์หรือสถานการณ์จริง 

9901631 การศึกษากับการพัฒนาที่ย่ังยืน  3(3-0-6) 1601741 การศึกษากับการพัฒนาที่ย่ังยืน    3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 
  Education and Sustainable Development  Education and Sustainable Development 

ศึกษาบทบาทและความส าคัญของการศึกษาต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักการ
และแนวคิดทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
คุณภาพประชากร หลักการและวิธีการจัดการศึกษาที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรณีศึกษาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

บทบาทและความส าคัญของการศึกษาต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักการ
และแนวคิดทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพประชากร หลักการและวิธีการจัดการศึกษาที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรณีศึกษาต่าง ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

9901632 จิตพฤติกรรมศาสตร์กับการพัฒนาที่ย่ังยืน  3(3-0-6) 1601742 จิตพฤติกรรมศาสตร์กับการพัฒนาที่ย่ังยืน 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 
  Psycho-Behavioral Science and Sustainable Development  Psycho-Behavioral Science and Sustainable  

Development 
ศึกษาลักษณะกิจกรรมและความสัมพันธ์ของครอบครัว สถานศึกษา ศาสนา 

ชุมชน และสื่อ ที่ส่งผลร่วมกันหรือขัดแย้งกันต่อจิตใจและพฤติกรรมของบุคคล  แนว
ทางการพัฒนาบุคคลที่สาเหตุหรือสาเหตุร่วมแบบบูรณาการ ระบบพฤติกรรมไทยซึ่งรวมถึง
สาเหตุ กระบวนการ และผลของพฤติกรรมที่ส าคัญของคนไทยและความเป็ นไทย ผล
สืบเนื่องของระบบพฤติกรรมด้านการอบรมเลี้ยงดูเยาวชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การใช้จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพในการปฏิบัติงาน และผลสืบเนื่องด้าน
อื่น ๆ 

 

ลักษณะกิจกรรมและความสัมพันธ์ของครอบครัว สถานศึกษา ศาสนา 
ชุมชน และสื่อ ที่ส่งผลร่วมกันหรือขัดแย้งกันต่อจิตใจและพฤติกรรมของบุคคล  
แนวทางการพัฒนาบุคคลที่สาเหตุหรือสาเหตุร่วมแบบบูรณาการ ระบบพฤติกรรม
ไทยซึ่งรวมถึงสาเหตุ กระบวนการ และผลของพฤติกรรมที่ส าคัญของคนไทยและ
ความเป็นไทย ผลสืบเนื่องของระบบพฤติกรรมด้านการอบรมเลี้ยงดูเยาวชน การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพใน
การปฏิบัติงาน และผลสืบเนื่องด้านอื่น ๆ 
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9901633 ภาวะผู้น าและการจัดการการเปลี่ยนแปลงกับการ
พัฒนาที่ย่ังยืน 

3(3-0-6) 1601705 ภาวะผู้น าการจัดการการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาที่
ยั่งยืน   

2(2-0-4) 1. เปลี่ยนรหสัรายวิชา 
2. ปรับลดหน่วยกติ 
3. ปรับลด ชม.บรรยาย, ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง และลด ชม.
การปฎิบัต ิ
4. ปรับช่ือรายวิชาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ  
5. ปรับค าอธิบายรายวิชาให้มี
ความชัดเจนและสอดคล้องกับ
หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 

 Leadership, Change Management, and Sustainable 
Development 

 Leadership and Change Management for Sustainable 
Development 

ศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น า การพัฒนาภาวะผู้น า ผู้น ากับ
การเปลี่ยนแปลง  แนวคิดและทฤษฎีการจัดการการเปลี่ยนแปลง กรณีศึกษาด้านภาวะผู้น า
และการจัดการการเปลี่ยนแปลง 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าและแนวคิด ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง 
การจัดการการเปลี่ยนแปลง บทบาทผู้น าการเปลี่ยนแปลงประเภทต่างๆ ได้แก่ 
บทบาทเกี่ยวกับผู้น าทางเศรษฐกิจ ผู้น าทางสังคม ผู้น าทางการเมืองการปกครอง 
ผู้น าทางจิตวิญญาณและศาสนา ผู้น าที่เป็นทางการและผู้น าธรรมชาติ รวมถึงศึกษา
ผลกระทบของบทบาทผู้น าต่อการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ทั้งทางสังคม ผู้น าทาง
การเมืองการปกครอง ผู้น าทางจิตวิญญาณและศาสนา ผู้น าที่เป็นทางการและผู้น า
ธรรมชาติ โดยการศึกษากรณีศึกษาจากท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

9901634 จิตวิทยาการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน  3(3-0-6) ยกเลิก ปรับลดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
กลุ่มผู้ เรียนและสถานการณ์
ปัจจุบัน 

 Psychology in Sustainable Development Communication 
ศึกษาทฤษฎีและกลยุทธ์การสื่อสารการพัฒนา หลักจิตวิทยากลุ่มและหลัก

จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการพัฒนา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อข้อมูลข่าวสาร 
บทบาทขององค์กรต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสาร จิตวิทยาการเจรจาเพื่อการจูงใจ การ
ต่อรอง และการบรรเทาความขัดแย้ง  กรณีศึกษาจากปรากฏการณ์หรือสถานการณ์จริง 
9901641 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ย่ังยืน  3(3-0-6) 1601751 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ย่ังยืน  3(2-2-5) 1. เปลี่ยนรหสัวิชา 

2. ลด ชม.บรรยายและศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
3. เพิ่ม ชม.การปฏิบตั ิ
 

 Sufficiency Economy and Sustainable Development  Sufficiency Economy and Sustainable Development 
ศึกษากระบวนทัศน์เศรษฐกิจพอเพียง  การเปรียบเทียบกระบวนทัศน์ทุนนิยม

เสรีใหม่กับเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน ปฏิบัติการ
การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาด้านการพัฒนาตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

กระบวนทัศน์เศรษฐกิจพอเพียง การเปรียบเทียบกระบวนทัศน์ทุน
นิยมเสรีใหม่กับเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ปฏิบัติการการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาด้านการพัฒนาตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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9901642 พาณิชยศาสตร์กับการพัฒนาที่ย่ังยืน  3(3-0-6) 1601752 การจัดการธุรกิจกับการพัฒนาท่ียั่งยืน   3(3-0-6) 1. เปลี่ยนรหสัวิชา 
2. เปลี่ยนช่ือวิชาภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ 

 Business and Sustainable Development  Business Management and Sustainable Development 
ศึกษาบทบาทของธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ หน้าที่ทางธุรกิจด้านการ

ผลิต การตลาด การเงิน การบัญชี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ บรรษัท  ภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม 
การสนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การทางธุรกิจ 

บทบาทของธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ หน้าที่ทางธุรกิจด้าน
การผลิต การตลาด การเงิน การบัญชี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ บรรษัทภิบาล ความ
รับผิดชอบต่อสังคม การสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
องค์การทางธุรกิจ 

9901643 เศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาที่ย่ังยืน  3(3-0-6) ยกเลิก ปรับลดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
กลุ่มผู้ เรียนและสถานการณ์
ปัจจุบัน 

 Economics and Sustainable Development 
ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์การค้า 

เศรษฐศาสตร์แรงงาน เศรษฐศาสตร์การพัฒนา เศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ และเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชน การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ การ
ประเมินผลกระทบของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาต่าง ๆ 
ทั้งในและต่างประเทศ 
9901644 การพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 1601753 การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน  3(3-0-6) 1. เปลี่ยนรหสัวิชา 

2. เปลี่ยนช่ือวิชาภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ 
3. ปรับค าอธิบายรายวิชาให้มี
ความชัดเจน และทันสมยั 
 

 Tourism Sustainable Development  Ecotourism Sustainable Development 
ศึกษาแนวคิดและวิธีการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่ งยืนด้านสิ่ งแวดล้อม 

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม แนวคิดและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิง
วัฒนธรรม การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และการจัดการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
กรณีศึกษาตัวอย่างที่ดีด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนท้ังในและต่างประเทศ 

แนวคิดหลักการและวิธีการพัฒนาแบบชุมชนยั่งยืน การจัดการ
ท่องเที่ยวที่เน้นชุมชนเป็นฐานบทบาทภาคเกี่ยวข้อง การวางแผนเชิงกลยุทธ์อย่าง
ยั่งยืน การออกแบบโครงการ การน าแผนไปปฏิบัติ การประเมินผลแนวทางการ
ด าเนินงาน ตามนโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การมีส่วนร่วมชุมชน กรณีศึกษา
การจัดการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนในระดับนานาชาติ 
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9901645 การพัฒนาที่ย่ังยืนด้นเศรษฐกิจ 3(3-0-6) ยกเลิก ปรับลดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
กลุ่มผู้ เรียนและสถานการณ์
ปัจจุบัน 

 Economic Sustainable Development 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และนโยบายเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจและการพัฒนา

เศรษฐกิจ การพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การวิเคราะห์และการตัดสินใจด้าน
เศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บทบาทของรัฐ องค์การภาคเอกชน และประชาคม
เศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ กรณีศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
9901646 การจัดการเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน  3(3-0-6) ยกเลิก ปรับลดรายวิชาให้เหมาะสมกับ

กลุ่มผู้ เรียนและสถานการณ์
ปัจจุบัน 

 Management for Sustainable Development 
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ การจัดการแนวใหม่ และการ

จัดการลอจิสติก  กรณีศึกษาภาคสนามด้านความส าเร็จและความล้มเหลวของการจัดการ
การพัฒนา ปัจจัยส าคัญของขีดความสามารถด้านการแข่งขันขององค์การทางธุรกิจ องค์การ
ทางสังคม และประเทศชาติ แนวทางการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถด้านการ
จัดการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
9901647 จริยธรรมและธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 3(3-0-6) ยกเลิก 

 
 
 
 
 
 
 

ปรับลดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
กลุ่มผู้ เรียนและสถานการณ์
ปัจจุบัน 

 Ethics and Good Governance for Sustainable Development 
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรมและธรรมาภิบาล กระบวนการ

เรียนรู้ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาลระดับบุคคล องค์การ และระดับประเทศ  การ
เสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เอื้อ
ต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล     การประเมินและการตรวจสอบ 
การวิเคราะห์ประเด็นทางจริยธรรมและ     ธรรมาภิบาลเพื่อการประยุกต์ในการบริหารการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 
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9901651 การพัฒนาที่ย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 1601761 การพัฒนาที่ย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 
 Environmental Sustainable Development  Environmental Sustainable Development 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลก สิ่งแวดล้อม ความ
สมดุลและความสัมพันธ์ในระบบนิเวศทางธรรมชาติและมนุษยนิเวศการจัดการทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  การวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน
และการก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

แนวคิดและทฤษฎีเรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลก สิ่งแวดล้อม ความ
สมดุลและความสัมพันธ์ในระบบนิเวศทางธรรมชาติและมนุษยนิเวศ การจัดการ
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  การวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจ
เกี่ยวกับการวางแผนและการก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความร่วมมือระหว่างประเทศใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

9901562 การพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการเกษตร  3(3-0-6) 1601762 การพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการเกษตร  3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 
 Agricultural Sustainable Development  Agricultural Sustainable Development 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการเกษตร การจัดการ
ทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน เกษตรอินทรีย์และเกษตรยั่งยืน กรณีศึกษาตัวอย่าง
เกี่ยวกับการพัฒนาท่ียั่งยืนด้านการเกษตร 

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการเกษตร การจัดการ
ทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน เกษตรอินทรีย์และเกษตรยั่งยืน กรณีศึกษา
ตัวอย่างเกี่ยวกับการพัฒนาท่ียั่งยืนด้านการเกษตร 

9901661 พลังงานกับการพัฒนาที่ย่ังยืน  3(3-0-6) 1601771 พลังงานกับการพัฒนาที่ย่ังยืน   3(3-0-6) 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 
 Energy and Sustainable Development  Energy and Sustainable Development 
ศึกษาแนวคิดเชิงบูรณาการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และ

พลวัตสังคมโลก  เช้ือเพลิงฟอสซิลและเทคโนโลยีเผาไหม้ เทคโนโลยีพลังงานส าหรับภาค
ขนส่ง พลังงานหมุนเวียนพลังงานนิวเคลียร์ การบริโภคพลังงานกับการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ เทคโนโลยีพลังงานสะอาด และการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

แนวคิดเชิงบูรณาการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์และ
พลวัตสังคมโลกเช้ือเพลิงฟอสซิลและเทคโนโลยีเผาไหม้ เทคโนโลยีพลังงานส าหรับ
ภาคขนส่ง พลังงานหมุนเวียนพลังงานนิวเคลียร์ การบริโภคพลังงานกับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เทคโนโลยีพลังงานสะอาดและการลดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 

     
 
 
 
 
 

  



มคอ.2 ปริญญาเอก - 112 - 
ล าดับ หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม่ เหตุผลการปรับปรุง 

9901662 การพัฒนาที่ย่ังยืนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  3(3-0-6) ยกเลิก ปรับลดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
กลุ่มผู้ เรียนและสถานการณ์
ปัจจุบัน 

 Biodiversity Sustainable Development 
ศึกษาบทบาทและความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพต่อการพัฒนา

ที่ยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม วิวัฒนาการและสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับความ
หลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วิเคราะห์ปัจจัย
ด้านต่าง ๆ ท่ีเป็นส่วนสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาท่ียั่งยืนด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ กรณีศึกษาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
9901663 วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน  3(3-0-6) 1601772 วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน   3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 

 Biological Science for Sustainable Development  Biological Science for Sustainable Development 
ศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับนิเวศวิทยา 

การเกษตร และสิ่งแวดล้อม การย่อยสลายทางชีวภาพและการจัดการของเสียด้วย
กระบวนการทางชีวภาพ กรณี ศึกษาด้านการประยุกต์ทฤษฎีและผลงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ทฤษฎีและผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่ เกี่ยวข้องกับ
นิเวศวิทยา การเกษตร ความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อม การย่อยสลายทาง
ชีวภาพและการจัดการของเสียด้วยกระบวนการทางชีวภาพ กรณีศึกษาด้านการ
ประยุกต์ทฤษฎีและผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  

9901664 การจ าลองแบบคณิตศาสตร์ส าหรับการพัฒนาที่ย่ังยืน  3(3-0-6) 1601773 การจ าลองแบบคณิตศาสตร์ส าหรับการพัฒนาที่
ยั่งยืน  

3(3-0-6)   เปลี่ยนรหัสวิชา 

 Mathematical Modeling for Sustainable Development  Mathematical Modeling for Sustainable Development 
ศึกษาแบบจ าลองคณิตศาสตร์ กระบวนการสร้างแบบจ าลอง เทคนิควิธีและ

กรณีศึกษาการประยุกต์แบบจ าลองคณิตศาสตร์ด้านนิเวศวิทยา สิ่งแวดล้อม พลังงาน 
เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ และการจัดการ เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจและ
การหารูปแบบการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 

แบบจ าลองคณิตศาสตร์ กระบวนการสร้างแบบจ าลอง เทคนิควิธีและ
กรณีศึกษาการประยุกต์แบบจ าลองคณิตศาสตร์ด้านนิเวศวิทยา สิ่งแวดล้อม 
พลังงาน เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการจัดการ เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุน
การตัดสินใจและการหารูปแบบการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 

9901671 สาธารณสุขกับการพัฒนาที่ย่ังยืน 3(3-0-6) 1601781 สาธารณสุขกับการพัฒนาที่ย่ังยืน   3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 
  Public Health and Sustainable Development  Public Health and Sustainable Development 

ศึกษาบทบาทและความส าคัญของสาธารณสุขต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพประชากร แนวคิดและทฤษฎีการจัดการสาธารณสุขเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

บทบาทและความส าคัญของสาธารณสุขต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพประชากร แนวคิดและทฤษฎีการจัดการสาธารณสุขเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน หลักการและวิธีการพัฒนาชุมชนสุขภาวะ กรณีศึกษาจาก
ปรากฏการณ์หรือสถานการณ์จริง 



มคอ.2 ปริญญาเอก - 113 - 
ล าดับ หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม่ เหตุผลการปรับปรุง 

9901672 อุตสาหกรรมกับการพัฒนาที่ย่ังยืน  3(3-0-6) 1601774 การจัดการอุตสาหกรรมกับการพัฒนาที่ย่ังยืน  3(3-0-6) 1. เปลี่ยนรหสัวิชา 
2. เปลี่ยนช่ือวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
3. ปรับค าอธิบายรายวิชาให้มี
ความทันสมัยและชัดเจน 

 Industry and Sustainable Development  Industry and Sustainable Management 
ศึกษาแนวคิดเชิงบูรณาการด้านอุตสาหกรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม ผลกระทบของอุตสาหกรรมต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะในชุมชน ทฤษฎีและงานวิจัย
เกี่ยวกับการป้องกันและการจัดการผลกระทบของอุตสาหกรรมที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
กรณีศึกษาการออกแบบและการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในและ
ต่างประเทศ 

แนวคิดเชิงบูรณาการด้านอุตสาหกรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ผลกระทบของอุตสาหกรรมต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะในชุมชน ทฤษฎีและ
งานวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและการจัดการผลกระทบของอุตสาหกรรมที่มีต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาการออกแบบและการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืนท้ังในและต่างประเทศ 

9901673 สถาปัตยกรรมกับการพัฒนาที่ย่ังยืน 3(3-0-6) 3(3-0-6) 1601775 สถาปัตยกรรมผังเมืองกับการพัฒนาที่ย่ังยืน 3(3-0-6) 1. เปลี่ยนรหสัวิชา 
2. เปลี่ยนช่ือวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
3. ปรับค าอธิบายรายวิชาให้มี
ความสอดคล้องกับช่ือรายวิชา 
และมีความทันสมยั 

 Architecture and Sustainable Development  Urban Planning Sustainable Development 
ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับอาคารประหยัดพลังงาน แนวคิดและ

เทคโนโลยีการออกแบบก่อสร้างอาคารที่เหมาะสมและกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม บริบท
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาตัวอย่างที่ดีด้านสถาปัตยกรรมทั้งในและ
ต่างประเทศ 

ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับอาคารประหยัดพลังงาน แนวคิดและ
เทคโนโลยีการออกแบบก่อสร้างอาคารที่เหมาะสมและกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม 
บริบทวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาตัวอย่างที่ดีด้านสถาปัตยกรรม
ทั้งในและต่างประเทศ 

9901681 หัวข้อการพัฒนาที่ย่ังยืน 1  3(3-0-6) 1601724 หัวข้อการพัฒนาที่ย่ังยืน 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
 Topics in Sustainable Development 1  Topics in Sustainable Development 

ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งก าหนดโดยคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยเนื้อหาไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้วหรือรายวิชา
ที่ระบุไว้แล้วในหลักสูตร 

หั วข้ อที่ น่ าสน ใจ เกี่ ย วกั บ การพัฒ นาที่ ยั่ งยื น ซึ่ งก าหนด โดย
คณะกรรมการผู้รบัผิดชอบหลักสตูร โดยเนื้อหาไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่ได้ลงทะเบียน
เรียนแล้วหรือรายวิชาที่ระบุไว้แล้วในหลักสูตร 

9901682 หัวข้อการพัฒนาที่ย่ังยืน 2  3(3-0-6) ยกเลิก 
 

 
 Topics in Sustainable Development 2 

ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งก าหนดโดยคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยเนื้อหาไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้วหรือรายวิชา
ที่ระบุไว้แล้วในหลักสูตร 

     
 

  



มคอ.2 ปริญญาเอก - 114 - 
ล าดับ หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม่ เหตุผลการปรับปรุง 

9901683 หัวข้อการพัฒนาที่ย่ังยืน 3  3(3-0-6) ยกเลิก  
 Topics in Sustainable Development 3 

ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งก าหนดโดยคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยเนื้อหาไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้วหรือรายวิชา
ที่ระบุไว้แล้วในหลักสูตร 
9901684 การศึกษารายบุคคลด้านการพัฒนาที่ย่ังยืน 1  3(3-0-6) ยกเลิก  

 Individual Studies in Sustainable Development 1 
ศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อการท าวิทยานิพนธ์ของผู้เรียน

โดยมีอาจารย์รับผิดชอบดูแลและให้ค าแนะน า ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยเนื้อหาไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้วหรือรายวิชา
ที่ระบุไว้แล้วในหลักสูตร 
9901685 การศึกษารายบุคคลด้านการพัฒนาที่ย่ังยืน 2  3(3-0-6) ยกเลิก 

 
 
 
 

 
 Individual Studies in Sustainable Development 2 

ศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อการท าวิทยานิพนธ์ของผู้ เรียน
โดยมีอาจารย์รับผิดชอบดูแลและให้ค าแนะน า ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยเนื้อหาไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้วหรือรายวิชา
ที่ระบุไว้แล้วในหลักสูตร 
9901686 การศึกษารายบุคคลด้านการพัฒนาที่ย่ังยืน 3  3(3-0-6) ยกเลิก  

 Individual Studies in Sustainable Development 3 
ศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อการท าวิทยานิพนธ์ของผู้เรียน

โดยมีอาจารย์รับผิดชอบดูแลและให้ค าแนะน า ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยเนื้อหาไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้วหรือรายวิชา
ที่ระบุไว้แล้วในหลักสูตร 

     
 

  



มคอ.2 ปริญญาเอก - 115 - 
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9901793 ดุษฎีนิพนธ์ 36 (0-108-6) 1601792 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2.1 36 (0-108-6) 1. เปลี่ยนรหสัรายวิชา 
2. ปรับค าอธิบายราชวิชาให้มี
ความชัดเจนและครอบคลุมมาก
ยิ่งข้ึน 

 Dissertation  Dissertation 
ท าวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทาง

วิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
ท าโครงการวิจัยและด าเนินการวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ใน

สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อการจัดการ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้
แก้ปัญหาได้ และน าเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ รวมถึงมี
จริยธรรมในการท าวิจัยและเผยแพร่ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร หรือ
การยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่ได้รับ
การรับรองจาก สกอ. หรือ TCI จ านวนไม่น้อยกว่า 1 บทความ 

รายวิชาใหม่ 
 

ไม่มี 
1601706 การบริหารจัดการการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 2(2-0-4) รายวิชาใหม่ เพื่อความทันสมัย

ของเนื้อหา และองค์ความรู้ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 Learning Management for Sustainable Development 
แนวคิด ทฤษฏี เกี่ยวกับการบริหารจัดการเรียนรู้ในโลกสมัยใหม่ เพื่อ

การพัฒนามนุษย์ในฐานะพลังขับเคลื่อนของการพัฒนามิติต่างๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม รูปแบบและจุดเน้นด้านเนื้อหาของการ
บริหารจัดการเรียนรู้ทั้ง 3 รูปแบบ คือ การเรียนรู้ในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย ประเด็นปัญหาของการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน
ผ่านบทเรียนและกรณีตัวอย่างการบริหารการจัดการเรียนรู้ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  

ไม่มี 1601763 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6) รายวิชาใหม่ เพื่อความทันสมัย
ของเนื้อหา และองค์ความรู้ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 Environment and natural resources management 

หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กฎหมาย ระเบียบ วิธีการ มาตรการในการจัดการและแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการเพื่อการจัดการอย่างยั่งยืน 
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ไม่มี 1601782 สังคมผู้สูงอายุกับการพัฒนาที่ย่ังยืน 3(3-0-6) รายวิชาใหม่ เพื่อความทันสมัย
ของเนื้อหา และองค์ความรู้ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 Aging Society and Sustainable Development 
แนวคิดการพัฒนาแห่งสหัสวรรษและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สาเหตุ

และผลกระทบจาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโลกและประเทศไทย ประชากร 
ความส าคัญและคุณค่าของผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพและการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ และการจัดการสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุในประเทศไทย 
กรณีศึกษาผลกระทบของสังคมผู้สูงอายุกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
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ภาคผนวก ง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  

ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
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