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หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร  
รหัสหลักสูตร:   
ช่ือภาษาไทย:  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
ช่ือภาษาอังกฤษ:  Doctor of Philosophy Program in Social Development  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย: ช่ือเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาสังคม) 
ภาษาไทย: ช่ือย่อ  ปร.ด. (พัฒนาสังคม) 
ภาษาอังกฤษ: ช่ือเต็ม Doctor of Philosophy (Social Development) 
ภาษาอังกฤษ: ช่ือย่อ Ph.D. (Social Development) 

3.วิชาเอก 
-ไม่มี- 

4.จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
แบบ 1.1 จบการศึกษาระดับปริญญาโทต่อปริญญาเอกแบบไม่มีงานรายวิชา  

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
แบบ 2.1 จบการศึกษาระดับปริญญาโทต่อปริญญาเอกแบบมีงานรายวิชา 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
แบบ 2.2 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อปริญญาเอกแบบมีงานรายวิชา  

   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  
เป็นหลักสูตรระดับ 6 ปริญญาเอก (หลักสูตร 3 ปี และหลักสูตร 4 ปี) ตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
แบบ 1.1 หลักสูตร 3 ปีการศึกษา และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
แบบ 2.1 หลักสูตร 3 ปีการศึกษา และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
แบบ 2.2 หลักสูตร 4 ปีการศึกษา และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
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 5.2 ภาษาที่ใช ้
ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และใช้ภาษาอังกฤษตามความเหมาะสม 
  
5.3 การรับเข้าศึกษา  
นิสิตไทย และนิสิตต่างชาติท่ีมีความสามารถส่ือสารภาษาไทยได้ในระดับดี 
 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ให้ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาสังคม) เพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 
คณะกรรมการวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 1/2557  
เมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม 2556 
สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 2/2557 เมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2556 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 189(1/2556) เมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2556 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2559 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
1) อาจารย์ประจ าสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
2) บุคลากรทางวิชาการ นักวิชาการด้านการพัฒนาสังคม ในหน่วยงาน/องค์กรระดับกระทรวง กรม 

สถาบันของภาครัฐและเอกชน 
3) นักวิจัยประจ าหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอิสระท่ีมีศักยภาพและมีความสามารถ

ระดับสูงในการผลิตองค์ความรู้ใหม่ บริหารและด าเนินการวิจัยท่ีน าไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายตาม
มาตรฐานสากล  

4) นักวิชาการอิสระด้านการพัฒนาสังคม 
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9. ชื่อ นามสกุลเลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 
   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล า 
ดับ 

ชื่อ-สกุล/ 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/ สาขา ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1 นางพัชรินทร์ สิรสุนทร  
3-1014-00020-29-1 

รอง
ศาสตราจารย์ 

Ph.D 
 
สค.ม. 
 
สส.บ. 

Sociology (Social Planning & 
Development) 
(สังคมศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุข) 
(สังคมสงเคราะหศ์าสตร)์ 

2541 
 

2526 
 

2523 
2 นายมนตรี กรรพุมมาลย์ 

3-3099-01098-20-5 
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 
M.Sc. 
ร.บ. 

(Rural &Environmental Sociology) 
(Rural Development Planning) 
(รัฐศาสตร์) 

2543 
2528 
2520 

3 นายกวินธร เสถียร 
3-8099-00486-98-3 

อาจารย์ ศศ.ด. 
วท.ม. 
 
กษ.บ. 
 
ศศ.บ. 

(พัฒนาสังคม) 
(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 
การจัดการการเกษตร (การจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม) 
(ภาษาไทย) 

2552 
2548 

 
2555 

 
2544 

10.สถานที่จัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก  

11.สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเปน็ต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัฒน์ท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาวางแผน

หลักสูตร ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555–2559) ท่ีกล่าวถึงการ
เปล่ียนแปลงของโลกในหลายด้านท่ีส าคัญ ซึ่งมีผลกระทบท้ังท่ีเป็นโอกาสและข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ
เป็นอย่างมาก รวมถึงปัญหาเชิงนโยบาย อาทิเช่น นโยบายเร่งด่วนเพื่อการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
การฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะการก าหนดค่าแรงขั้นต่ า และนโยบายจ าน าข้าว บัตรเครดิตของ
เกษตรกร เป็นต้น ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมของคนและระบบให้สามารถปรับตัวพร้อมรับ
การเปล่ียนแปลงในอนาคตและแสวงหาประโยชน์อย่างรู้เท่าทันโลกาภิวัฒน์และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกภาค
ส่วนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ท้ังการ
พัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ทางการพัฒนาสังคมท่ีเหมาะสมมาผสมผสานร่วมกับ
จุดแข็งในสังคมไทย 
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11.2 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
แนวโน้มสถานการณ์ของโลกมีสภาพการแข่งขันสูงท้ังภายในและภายนอกประเทศ มีการเปล่ียนแปลง

ศูนย์กลางอ านาจมาอยู่ในภูมิภาคเอเชีย อีกท้ังประชากรผู้สูงอายุของโลกท่ีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีการต่ืนตัวใน
เรื่องการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันการใช้เทคโนโลยีในการแพร่ขยายข้อมูล
ข่าวสารท่ีไร้พรมแดน ท าให้การดูแลและป้องกันกลุ่มเปราะบางในสังคม ได้แก่ เด็กและวัยรุ่นจากค่านิยมท่ีไม่
พึงประสงค์เป็นไปอย่างล าบากมากขึ้น นอกจากนี้ ปัญหาการก่อการร้าย การแพร่ระบาดของโรคใหม่ๆ ท่ีเกิด
จากปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม อาทิ โรคเอดส์ โรคอ้วน โรคจิตและประสาท และยาเสพติด ท าให้มีความ
จ าเป็นต้องให้ความรู้ ทักษะและจริยธรรมท่ีถูกต้องตามหลักการพัฒนาสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย 
 การส่งเสริมการศึกษาด้านการพัฒนาสังคมระดับสูงจึงเป็นกลไกส าคัญในการขับเคล่ือนระดับนโยบาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ท่ีต้องใช้ความรอบรู้ท่ีลุ่มลึกหลากหลายด้าน อาทิ แนวคิดทฤษฎี เทคนิค
วิธีการใหม่ และความเช่ียวชาญทางวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทยและการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วท่ีเกิดขึ้นในกระแสโลกและภูมิภาค ขณะเดียวกันยังต้องท าความเข้าใจกับนโยบายในปัจจุบันท่ีก าลัง
เป็นปัญหา อาทิ นโยบายเร่งด่วนเพื่อการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ การฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศ
เพื่อนบ้านและนานาประเทศ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
โดยเฉพาะการก าหนดค่าแรงขั้นต่ า และนโยบายจ าน าข้าว บัตรเครดิตของเกษตรกร เป็นต้น สภาพดังกล่าวท า
ให้การมีความรู้ความเข้าใจในด้านการพัฒนาสังคมมีความจ าเป็นเพราะจะช่วยให้ผู้บริหารการพัฒนาท่ีเข้ามา
ศึกษาสามารถสร้างผลกระทบในวงกว้างต่อคนในสังคม ให้มีความรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงอย่างมีเหตุผลเป็นผู้
มีจิตสาธารณะ สามารถตอบสนองความต้องการด้านการผลิตและบริการในระดับวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ เป็น
ผู้ประกอบการท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านพัฒนาสังคมจะช่วยท าให้ประเทศ
ไทยมีการขยายตัวและเกิดการลงทุนด้านการวิจัยพื้นฐานและด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นเงื่อนไขท่ีจ าเป็นส าหรับ
การศึกษาและการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต่างๆต้องมีการจัดท าหลักสูตรใหม่ เพื่อให้สามารถ
แข่งขันได้ท้ังภายในและภายนอกประเทศเนื่องจาก ปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชนมีเพิ่มมากขึ้น อีก
ท้ัง มีการเปิดสอนระบบทางไกล ประกอบกับบทบาทของมหาวิทยาลัยต่างประเทศก็เพิ่มมากขึ้น ในขณะท่ี
ประชากรวัยเรียนอุดมศึกษาโดยเฉพาะปริญญาตรีมีแนวโน้มลดลงสภาพดังกล่าวท าให้สถาบันอุดมศึกษาไทย
ต้องปรับตัวเพื่อเร่งสร้างมาตรฐานเพื่อรักษาช่ือเสียงทางวิชาการผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์ของแต่ละสถาบันอีก
ท้ังสามารถเช่ือมโยงความรู้กับการน าไปปรับใช้ได้ในกระแสการเปล่ียนแปลง 
 

11.3 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
พันธกิจของมหาวิทยาลัยนเรศวร คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และพันธกิจ

ของคณะสังคมศาสตร์ ก็ให้ความส าคัญกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ซึ่งภาควิชาสาขาวิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา เป็นสาขาท่ีมีพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องในทุกระดับมาต้ังแต่
ปี พ.ศ.2546 ท้ังในระดับปริญญาตรี-โท และเอก เพื่อให้มีนักพัฒนาสังคมท่ีมีความรู้ความสามารถในทุกระดับ 
ต้ังแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหารงานพัฒนาสังคม เพื่อผลิตผู้ปฏิบัติ ผู้ออกแบบ วางแผน และก าหนด
แนวนโยบายในการพัฒนาประเทศ โดยใช้กระบวนการวิจัยขั้นสูง เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ด้านการวิจัยกับ
สภาพปัญหาและบริบททางสังคม เป็นผู้น าด้านการพัฒนาสังคม และสร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนาท่ีเป็น
รูปธรรมและมีมาตรฐาน 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1,11.2 และ 11.3 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของ     
สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มุ่งเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน ในด้าน

การวิจัยและการวิเคราะห์นโยบายในระดับสูง พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนด้านการบูรณาการองค์
ความรู้ใหม่ๆ และเทคโนโลยีทางการพัฒนา ตลอดจนนวัตกรรมด้านการพัฒนาเข้ากับความเปล่ียนแปลง 
สภาพปัญหาและบริบททางสังคมวัฒนธรรมท่ีพบในชีวิตประจ าวันและการปฏิบัติงานของนักพัฒนาสังคม โดย
เน้นการสร้างนักบริหารการพัฒนา นักวิชาการ และนักวิจัยให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถระดับสูงตาม
มาตรฐานสากลด้านการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับนักพัฒนาสังคมให้เป็นผู้น าทางความคิดและเป็นผู้บริหาร
นโยบายท่ีมีส่วนร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนาสังคมซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 

 
12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
ด้วยนโนบายของมหาวิทยาลัยนเรศวรท่ีต้องการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นมหาวิทยาลัย

แห่งการวิจัย ท้ังยังเป็นศูนย์กลางของแหล่งความรู้และข้อมูลให้กับชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง ตลอดจน
การมีพันธกิจท่ีตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม ซึ่งจะท าให้สามารถ
แก้ปัญหาอันเกิดจากความไม่รู้ รวมท้ังกระตุ้นให้มีการผลิตนวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ต่างๆ มากขึ้น 
อันจะน าไปสู่การเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนก าลังคนท่ีมีความรู้ระดับสูงทาง
วิชาการและการวิจัยเชิงบูรณาการด้านการพัฒนาสังคมส าหรับพัฒนาประเทศ ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ จึงตระหนักในคุณค่าของการด าเนินภารกิจเพื่อเสริมสร้างกระบวนการท่ี
ค านึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม อีกท้ังยังเป็นการสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ  ร่วมพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงาน/องค์กรของตน ตลอดจนน าผลงานท่ีได้จากการวิจัยและพัฒนาไปประยุกต์ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม ท้ังในระดับท้องถิ่นระดับประเทศและระดับภูมิภาคได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์จึงด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนา
ระบบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ขึ้น 

แต่เนื่องจาก สถานการณ์อุดมศึกษาไทยในปัจจุบันต้องการสร้างเสริมมาตรฐานด้านคุณสมบัติของ
บัณฑิตให้สามารถแข่งขันได้ท้ังภายในและภายนอกประเทศอีกท้ังสถานการณ์ด้านงบประมาณแผ่นดินก็มี
แนวโน้มไม่เพิ่มในอัตราท่ีสูงขึ้น ท าให้มหาวิทยาลัยต้องมีการวางแผนด้านการเงินอย่างรอบคอบในการบริหาร
จัดการด้านหลักสูตรต่างๆ ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระ ดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education: TQF) ให้เสร็จส้ินภายใน พ.ศ. 2555 ซึ่งท่ีผ่านมามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีนโยบายให้มีการ
ปรับปรุงทุกหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะ
สังคมศาสตร์ จึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวเพื่อเป็นการเปิดกว้างให้มี
การเรียนรู้ด้านการพัฒนาสังคมในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคมอย่างลึกซึ้ง และสามารถประยุกต์องค์ความรู้ใหม่ๆ เข้าสู่กระบวนการเชิงนโยบายเพื่อการ
พัฒนาสังคมในทุกมิติได้ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น การส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านการ
พัฒนาสังคม ให้มีศักยภาพและเป็นท่ียอมรับในระดับสากล และการสร้างเสริมความสามารถของนิสิตให้เป็น
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ผู้น าด้านการพัฒนา และเป็นผู้บริหารงานพัฒนาสังคม ท่ีสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
จริงจึงเป็นการพัฒนาทางเลือก ท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไป 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
13.1 ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

-ไม่มี- 
 

13.2 ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนให้หลกัสูตรอื่นต้องมาเรียน 
-ไม่มี- 
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยแบบสหวิทยาการ 

(Multidisciplinary) โดยมีนโยบายสังคม เป็นหน่วยของการวิเคราะห์และค้นคว้าวิจัย จึงมีความครอบคลุมท้ัง
มิติสังคมวัฒนธรรม สุขภาพ เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม การเมืองการปกครอง ชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษา ปรัชญา 
และประวัติศาสตร์ โดยให้ความส าคัญกับทุกระดับของนโยบาย ท้ังระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
ท้องถิ่น  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มีหลักปรัชญาว่า  
“มุ่งผลิตนักบริหารด้านการพัฒนาสังคมและนักวิจัยด้านนโยบายสังคมที่มีความรอบรู้ มีคุณธรรม 

และกล้าชี้น าสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
 

1.2 ความส าคัญ 
 นโยบายการพัฒนา คือหัวใจของการขับเคล่ือนสังคมไปสู่เป้าหมาย แต่ปัญหาท่ีปรากฏในการพัฒนา
ประเทศท่ีผ่านมา นับต้ังแต่มีการออกแบบและใช้แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 1-11กลับ
พบว่า ปัญหาส าคัญท่ีสุดคือปัญหาเชิงนโยบาย อาทิ นโยบายเร่งด่วนเพื่อการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะการก าหนดค่าแรงขั้นต่ า 
และนโยบายจ าน าข้าว บัตรเครดิตของเกษตรกร เป็นต้น ซึ่งได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างก ว้างขวางถึง
ประสิทธิภาพของนโยบายดังกล่าว  

แม้ว่าในภาพรวมสังคมไทยจะมีภูมิคุ้มกันเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอท่ีจะรองรับสถานการณ์ ปัญหา 
และความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วในโลกยุคทุนนิยมโลกาภิวัตน์ โดยข้อจ ากัดท่ีส าคัญได้แก่ การขาด
ความเข้าใจและขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการพัฒนา ในประเด็นด้านการ
ออกแบบ วางแผน วิเคราะห์ และการขับเคล่ือนนโยบายไปสู่การปฏิบัติท่ีสามารถเช่ือมโยงสภาพปัญหาและ
ความต้องการเข้ากับแนวนโยบายต้ังแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นไปสู่นโยบายระดับประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และ
ระดับนานาชาติ 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพื่อให้นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มีคุณลักษณะดังนี้ 

1) มีความรู้กว้างไกลและลุ่มลึกในด้านการวางแผนและการบริหารการพัฒนาสังคมระดับสูงท่ีมี 
มาตรฐานสากล 

2) มีส านึกสาธารณะ มีความเป็นผู้น า และจริยธรรมด้านการพัฒนา 
3) สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาสังคม ท่ีมุ่งเน้นการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา  

การวางแผน การวิเคราะห์นโยบาย การบริหารจัดการความรู้ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
4) สามารถสร้างเครือข่ายนักบริหารงานพัฒนาสังคมและนักวิจัยนโยบายสังคมใหม้ีความเข้มแข็ง
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

1. แผนพัฒนาหลักสูตร 
1.1 แผนการด าเนินงานการพัฒนาหลักสูตร
ให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่กระทรวง 
ศึกษาธิการก าหนดไว้และสอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษา 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาและวิพากษ์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง 2557 ให้มี
คุณภาพเหมาะสมกับสังคมฐานความรู้และมี
มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

1.ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
หลักสูตรปรับปรุง 2557 
2. ภายในปีการศึกษา2559 หลักสูตรได้รับ
การเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
3.อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย 
ร้อยละ80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินการ
ของหลักสูตร 

1.2 การก าหนดระยะเวลาในการประเมิน
และปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปีการศึกษา 

1. รวบรวมติดตามผลการประเมินการ
ด าเนินการของหลักสูตรสิ้นสุดรอบปีหลักสูตร 
(5 ปี) ในด้านความพึงพอใจของดุษฎีบัณฑิต
และผู้ใช้หรือนายจ้างของดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

1. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลหลักสูตรรายปี
การศึกษาและรอบ 5 ปีการศึกษา 
2. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหมท่ี่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 
3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตใหม่ที่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

1.3 พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนให้บัณฑิตมีอัตตลักษณ์ เก่งงาน 
เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต และเก่งพิชิต
ปัญหา เป็นที่ต้องการของแหลง่จ้างงาน 

1.ประเมินหลักสูตรอย่างต่อเน่ืองตามวาระ
ปรับปรุงของหลักสูตรโดยอ้างอิงตามเกณฑ์
มาตรฐาน ศธ.  
2. ปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ โดยมุ่ง
ให้มีมาตรฐานการศึกษาระดับสากล 

1.รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
2.เอกสารหลักสูตร ฉบับที่ปรับปรุง 
3.ผลการท างานเป็นที่พงึพอใจ 

2. แผนพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียน
การสอนและการวิจัย 

1. ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาใน
หลักสูตรมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือมี
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ และจะต้องมีการท าวิจัยหรือมี
ผลงานวิจัยหลังจบการศึกษา รวมทั้งสิ้นมี
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
2. สนับสนุนบุคลากรให้พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินผลตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
และทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ส่งเสริมให้บุคลากรใช้ความรู้ได้จาก
งานวิจัยมาเป็นส่วนหน่ึงในการเรียนการสอน 
 

1. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
(มคอ.5) 
4. จ านวนและรายชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตร ประวัติอาจารย์ด้านคุณวุฒิ
ประสบการณ์ และการพัฒนาอบรมของ
อาจารย์ โดยก าหนดเกณฑ์อาจารย์ประจ า
อย่างน้อยร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี 
5. ผลการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย์ผู้สอน แลผลการประเมินการ
สนับสนุนการเรียนรู้โดยนิสิต 
6. ปริมาณงานด้านการให้บริการวิชาชีพ การ
เข้ารับการอบรม/สัมมนาการศึกษาต่อ 
7. ปริมาณงานด้านการวิจัย 
8. มีผลงานวิชาการ/วิจัยของคณาจารย์อย่าง
น้อย 1 เร่ืองต่อปี 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง (ต่อ) 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
 4. จัดให้มีการประเมินผู้สอนโดยนิสิตและใช้

ผลการประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาทุกภาค
การศึกษา 
5. จัดแนวทางการเรียนรายวิชาให้มีทั้ง
ภาคทฤษฎีและการภาคปฏิบัติและมีแนว
ทางการเรียนหรือกิจกรรมประจ าวิชาให้นิสิต
ได้ศึกษาหาความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเอง 
6. ก าหนดใหใ้นแต่ละรายวิชาที่สอน มีการ
เชิญวิทยากรหรืออาจารย์ภายนอกที่มีคุณวุฒิ
และประสบการณ์สูงในสาระและ
กระบวนการตามรายวิชา มาเป็นผู้สอนร่วม
ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ของเวลาใน
การจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์ให้อาจารย์และนิสิต 
7. ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ให้มี
ประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อ
น ามาใช้ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 
8. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้
ศึกษาดูงานในหลักสูตรหรือกิจกรรมวิชาการ
ที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
9. จัดระบบการสอนและการวิจัยที่มีอาจารย์
และนักวิจัยอาวุโส ท างานร่วมกับอาจารย์
และนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อสร้างองค์กรแห่งการ
เรียนรู้และทีมวิจัยที่มีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัยระดับสูง 
10. สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม
ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้าน
การวิจัยนโยบาย การเขียนโครงการวิจัย เพื่อ
ขอสนับสนุนทุนวิจัย โดยมีทีมอาจารย์นักวิจัย
เป็นผู้ให้ค าแนะน า พัฒนาทักษะในการเขียน
บทความวิจัย การน าเสนอผลงานวิจัยทั้งใน
ระดับประเทศและนานาชาติ 
11. จัดสรรงบประมาณเพื่อการท าวิจัย และ
พัฒนาผลงานทางวิชาการให้กับอาจารย์อย่าง
ต่อเน่ือง 
12. สนับสนุนอาจารย์ให้ผลิตผลงานวิชาการ 
พิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
3.แผนพัฒนาด้านนิสิตเพื่อกระตุ้นให้นิสิตเกิด
ความใฝ่รู้ มีแนวทางการเรียนที่สร้างทั้ง
ความรู้ ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ
ที่ทันสมัย 

1.จัดสรรงบประมาณจากภาควิชา เพื่อจัด
โครงการสนับสนุนให้นิสิตมีโอกาสเข้าร่วม
ประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
2.ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
เรียนรู้ระดับสูง เพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการ 
และน าเสนอผลงานวิจัยในเวทีวิชาการทั้ง
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
3. ส่งเสริมและจัดให้นิสิตได้ลงพื้นที่
ภาคสนามและศึกษาสภาพปัญหาทางสงัคมที่
เกิดขึ้นจริงในท้องถิ่นต่างๆ เป็นกรณีศึกษา
เพื่อให้นิสิตได้ศึกษา วิเคราะห์ ตระหนักและ
เห็นถึงปัญหาในมิติต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงใน
ท้องถิ่น อันจะเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการท า
การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้น าไปสู่การ
พัฒนาสังคมได้อย่างแท้จริงต่อไป 
4. พัฒนาเครือข่ายนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่
มีหลักสูตรด้านการพัฒนาสังคมหรือหลักสูตร
ที่เก่ียวข้องให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

1.บัณฑิตร้อยละ 100 มีความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษเทียบเท่า TOEFL ไม่
น้อยกว่า 500  
2.ร้อยละของรายวิชาเฉพาะทั้งหมดที่เปิด
สอน มีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐ 
มาบรรยายพิเศษอย่างน้อย 1 คร้ังหรือเท่ากับ
ร้อยละ 5 
3. ร้อยละ 50 ของนิสิตสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying Examination) ผ่านคร้ังแรก
ตามเกณฑ์ที่ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ก าหนด 
4. นิสิตร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ
ภาษาอังกฤษระดับดุษฎีบัณฑิต ตาม
หลักเกณฑ์ที่มหาวทิยาลัยนเรศวรก าหนด
ภายในปีแรก 
5. นิสิตร้อยละ 100 ได้มีการลงพื้นที่
ภาคสนามเพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา
ทางสังคมที่เกิดขึ้นจริง 
4. นิสิตร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมในกิจกรรม
ทางวิชาการที่จัดขึ้นโดยเครือข่ายนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาที่มีหลักสูตรด้านการพัฒนา
สังคมหรือหลักสูตรที่เก่ียวข้อง 

4. แผนพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน และรูปแบบการเรียนการสอน
ให้มีการฝึกปฏิบัติและการศึกษาด้วยตนเอง
ทุกรายวิชา 

1. ปรับกระบวนทัศน์ในการเรียนการสอน 
(Teaching Paradigm) จากการสอนที่เน้น
การบรรยาย เป็นแบบ Hybrid Learning ที่
เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ในการเรียน 
(Interactive Learning) ระหว่างผู้เรียน
ด้วยกัน ผู้เรียนกับผู้สอน และ/หรือผู้เรียนกับ
สังคม 
2. มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ประกอบการ
เรียนการสอน ทั้งที่เป็น e-Learning และ   
e -Tutorial รวมทั้งการเสริมการเรียนรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ และการเรียนแบบกลุ่มสถาบัน
(Consortium) ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology) 

1. โครงการแนะน าการเรียนการสอนแบบ 
Hybrid Learning ให้กับคณาจารย์ภาควิชา 
2. โครงการอบรมการสอนด้วย  
e-Learning 
3. โครงการผลิตและพัฒนาสื่อการสอนด้วย
การใช้ e-Learning 
4. โครงการพัฒนาระบบ e-Tutorial 
5. โครงการแนะน าการเรียนแบบ  
e-Learning และ e-Tutorial 
6.โครงการพัฒนาระบบการเรียนร่วมกับกลุ่ม
สถาบัน 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง (ต่อ) 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
5. แผนการประเมินมาตรฐานของหลักสูตร 1. จัดโครงการประเมินหลักสูตรโดย

คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิภายในทุกปี
และภายนอกอย่างน้อยทุก 4 ปี 
2. จัดท าฐานข้อมูลด้านนิสิต อาจารย์ ห้อง
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ห้องปฏิบัติการ 
ครุภัณฑ์ เคร่ืองมือวิจัย ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม ความร่วมมือทางวิชาการกับ
ต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมิน
ของคณะกรรมการ 
3. จัดท า มคอ.3 และรายงานมคอ.7 ตาม
ระยะเวลาหลักสูตร 
4. จัดโครงการวิจัยสถาบันเก่ียวกับหลักสูตร 
5. จัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
6. พัฒนารายวิชาโดยใช้ระบบ PDCA 

1. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้ท างาน/ประกอบ
อาชีพอิสระใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา
เท่ากับร้อยละ 90 
2. ร้อยละของงานวิจัยที่เป็นส่วนหน่ึงของ
วิทยานิพนธ์ของนิสิตที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติเท่ากับร้อยละ 100 
3. ร้อยละของนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาตาม
ก าหนดเวลาร้อยละ 75 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ระบบทวิภาค  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
- ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
-ไม่มี- 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  แบบ 1.1 และ 2.2 วัน-เวลาราชการปกติ วันจันทร์-ศุกร ์
  แบบ 2.1  วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ภาคการศึกษาต้น ต้ังแต่เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 
  ภาคการศึกษาปลาย ต้ังแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 
 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
หลักสูตรแบบ 1.1 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางการพัฒนาสังคมหรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องจาก

สถาบันอุดมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษารับรอง 
หลักสูตรแบบ 2.1 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางการพัฒนาสังคมหรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง จาก

สถาบันอุดมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษารับรอง 
หลักสูตรแบบ 2.2 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการพัฒนาสังคมหรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง จาก

สถาบันอุดมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษารับรอง และมีผลการเรียนเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ
อยู่ในระดับดีเย่ียม  
 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  
1) นิสิตไม่มีความรู้พื้นฐานด้านสังคมศาสตร์ 
2) นิสิตมีทักษะด้านการวิจัยเชิงนโยบายน้อย 
3) นิสิตมีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ 
4) นิสิตมีปัญหาการปรับตัวในการเรียนระดับท่ีสูงขึ้นเช่น การบริหารจัดการด้านเวลาการสืบค้น

ข้อมูล ทักษะทางสังคม และประสบการณ์ภาคสนาม 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
1) จัดรายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต ส าหรับพัฒนาการเรียนรู้ขั้นสูง และการน าเสนอผลงาน จัด 

กิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ เน้นให้อาจารย์จัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการ การฝึก
ทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ และการส่ือสารในทุกรายวิชา และมอบหมายให้แต่ละคนเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองจากส่ือเสริมในห้องค้นคว้าด้วยตนเองของคณะฯ ส านักหอสมุดและสถานพัฒนาวิชาการด้าน
ภาษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

2) จัดรายวิชาเลือกด้านการพัฒนาสังคม และนโยบายสังคม โดยให้นิสิตลงรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องใน 
รายวิชาของสาขาวิชาพัฒนาสังคมเพิ่มเติมตามความสนใจ ท้ังในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกตามความ
เห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา รวมท้ังจัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานพัฒนาสังคม ให้เป็น
ผู้ช่วยสอนในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องในระดับปริญญาตรี และเป็นผู้ช่วยวิจัยของอาจารย์ในการท าโครงการวิจัย
ต่างๆ 

3) จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะน าการให้บริการของมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรียนใน 
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา รวมท้ังมอบหมายให้อาจารย์ทุกคน ท าหน้าท่ีดูแล ให้ค าแนะน าแก่นิสิตโดย
เน้นเรื่องความรับผิดชอบ 

4) จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลและการพัฒนาทักษะด้านการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 
แบบ 1.1 ปริญญาโทต่อเอกแบบไม่มีงานรายวิชา 2 2 2 2 2 
แบบ 2.1 ปริญญาโทต่อเอกแบบมีงานรายวิชา 10 10 10 10 10 
แบบ 2.2 ปริญญาตรีต่อเอกแบบมีงานรายวิชา 1 1 1 1 1 

รวม 13 13 13 13 13 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 12 12 13 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 

 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 
1.งบประมาณแผ่นดินของภาควิชา      
 - งบด าเนินการ - - - - - 
2.งบประมาณเงินรายได้      
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา 4,050,000 8,100,000 12,150,000 12,150,000 12,150,000 

รวมทั้งสิ้น (บาท/ปี) 4,050,000 8,100,000 12,150,000 12,150,000 12,150,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ      
 - ค่าตอบแทน (บาท/ปี) 1,250,000 2,500,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 
 - ค่าใช้สอย (บาท/ปี) 125,000 250,000 375,000 375,000 375,000 
 - ค่าวัสดุ (บาท/ปี) 65,000 130,000 195,000 195,000 195,000 
หมวดค่าครุภัณฑ์ (บาท/ปี) 75,000 150,000 150,000 150,000 150,000 
หมวดเงินอุดหนุนการจัดโครงการส าหรับพัฒนา
นิสิตในหลักสูตร 

170,000 340,000 510,000 510,000 510,000 

รวมทั้งสิ้น (บาท/ปี) 1,685,000 3,370,000 4,980,000 4,980,000 4,980,000 
 

2.6.3 ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
 

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1 แบบ 1.1 ปริญญาโทต่อเอกแบบไม่มีงานรายวิชา 180,000 
2 แบบ 2.1 ปริญญาโทต่อเอกแบบมีงานรายวิชา 240,000 
3 แบบ 2.2 ปริญญาตรีต่อเอกแบบมีงานรายวิชา 180,000 

 
2.7 ระบบการศึกษา 
ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบช้ันเรียน เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และ

แนวปฏิบัติในการเทียบโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร ท าการเปิดสอน 3 แบบ คือ แบบ 1.2 แบบ 2.1 และแบบ 2.2 

 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 
  3.1.1.1 หลักสูตรแบบ 1.1 จ านวนหน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
  3.1.1.2 หลักสูตรแบบ 2.1 จ านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
  3.1.1.3 หลักสูตรแบบ 2.2 จ านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 

รายการ 
เกณฑ์ ศธ. พ.ศ.2548 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
1.รายวิชาไม่น้อยกว่า - 12 24 - 12 24 
1.1วิชาบังคับ - - - - 9 15 
1.2วิชาเลือกไม่น้อยกว่า - - - - 3 9 
2.วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  48 36 48 48 36 48 
3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต - - - 7 7 13 
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 48 72 48 48 72 

  
3.1.3รายวิชา 
1) แบบ1.1 
1.1) วิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต จ านวน 7 หน่วยกติ 

 
830601 วิธีวิทยาวิจัยข้ันสูงเพื่อการพัฒนาสังคม 

Advanced Research Methodology for Social Development 
3(3-0-6) 

830602 สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยนโยบายสังคม 
Advanced Statistics for Social Policy Research  

1(0-2-1) 

830603 สัมมนา 1 
Seminar I 

1(0-2-1) 
 

830604 สัมมนา 2 
Seminar II 

1(0-2-1) 
 

830605 สัมมนา 3 
Seminar III 

1(0-2-1) 
 

  
1.2) วิทยานิพนธ์ จ านวน 48 หน่วยกิต 

 
830661 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1 

Dissertation I, Type 1.1 
3 หน่วยกิต 

830662 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1 
Dissertation II, Type 1.1 

5 หน่วยกิต 

830663 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1 
Dissertation III, Type 1.1 

10 หน่วยกิต 

830664 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1 
Dissertation IV, Type 1.1 

10 หน่วยกิต 

830665 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1 
Dissertation V, Type 1.1 

10 หน่วยกิต 
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830666 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1 
Dissertation VI, Type 1.1 

10 หน่วยกิต 

           
2) แบบ 2.1 
2.1) วิชาบังคับ จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

 
830611 แนวคิดและทฤษฎีระดับสูงด้านการพัฒนาสังคม   

Advanced Social Development Concepts and Theories 
3(3-0-6) 

830612 นโยบายสังคมเพื่อการพัฒนาสังคม     
Social Policy for Social Development 

3(2-2-5) 

830613 ยุทธศาสตร์การวางแผนเพื่อการพัฒนาสังคม    
Strategic Planning for Social Development 

3(2-2-5) 

 
2.2) วิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิตจ านวน 7 หน่วยกติ 

 
830601 วิธีวิทยาวิจัยข้ันสูงเพื่อการพัฒนาสังคม   

Advanced Research Methodology for Social Development 
3(3-0-6) 

830602 สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยนโยบายสังคม 
Advanced Statistics for Social Policy Research 

1(0-2-1) 
 

830603 สัมมนา 1  
Seminar I 

1(0-2-1) 
 

830604 สัมมนา 2 
Seminar II 

1(0-2-1) 
 

830605 สัมมนา 3 
Seminar III 

1(0-2-1) 
 

 
2.3) วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 

 
830621 หัวข้อปัจจุบันและแนวโน้มของการพฒันาสังคม   

Current Issues and Trends in Social Development 
3(2-2-5) 

830622 การศึกษาการพัฒนาสังคมเชิงเปรียบเทียบ    
Comparative Social Development Study 

3(2-2-5) 

830623 ภูมิภาคศึกษาในการพัฒนาสังคม     
Regional Studies in Social Development 

3(2-2-5) 

830624 การบริหารจัดการองค์ความรู้ในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
Local Knowledge Management for Sustainable Development 

3(2-2-5) 

830625 การสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการพัฒนาสังคม    
Capacity Building for Social Development 

3(2-2-5) 
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830626 อาเซียนและผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น  
ASEAN and Socio-economic Impact in Local Level 

3(2-2-5) 

830627 ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมและการอยูร่่วมกันในสังคมพหุลักษณ์ 
Socio-cultural Diversity and Living in Pluralism Society 

3(2-2-5) 

830628 วิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม   
Meta Qualitaive Research for Social Development 

3(2-2-5) 

830629 ปัญหาพิเศษในการพัฒนาสังคม      
Special Problems in Social Development 

3(2-2-5) 

830630 การวิจัยระบบนโยบาย 
Systematic Policy Research 

3(2-2-5) 

830631 วิจัยปัญญาปฏิบัติเชิงการวางแผนระดับสูง 
Advanced Phronetic Planning Research 

3(2-2-5) 

830632 ปรัชญาการวิจัย 
Philosophy of Research 

3(2-2-5) 

 
2.4) วิทยานิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

 
830671 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1 

Dissertation I, Type 2.1 
4 หน่วยกิต 

830672 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1 
Dissertation II, Type 2.1 

6 หน่วยกิต 

830673 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1 
Dissertation III, Type 2.1 

8 หน่วยกิต 

830674 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1 
Dissertation IV, Type 2.1 

8 หน่วยกิต 

830675 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1 
Dissertation V, Type 2.1 

10 หน่วยกิต 
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3) แบบ 2.2 
3.1 วิชาบังคับ จ านวน 15 หน่วยกิต 
 

830611 แนวคิดและทฤษฎีระดับสูงด้านการพัฒนาสังคม   
Advanced Social Development Concepts and Theories 

3(3-0-6) 

830612 นโยบายสังคมเพื่อการพัฒนาสังคม     
Social Policy for Social Development 

3(2-2-5) 

830613 ยุทธศาสตร์การวางแผนเพื่อการพัฒนาสังคม    
Strategic Planning for Social Development 

3(2-2-5) 

830511 ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
Sociological and Anthropological Theeies 

3(3-0-6) 

830515 การวิเคราะห์ระบบสังคม 
Social System Analysis 

3(2-2-5) 

 
3.2) วิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิตจ านวน 13 หน่วยกิต 

 
830601 วิธีวิทยาวิจัยข้ันสูงเพื่อการพัฒนาสังคม   

Advanced Research Methodology for Social Development 
3(3-0-6) 

830602 สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยนโยบายสังคม 
Advanced Statistics for Social Policy Research 

1(0-3-1) 

830603 สัมมนา 1  
Seminar I 

1(0-2-1) 

830604 สัมมนา 2 
Seminar II 

1(0-2-1) 

830605 สัมมนา 3 
Seminar III 

1(0-2-1) 
 

830517 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร ์
Research Methodology in Social Sciences 

3(3-0-6) 

830518 สถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
Statsitics for Social Sciences Research 

3(2-2-5) 

 
3.3) วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  

 

830621 หัวข้อปัจจุบันและแนวโน้มของการพฒันาสังคม   
Current Issues and Trends in Social Development 

3(2-2-5) 

830622 การศึกษาการพัฒนาสังคมเชิงเปรียบเทียบ    
Comparative Social Development Study 

3(2-2-5) 
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830623 ภูมิภาคศึกษาในการพัฒนาสังคม     
Regional Studies in Social Development 

3(2-2-5) 

830624 การบริหารจัดการองค์ความรู้ในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
Local Knowledge Management for Sustainable Development 

3(2-2-5) 

830625 การสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการพัฒนาสังคม    
Capacity Building for Social Development 

3(2-2-5) 

830626 อาเซียนและผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น  
ASEAN and Socio-economic Impact in Local Level 

3(2-2-5) 

830627 ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมและการอยูร่่วมกันในสังคมพหุลักษณ์ 
Socio-cultural Diversity and Living in Pluralism Society 

3(2-2-5) 

830628 วิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม   
Meta Qualitaive Research for Social Development 

3(2-2-5) 

830629 ปัญหาพิเศษในการพัฒนาสังคม      
Special Problems in Social Development 

3(2-2-5) 

830630 การวิจัยระบบนโยบาย 
Systematic Policy Research 

3(2-2-5) 

830631 วิจัยปัญญาปฏิบัติเชิงการวางแผนระดับสูง 
Advanced Phronetic Planning Research 

3(2-2-5) 

830632 ปรัชญาการวิจัย 
Philosophy of Research 

3(2-2-5) 

  
3.4) วิทยานิพนธ์ จ านวน 48 หน่วยกิต 

 
830681 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2 

Dissertation I, Type 2.2 
8 หน่วยกิต 

830682 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2 
Dissertation II, Type 2.2 

10 หน่วยกิต 

830683 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2 
Dissertation III, Type 2.2 

10 หน่วยกิต 

830684 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2 
Dissertation IV, Type 2.2 

10 หน่วยกิต 

830685 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2 
Dissertation V, Type 2.2 

10 หน่วยกิต 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
1) แผนการศึกษา แบบ 1.1 ปริญญาโทต่อปริญญาเอกแบบไม่มีรายวิชา  

 
ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 
 

830601 วิธีวิทยาวิจัยข้ันสูงเพื่อการพัฒนาสังคม (ไม่นับหนว่ยกิต)  
Advanced Research Methodology for Social Development  
(Non-Credit) 

3(3-0-6) 

830602 สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยนโยบายสังคม (ไม่นับหน่วยกิต) 
Advanced Statistics for Social Policy Research (Non-Credit) 

1(0-2-1) 

830661 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1 
Dissertation I, Type 1.1 

3 หน่วยกิต 

 รวม 3 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
830603 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต) 

Seminar I (Non-Credit) 
1(0-2-1) 

830662 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1 
Dissertation II, Type 1.1 

5 หน่วยกิต 

 รวม 5 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

 
830663 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1 

Dissertation III, Type 1.1 
10 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
830604 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต) 

Seminar II (Non-Credit) 
1(0-2-1) 

830664 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1 
Dissertation IV, Type 1.1 

10 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาต้น 

 
830665 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1 

Dissertation V, Type 1.1 
10 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
830605 สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต) 

Seminar III (Non-Credit) 
1(0-2-1) 

830666 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1 
Dissertation VI, Type 1.1 

10 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต 
 
  



22 
 

2) แผนการศึกษาแบบ 2.1 (ปริญญาโทต่อปริญญาเอกแบบมีรายวิชา) 
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาต้น 

 
830601 วิธีวิทยาวิจัยข้ันสูงเพื่อการพัฒนาสังคม (ไม่นับหนว่ยกิต)  

Advanced Research Methodology for Social Development  
(Non-Credit) 

3(3-0-6) 

830602 สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยนโยบายสังคม (ไม่นับหน่วยกิต) 
Advanced Statistics for Social Policy Research (Non-Credit) 

1(0-2-1) 

830611 แนวคิดและทฤษฎีระดับสูงด้านการพัฒนาสังคม 
Advanced Social Development Concepts and Theories 

3(3-0-6) 

   
 รวม 3 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย 
 
830603 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต) 

Seminar 1 (Non-Credit) 
1(0-2-1) 

830612 นโยบายสังคมเพื่อการพัฒนาสังคม 
Social Policy for Social Development 

3(2-2-5) 

830613 ยุทธศาสตร์การวางแผนเพื่อการพัฒนาสังคม    
Strategic Planning for Social Development 

3(2-2-5) 

830671 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1 
Dissertation I, Type 2.1 

4 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

 
83062X วิชาเลือก 

Elective Course 
3 หน่วยกิต 

830672 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1 
Dissertation II, Type 2.1 

6 หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
830604 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต) 

Seminar II (Non-Credit) 
1(0-2-1) 

830673 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1 
Dissertation III, Type 2.1 

8 หน่วยกิต 

 รวม 8 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาต้น 

 
830674 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1 

Dissertation IV, Type 2.1 
8 หน่วยกิต 

 รวม 8 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
830605 สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต) 

Seminar III (Non-Credit) 
1(0-2-1) 

830675 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1 
Dissertation V, Type 2.1 

10 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต 
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3) แผนการศึกษา แบบ 2.2 (ปริญญาตรีต่อเอกแบบมีงานรายวิชา) 
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาต้น 

 
830511 ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

Sociological and Anthropological Theeies 
3(3-0-6) 

830611 แนวคิดและทฤษฎีระดับสูงด้านการพัฒนาสังคม 
Advanced Social Development Concepts and Theories 

3(3-0-6) 

830617 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต) 
Research Methodology in Social Sciences (Non-Credit) 

3(3-0-6) 

830618 สถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต) 
Statistics for Social Sciences Research (Non-Credit) 

3(2-2-5) 

 รวม 6 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
830515 การวิเคราะห์ระบบสังคม 

Social System Analysis 
3(2-2-5) 

830603 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต) 
Seminar I (Non-Credit) 

1(0-2-1) 

830612 นโยบายสังคมเพื่อการพัฒนาสังคม 
Social Policy for Social Development 

3(2-2-5) 

830613 ยุทธศาสตร์การวางแผนเพื่อการพัฒนาสังคม 
Strategic Planning for Social Development 

3(2-2-5) 

 รวม 9 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

 
830601 วิธีวิทยาวิจัยข้ันสูงเพื่อการพัฒนาสังคม (ไม่นับหนว่ยกิต) 

Advanced Research Methodology for Social Development  
(Non-Credit) 

3(3-0-6) 

830602 สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยนโยบายสังคม (ไม่นับหน่วยกิต) 
Advanced Statistics for Social Policy Research (Non-Credit) 

1(0-2-1) 

83062X วิชาเลือก 
Elective Course 

3(2-2-5) 

 รวม 3 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
830604 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต) 

Seminar II (Non-Credit) 
1(0-2-1) 

830614 การวิจัยระบบนโยบาย 
Systematic Policy Research 

3(2-2-5) 

83062X วิชาเลือก 
Elective Course 

3(2-2-5) 

830681 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2 
Dissertation I, Type 2.2 

8 หน่วยกิต 

 รวม 14 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาต้น 

 
83062X วิชาเลือก 

Elective Course 
3(2-2-5) 

830682 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2 
Dissertation II, Type 2.2 

10 หน่วยกิต 

 รวม 13 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
830605 สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต) 

Seminar III (Non-Credit) 
1(0-2-1) 

830683 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2 
Dissertation III, Type 2.2 

10 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาต้น 

 
830684 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2 

Dissertation IV, Type 2.2 
10 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
830685 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2 

Dissertation V, Type 2.2 
10 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 
830511 ทฤษฏีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

Sociological and Anthropological Theories 
3(3-0-6) 

 
ศึกษาพัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีสังคมวิทยาแต่ละยุค เริ่มจากยุคคลาสิคถึงยุคปัจจุบัน ได้แก่ 

พื้นฐานยุคคลาสสิค ทฤษฎีมาร์กซิสและมาร์ซิสใหม่  ทฤษฎีโครงสร้างหน้าท่ีนิยม ทฤษฎีวิพากษ์ ทฤษฎี
แลกเปล่ียนและทางเลือกแบบเหตุผล ส านักปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์และปรากฎการณ์วิทยา ทฤษฎีสตรีนิยม
และบทบาทหญิงชาย ทฤษฎีหลังโครงสร้างและหลังสมัยใหม่  ทฤษฎีสังเคราะห์ยุคปัจจุบัน ทฤษฎีสังคม
โลกาภิวัฒน์  

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีมานุษยวิทยาในแต่ละยุคในอดีตถึงปัจจุบัน เริ่มจากส านักวิวัฒนาการ ส านัก
แพร่กระจายทางวัฒนธรรม ส านักหน้าท่ี ส านักโครงสร้าง ส านักวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ ทฤษฎีทางสังคม 
วัฒนธรรมและความทันสมัย และมานุษยวิทยายุคปัจจุบัน-ชีววิทยาสังคม สตรีนิยม สัญญลักษณ์สัมพันธ์ หลัง
สมัยใหม ่(มานุษยวิทยาสังคมวัฒนธรรม มานุษยวิทยาภาษา และมานุษยวิทยาประยุกต์-การแพทย์และธุรกิจ) 

Study the development of sociological theories from classical to contemporary era: 
foundations of Classical Theory, Marxism and Neo-Marxism Theory, Structural Functionalism 
Theory, Critical Theory, Exchange and Rational Choice Theory, Symbolic Interactionism and 
Phenomenology, Feminist and Gender Theory, Post-structural and Postmodern Theory, 
Contemporary Theoretical Syntheses and Global Society. 

Study Anthropological theories from past to present: Evolutionary School, Cultural 
Diffusional School, Functional School, Structural School, Culture and Personality School, 
Theories of Society, Culture and Civilization and Current Anthropology-Sociobiology, Feminist, 
Symbolic Interaction, Postmodernism (Socio-cultural Anthropology, Linguistic Anthropology 
and Applied Anthropology-Medical Anthropology and Business Anthropology). 
 
830515 การวิเคราะห์ระบบสังคม 

Social System Analysis 
3(2-2-5) 

 
แนวคิด ทฤษฎี และตัวแบบท่ีใช้ในการวิเคราะห์สังคมความสัมพันธ์ระหว่างความคิด ทฤษฎี และ

ข้อสรุป โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์สังคม เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการ ปรัชญา ท่ีเป็นรากฐานของส านักและ
กลุ่มทฤษฎีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม กรณีศึกษาสังคมไทย 

The concepts, the theories and the models utilized to analyze the social  
relationship among idea, theory and conclusion by applying social science methodology. To 
understand the fundamental principle and philosophy of various schools of thought and 
theories, especially theories related to the social change. The case study of Thai society. 
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830517 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
Research Methodology in Social Sciences 

3(3-0-6) 

 
ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การก าหนดปัญหาการ

วิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย 
การประเมินงานวิจัย การน าผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางด้าน
สังคมศาสตร์ 

Research definition, characteristic and goal; type and research process; research 
problem determination; variables and hypothesis; data collection; data analysis; proposal and 
research report writing; research evaluation; research application; ethics of researchers; and 
research techniques in social sciences. 

 
830518 สถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

Statistics for Social Sciences Research 
3(2-2-5) 

 
สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วยการประมาณค่า และการทดสอบสมมติฐาน การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียวและสองทาง การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์การถดถอย
เและสหสัมพันธ์ และการประยุกต์โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติส าหรับการวิจัย 

Descriptive statistics and inferential statistics: the estimation, the hypothesis testing, 
and the analysis of variance (both one-way ANOVA and two-way ANOVA), the Chi-square 
testing, the regression and the correlation analysis, and the application of computer program 
to analyze the statistic data for the research. 
 
830601 วิธีวิทยาวิจัยขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม 

Advanced Research Methodology for Social Development 
3(3-0-6) 

 
ศึกษามโนทัศน์ด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง ประเด็นทางด้านจริยศาสตร์ และระเบียบวิธีวิจัยท่ี

เหมาะสมด้านการพัฒนาสังคม ตลอดจนตรวจสอบทฤษฎีท่ีช่วยในการสร้างกรอบแนวคิดด้านการวิจัยนโยบาย
สังคม โดยให้ความสนใจในประเด็นของการวิจัยนโยบาย  

Study of advanced social research perspectives, ethical issues and appropriate 
methodologies for social development; Examination of the theories that provide conceptual 
frameworks for social policy research; Attention to topics related to policy research 
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830602 สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยนโยบายสังคม 
Advanced Statistics for Social Policy Research 

1(0-2-1) 

      
ทฤษฎีการแจกแจงตัวแปรพหุคูณ เมตริกซ์ เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณ การวิเคราะห์แยกส่วน

ความแปรปรวน โฮสเทลิงสแควร์ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์เส้นทาง การวิเคราะห์
องค์ประกอบ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม การวิเคราะห์การจัดกลุ่มพหุ การ
วิเคราะห์พหุระดับ การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง และการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

Multiple distribution theory; matrices, multiple analysis techniques; Partial analysis of 
variance; Hotelling t–square; multiple regression analysis; path analysis; factor analysis; 
canonical correlation; discriminant function analysis; cluster analysis; multi–level analysis, 
Linear structural equation model analysis; application of computer packages for data analysis. 
 
830603 สัมมนา 1 

Seminar I 
1(0-2-1) 

 
ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารทางวิชาการ เช่น บทความในวารสาร ต าราวิชาการ เอกสารงานวิจัย

เกี่ยวกับนโยบายสังคมและประเด็นปัญหาด้านการพัฒนาสังคมร่วมสมัยและเป็นท่ีถกเถียงกันอยู่ ท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติในแง่มุมต่างๆ เช่น สวัสดิการ อาชญากรรม การศึกษา การส่งเสริมสุขภาพ การกีดกัน
ทางสังคม การเคล่ือนไหวภาคประชาชน ปัญหาการว่างงาน เป็นต้น ผ่านการถกเถียง การวิพากษ์ และการ
น าเสนอผลงานวิชาการท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานของการให้เหตุผลในเชิงตรรกะและการยอมรับฟังความคิดเห็นท่ี
แตกต่างอย่างเป็นธรรม 

Study and analysis of academic papers e.g. journal articles, textbooks, research papers 
on contemporary and controversial social policy and social development issues, both national 
and international, in various aspects e.g. welfare, crime, education, health care, social 
exclusion, social movement, unemployment, etc. through debates, critiques, and academic 
presentations based on logical reasoning and fair tolerance. 
 
830604 สัมมนา 2 

Seminar II 
1(0-2-1) 

 
สรุป และสังเคราะห์ประเด็นส าคัญด้านนโยบายพัฒนาสังคมร่วมสมัยในมิติต่างๆ วิเคราะห์มูลเหตุ

ปัญหาและปัจจัยส าคัญในการก าหนดนโยบาย กระบวนการ และผลกระทบทางสังคมจากประเด็นปัญหาเชิง
นโยบายวางแผนจัดสัมมนาวิชาการ ถอดบทเรียน และเขียนบทความวิชาการ 

Conclusion and synthesis contemporary social development policy issues in multi 
aspects. Causes and factors analysis in policy formation, policy process and social impact from 
policy issues. Planning for academic seminar, conclusion and writing academic report. 
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830605 สัมมนา 3 
Seminar III 

1(0-2-1) 

 
น าผลการสังเคราะห์ประเด็นเชิงนโยบายพัฒนาสังคมร่วมสมัยในมิติต่างๆ ไปใช้เพื่อการปลูกฝังส านึก

ทางประวัติศาสตร์ ส านึกทางสังคม ผ่านกระบวนการสาธารณะ และถอดบทเรียนเพื่อเผยแพร่สู่สังคม
สาธารณะในรูปส่ือ/ บทความ /เวทีสาธารณะ/ เอกสารทางวิชาการ/ นิทรรศการ ฯลฯ อย่างเป็นรูปธรรม 

Bring the synthesis result of the contemporary social development issue in various 
dimensions to develop the historical and social consciousness through public policy process. 
Also manage the knowledge to publicly disseminate in various public forms; media/ articles/ 
public forums/ academic papers/ exhibition. 
 
830611 แนวคิดและทฤษฎีระดับสูงด้านการพัฒนาสังคม 

Advanced Social Development Concepts and Theories 
3(3-0-6) 

 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีระดับสูงด้านการพัฒนาสังคม อาทิ การรื้อสร้าง การเคล่ือนไหวทางสังคม การ

ยึดโยงของมวลชน แนวคิดหลังสมัยใหม่ นวัตกรรมทางสังคม การปกป้องทางสังคม การสร้างชุมชนท่ีมีสุข โดย
เน้นการเช่ือมโยงระหว่างพัฒนาการของการพัฒนาสังคมกับความเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดขึ้นกับมนุษย์
และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ วิเคราะห์หลักการ และวัตถุประสงค์ของการพัฒนาสังคม องค์ประกอบ ตลอดจน
นโยบาย ท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

Study advanced concepts, theories and models of social development, social 
reconstructionism, social movement, mass engagement, post modernism, social innovation, 
social protection, developing strong neighbourhood. Focus on the evolution of social 
development as an approach to link human and economic development, and to deal with 
social change. Analysis of principles and objectives of social development, and the factors 
and policy influences on socio-cultural development. 
 
830612 นโยบายสังคมเพื่อการพัฒนาสังคม 

Social Policy for Social Development 
3(2-2-5) 

 
ตรวจสอบแนวคิด หลักการ รูปแบบ กระบวนการ และเทคนิคในการพัฒนานโยบายทางสังคม โดย

เน้นการตรวจสอบกระบวนการด้านนโยบาย ต้ังแต่ขั้นตอนริเริ่ม การสร้าง การน านโยบายไปปฏิบัติ และการ
ประเมินผลวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างและเปล่ียนแปลงนโยบายทางสังคม จากทัศนะของผู้ซึ่งมี
ส่วนได้ส่วนเสียซึ่งสนใจในผลท่ีจะได้รับจากการพัฒนา ศึกษาตัวอย่างของนโยบายด้านการพัฒนาสังคมท้ังใน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น 

Examine concepts, principles, models, processes and techniques for social policy 
development. There is a focus on examining policy processes at stages of policy initiation, 
formulation, implementation and evolution. Analysis of factors that influence the construction 
and change of social policy, including the variety of stakeholders who have interests in the 
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outcomes of social policy development processes. Study examples of social development 
policy, particularly at national, regional and local levels. 
 
830613 ยุทธศาสตร์การวางแผนเพื่อการพัฒนาสังคม 

Strategic Planning for Social Development 
3(2-2-5) 

        
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี วิธีการ รูปแบบและกระบวนการของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยเน้นการ

ประยุกต์การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อช่วยในการพัฒนา และการวิเคราะห์นโยบายด้านสังคม และวิเคราะห์
แผนการพัฒนาสังคมท่ีประสบความส าเร็จและยั่งยืน ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบถึงรูปแบบอื่นๆ ของการ
วางแผน 

Study the concepts and theories, approaches, models and processes of strategic 
planning. The focus is on using strategic planning to assist in developing and analyzing social 
policy and development plans that are effective and sustainable. Other planning models, such 
as incremental planning, will be examined for comparative purposes. 
 
830621 หัวข้อปัจจุบันและแนวโน้มของการพัฒนาสังคม 

Current Issues and Trends in Social Development 
3(2-2-5) 

 
ส ารวจประเด็นต่างๆ ด้านการพัฒนาสังคมในปัจจุบัน โดยใช้กรอบแนวคิดรูปแบบและกลยุทธ์ท่ี

เหมาะสม โดยใช้กรณีศึกษา อาทิ ความเหล่ือมล้ า ความยากจน สิทธิมนุษยชน เป็นแนวทางเพื่อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาสังคมในปัจจุบัน 

Exploration of current issues in social development, using appropriate frameworks, 
models and strategies; Examination of case studies, such as inequity, poverty and human 
right with a focus on proposing feasible solutions to contemporary problems. 
 
830622 การศึกษาการพัฒนาสังคมเชิงเปรียบเทียบ 

Comparative Social Development Study 
3(2-2-5) 

 
ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิด หลักการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมในระดับภูมิภาคต่างๆ ของโลก 

โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เน้นการวิเคราะห์ความแตกต่างในบริบทของเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม วิเคราะห์ถึงภูมิหลังและวิวัฒนาการของการพัฒนาตลอดจนการประเมินปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จและความล้มเหลวของการพัฒนา 

Comparative study of concepts, principles and strategies of social development in 
various regions of the world, especially in the Asia Pacific. Particular attention will be given to 
differences in economic, social and cultural contexts. Analyze background and evolution of 
development, and evaluate factors that may influence the success and failure of 
development efforts. 
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830623 ภูมิภาคศึกษาในการพัฒนาสังคม 
Regional Studies in Social Development 

3(2-2-5) 

 
ศึกษาดูงานและวิเคราะห์เปรียบเทียบถึงความคล้ายคลึงและความแตกต่างของนโยบายการพัฒนา

สังคมท้ังในระดับชาติภูมิภาค และนานาชาติ 
Study, field trip and comparative analytic of similarities and differences in social 

development administration at national, regional and international levels. 
 

830624 การบริหารจัดการองค์ความรู้ในท้องถ่ินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
Local Knowledge Management for Sustainable Development 

3(2-2-5) 

 
ศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นวิเคราะห์วิธีคิดกระบวนการสร้างพัฒนาและ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ศึกษาวิธีบริหารจัดการองค์ความรู้ในท้องถิ่นโดยเน้นกระบวนการ พลวัต การปรับตัว การ
ควบคุมทางสังคมและอัตลักษณ์ทางสังคม ตลอดจนองค์ความรู้ท่ีเป็นระบบของท้องถิ่น 

Study and gather local knowledge and wisdom and analyze thinking methods, 
construction processes, development and transmission of knowledge. Study local knowledge 
management, especially the process and dynamics of adaptation and social control, social 
identity at the local, and systematic local knowledge. 

 
830625 การสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการพัฒนาสังคม 

Capacity Building for Social Development 
3(2-2-5) 

 
ศึกษาแนวคิดท่ีมุ่งสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการพัฒนาสังคมโดยเน้นการพัฒนาองค์กรซึ่งเป็นตัวแทน

ของชุมชนท้องถิ่นและประชาชนผู้ด้อยโอกาสการสร้างองค์กรเพื่อตรวจสอบเป้าหมายโครงสร้างประชารัฐ 
แรงจูงใจ ผู้น า กระบวนการตัดสินใจ และการเปล่ียนแปลงในองค์กร 

Study approaches to building capacity for social development, with a particular focus 
on development organizations that represent local communities and vulnerable populations. 
Organization building will examine issues such as purpose, structure, governance, motivation, 
leadership, decision-making and organizational change. 
 
830626 อาเซียนและผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจในระดับท้องถ่ิน 

ASEAN and Socio-economic Impact in Local Level 
3(2-2-5) 

 
ศึกษาและประเมินผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจจากการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน ในระดับ

ท้องถิ่น ด้านการประกอบธุรกิจ แรงงาน ทุน การลงทุน การคมนาคม สินค้าการเกษตรอุตสาหกรรม การ
เปล่ียนแปลงของสภาพสังคม และการพยากรณ์แนวโน้มของสภาพสังคมเศรษฐกิจในอนาคต รวมท้ังศึกษา
แนวทางเตรียมความพร้อมเพื่อรับการเปล่ียนแปลงของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่น 
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Study and evaluate socio-economic impact from participation in ASEAN in local level 
in terms of business, labor, capital, investment, transportation, agricultural product, industry, 
social changes and forecasting trend of future social and economy; preparation for readiness 
of all involving local development sectors. 
 
830627 ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุลักษณ์ 

Socio-cultural Diversity and Living in Pluralism Society 
3(2-2-5) 

 
ศึกษาความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ของกลุ่มชาติพันธุ์ในประชาคมอาเซียน ทบทวนและ

วิเคราะห์วรรณกรรม งานวิจัย ตลอดจนอภิปรายและแลกเปล่ียนเรียนรู้ความแตกต่างของกรณีศึกษา และ
สังเคราะห์แนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

Study socio-cultural diversity of ethnic groups in ASEAN, review and analyze through 
literature and research; discuss and exchange learning the differences of case studies; synthesis 
the best practice of happy living.   
 
830628 การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม 

Advanced Qualitative Research for Social Development 
3(2-2-5) 

 
ศึกษาและท าความเข้าใจการท างานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม ญาณวิทยา

ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ขั้นตอนการออกแบบโครงร่างการวิจัยเชิงคุณภาพ การต้ังค าถามการวิจัย วิธีการวิจัย
รูปแบบต่างๆ เช่น ปรากฏการณ์นิยม ชาติพันธุ์วรรณา กรณีศึกษา ทฤษฎีฐานราก การเก็บข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม อาทิ บันทึกภาคสนาม ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหวหรือเสียงบันทึก เทคนิคและวิธีวิทยา
วิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนาสังคม เช่น เทคนิคการพยากรณ์ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การวิจัย
เอกสาร และการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และ
การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ 

Study and understanding how to conduct the qualitative research for social 
development; epistemology perspectives for qualitative research, steps of research design, 
research question, research approaches such as Phenomenology approach, Ethnography, Case 
studies, Grounded Theory; data collection and field work including all the type of field notes, 
photo, visual audio; qualitative research techniques for social development such as 
forecasting, participatory action research, documentary research and community historical 
study; study research software for the qualitative data analysis and writing qualitative research 
report. 
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830629 ปัญหาพิเศษในการพัฒนาสังคม 
Special Problems in Social Development 

3(2-2-5) 

 
เขียนภาคนิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อพิเศษด้านการพัฒนาสังคมโดยมีอาจารย์ควบคุมและให้ค าแนะน า 

และน าเสนอผลการศึกษาในเวทีสาธารณะ 
Write a term paper concerned with special topics of social development, with the 

advice and supervision of a lecturer, and present the paper in a public forum 
 

830630 การวิจัยระบบนโยบาย 
Systematic Policy Research 

3(2-2-5) 

 
วิจัยระบบนโยบายสังคม ลักษณะส าคัญ ระเบียบวิธีวิจัยนโยบายสังคมกรอบการวิเคราะห์นโยบาย 

เทคนิควิธีขั้นสูงในการบ่งช้ีประเด็นปัญหานโยบาย การก าหนดนโยบาย การสร้างตัวแบบนโยบาย เทคนิควิธี
ขั้นสูงส าหรับการน านโยบายไปปฏิบัติ การพยากรณ์และเทคนิควิธีการประเมินผลกระทบเชิงนโยบาย ด้าน
ส่ิงแวดล้อม สังคม และสุขภาพ การวิเคราะห์นโยบายโดยใช้แบบจ าลองระบบ เทคนิควิธีขั้นสูงส าหรับการ
ต่อเนื่อง การทดแทน และการส้ินสุดนโยบาย 

Systematic policy research, characteristics, methodologies of social policy research 
analytic framework, advanced techniques for problem identification, policy designation, policy 
formation, advanced technique for policy implementation, forecasting techniques, 
environmental, social, and health impact assessment, system dynamic model for policy 
analysis, advanced technique for policy maintenance, policy succession and policy 
termination  
 
830631 วิจัยปัญญาปฏิบัติเชิงการวางแผนระดับสูง 

Advanced Phronetic Planning Research 
3(2-2-5) 

 
มโนทัศน์ แนวคิดและทฤษฎีขั้นสูง วิธีวิทยาวิจัย และการปฏิบัติด้านการวิจัยนโยบายและการวางแผน; 

ค่านิยม ในบริบทของความสัมพันธ์เชิงอ านาจ กระบวนทัศน์การวางแผนเชิงเหตุและผล เพื่อการสร้าง
นวัตกรรมทางสังคม เพื่อการสร้างองค์ความรู้/การปฏิบัติการเชิงทฤษฎีด้านการวางแผน และกระบวนทัศน์การ
ส่ือสาร  

Perspective, advanced concept and theory, methodology and practice of policy and 
planning research; values in the context of power relation, rational planning paradigm to the 
knowledge/action theory of planning to the communication paradigm  for constructing social 
innovation. 
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830632 ปรัชญาการวิจัย   
Philosophy of Research 

3(2-2-5) 

 
กระบวนทัศน์ และลักษณะเฉพาะของปรัชญา อภิปรัชญา ภววิทยา ญาณวิทยาทฤษฎีความรู้  

ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล ความเป็นจริง ข้อเท็จจริง ความจริง ทฤษฎี สมมติฐาน กฎ ความสัมพันธ์
ระหว่างปรัชญาและการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ศาสตร์ จุดมุ่งหมายและกระบวนการค้นหาและสร้างองค์ความรู้ 

Paradigm, Concept and characteristics of philosophy, metaphisic, ontology, 
epistemology, theory of knowledge, causality, reality, fact, truth, theory, hypothesis, law, 
relation between philosophy and social science research, science, aim of science and scientific 
process for investigate and construct knowledge 
 
830661 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1  

Dissertation I, Type 1.1 
3 หน่วยกิต 

 
ศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น และทบทวนเอกสารอย่างละเอียด ถึงแนวโน้มของนโยบายสังคมในมิติต่างๆ ท้ัง

ในระดับนานาชาติและระดับประเทศ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง น าเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยนโยบายสังคม ท่ี
เป็นนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

Preliminary study and literature review intensive reading trends of social policy and 
research internationally and nationally; present conceptual policy research framework with 
initiation and creativity 
 
830662 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1 

Dissertation II, Type 1.1 
5 หน่วยกิต 

 
เขียนบทสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคม พัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับแรก และส่ง

ให้แก่คณะกรรมการหลักสูตรฯ หรือ คณะกรรมการวิชาการของภาควิชาฯ ให้ข้อเสนอแนะ ปรับแก้ไขโครงร่าง 
เพื่อเสนอต่อประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

Writing and synthesizing body of knowledge, developing first draft proposal, submit 
to program committee or department’s academic committee, rewrite proposal and resubmit 
to committee chair 
 
830663 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1 

Dissertation III, Type 1.1 
10 หน่วยกิต 

 
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ท่ีผ่านความเห็นชอบของประธานท่ีปรึกษา ขอแต่งต้ังคณะกรรมการท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ขอสอบโครงร่างต่อคณะกรรมการสอบ ปรับปรุงแก้ไขโครงร่าง 
Submit draft proposal for committee appointment, present proposal to Examination 

Committee, revision the proposal. 
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830664 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1 
Dissertation IV, Type 1.1 

10 หน่วยกิต 

 
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่คณะกรรมการสอบเห็นชอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติด าเนินการ

วิทยานิพนธ์ พัฒนานวัตกรรม และเครื่องมือวิจัย 
Submit the examined proposal and announcement to Graduate School, develop 

innovation and research instruments 
 
830665 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1 

Dissertation V, Type 1.1 
10 หน่วยกิต 

 
เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงาน สรุป อภิปรายผลการวิจัย และจัดท าข้อเสนอแนะเชิง

นโยบาย คืนข้อมูลสู่กลุ่มผู้แสดงทางสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาในเวทีสาธารณะ สังเคราะห์
ผลการวิจัย  

Data collection, analysis, writing report, conclusion and discussion, providing policy 
recommendation to social development actors, organizing public hearing. 
 
830666 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1 

Dissertation VI, Type 1.1 
10 หน่วยกิต 

 
ส่งร่างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ต่อประธานกรรมการท่ีปรึกษา ปรับปรุงแก้ไขร่างวิทยานิพนธ์ ตาม

ข้อเสนอแนะของกรรมการท่ีปรึกษา ส่งวิทยานิพนธ์ ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอสอบ
วิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ผ่าน ปรับปรุง (ถ้ามี) และจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย 

Submit complete draft dissertation to committee chair, rewrite draft dissertation, 
submit the revised dissertation to the Graduate School for oral examination, revise dissertation 
and submit complete dissertation to the Graduate School  
 
830671 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1 

Dissertation I, Type 2.1 
4 หน่วยกิต 

 
ศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้น และทบทวนเอกสารอย่างละเอียด ถึงแนวโน้มของนโยบายสังคมในมิติต่างๆ ท้ัง

ในระดับนานาชาติและระดับประเทศ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง น าเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยนโยบายสังคม ท่ี
เป็นนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

Preliminary study and literature review intensive reading trends of social policy and 
research internationally and nationally; present conceptual policy research framework with 
initiation and creativity 
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830672 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1 
Dissertation II, Type 2.1 

6 หน่วยกิต 

 
เขียนบทสังเคราะห์องค์ความรู้ พัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับแรก และส่งให้แก่คณะกรรมการ

หลักสูตรฯ หรือ คณะกรรมการวิชาการของภาควิชาฯ ให้ข้อเสนอแนะ ปรับแก้ไขโครงร่าง เพื่อเสนอต่อ
ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 Writing and synthesizing body of knowledge, developing first draft proposal, submit to 
program committee or department’s academic committee, rewrite proposal and resubmit to 
committee chair 
 
830673 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1 

Dissertation III, Type 2.1 
8 หน่วยกิต 

 
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ผ่านความเห็นชอบของประธานท่ีปรึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย ขอแต่งต้ัง

คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ขอสอบโครงร่างต่อคณะกรรมการสอบ ปรับปรุงแก้ไขโครงร่าง 
Submit draft proposal to Graduate School for committee appointment, present 

proposal to Examination Committee, revision the proposal. 
 

830674 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1 
Dissertation IV, Type 2.1 

8 หน่วยกิต 

 
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่คณะกรรมการสอบเห็นชอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติด าเนินการ

วิทยานิพนธ์ พัฒนานวัตกรรม และเครื่องมือวิจัย  
Submit the examined proposal and announcement to Graduate School, develop 

innovation and research instruments.  
 
830675 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1 

Dissertation V, Type 2.1 
10 หน่วยกิต 

 
เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงาน สรุป อภิปรายผลการวิจัย และจัดท าข้อเสนอแนะเชิง

นโยบาย คืนข้อมูลสู่กลุ่มผู้แสดงทางสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาในเวทีสาธารณะ สังเคราะห์
ผลการวิจัย ปรับปรุงแก้ไขร่างวิทยานิพนธ์ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการท่ีปรึกษา ส่งวิทยานิพนธ์ ท่ีปรับปรุง
แก้ไขแล้วต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอสอบวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ผ่าน ปรับปรุง (ถ้ามี) และ
จัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

Data collection, analysis, writing report, conclusion and discussion, providing policy 
recommendation to social development actors in public hearing process, synthesize research 
result; submit complete draft dissertation to committee chair, rewrite draft dissertation, submit 
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the revised dissertation to the Graduate School for oral examination, revise dissertation and 
submit complete dissertation to the Graduate School.  
 
830681 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2 

Dissertation I, Type 2.2 
8 หน่วยกิต 

 
ศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น และทบทวนเอกสารอย่างละเอียด ถึงแนวโน้มของนโยบายสังคมในมิติต่างๆ ท้ัง

ในระดับนานาชาติและระดับประเทศ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง น าเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยนโยบายสังคม ท่ี
เป็นนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

Preliminary study and literature review intensive reading trends of social policy and 
research internationally and nationally; present conceptual policy research framework with 
initiation and creativity 
 
830682 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2 

Dissertation II, Type 2.2 
10 หน่วยกิต 

 
เขียนบทสังเคราะห์องค์ความรู้  พัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับแรก และส่งให้แก่คณะกรรมการ

หลักสูตรฯ หรือ คณะกรรมการวิชาการของภาควิชาฯ ให้ข้อเสนอแนะ ปรับแก้ไขโครงร่าง เพื่อเสนอต่อ
ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 Writing and synthesizing body of knowledge, developing first draft proposal, submit to 
program committee or department’s academic committee, rewrite proposal and resubmit to 
committee chair 
 
830683 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2 

Dissertation III, Type 2.2 
10 หน่วยกิต 

 
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ผ่านความเห็นชอบของประธานท่ีปรึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย ขอแต่งต้ัง

คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ขอสอบโครงร่างต่อคณะกรรมการสอบ ปรับปรุงแก้ไขโครงร่าง 
Submit draft proposal to Graduate School for committee appointment, present 

proposal to Examination Committee, revision the proposal. 
 

830684 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2 
Dissertation IV, Type 2.2 

10 หน่วยกิต 

 
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่คณะกรรมการสอบเห็นชอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติด าเนินการ

วิทยานิพนธ์ พัฒนานวัตกรรม และเครื่องมือวิจัย  
Submit the examined proposal and announcement to Graduate School, develop 

innovation and research instruments.  
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830685 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2 
Dissertation V, Type 2.2 

10 หน่วยกิต 

 
เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงาน สรุป อภิปรายผลการวิจัย และจัดท าข้อเสนอแนะเชิง

นโยบาย คืนข้อมูลสู่กลุ่มผู้แสดงทางสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาในเวทีสาธารณะ สังเคราะห์
ผลการวิจัย ปรับปรุงแก้ไขร่างวิทยานิพนธ์ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการท่ีปรึกษา ส่งวิทยานิพนธ์ ท่ีปรับปรุง
แก้ไขแล้วต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอสอบวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ผ่าน ปรับปรุง (ถ้ามี) และ
จัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

Data collection, analysis, writing report, conclusion and discussion, providing policy 
recommendation to social development actors in public hearing process, synthesize research 
result; submit complete draft dissertation to committee chair, rewrite draft dissertation, submit 
the revised dissertation to the Graduate School for oral examination, revise dissertation and 
submit complete dissertation to the Graduate School. 
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3.1.6 ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชา 
 
ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็น 2 ชุดๆ ละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้  
1. เลขสามตัวแรกหมายถึงกลุ่มเลขประจ าสาขาวิชา 

830 หมายถึง สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2. เลขสามตัวหลัง เป็นกลุ่มเลขประจ ารายวิชา มีความหมายดังนี้ 

2.1 เลขรหัสตัวแรก (หลักร้อย)หมายถึง ช้ันปีและระดับการศึกษา 
เลข 6   หมายถึงรายวิชาระดับปริญญาเอก 

2.2 เลขรหัสตัวกลาง (หลักสิบ) หมายถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา 
เลข 0  หมายถึง กลุ่มวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

   เลข 1  หมายถึง กลุ่มวิชาบังคับ 
   เลข 2  หมายถึง กลุ่มวิชาเลือก 
   เลข 6  หมายถึง วิทยานิพนธ์แบบ 1.1 
   เลข 7  หมายถึง วิทยานิพนธ์แบบ 2.1 

เลข 8  หมายถึง วิทยานิพนธ์แบบ 2.2 
2.3 เลขรหัสตัวสุดท้าย (หลักหน่วย) หมายถึง อนุกรมรายวิชา   
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล า 
ดับ 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ประเทศ 

1* นางพัชรินทร์ สิรสุนทร  
 

รอง 
ศาสตราจารย์ 

Ph.D 
สค.ม. 
สส.บ. 

Sociology (Social Planning & Development) 
สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 
สังคมสงเคราะห์ศาสตร ์

The University of Queensland 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2541 
2526 
2523 

ออสเตรเลีย 
ไทย 
ไทย 

2* นายมนตรี กรรพุมมาลย์ 
 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

Ph.D 
M.Sc. 
ร.บ. 

Rural &Environmental Sociology 
Rural Development Planning 
รัฐศาสตร ์

Michigan State University 
AIT 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2543 
2528 
2520 

อเมริกา 
ไทย 
ไทย 

3* นายกวินธร เสถียร 
 

อาจารย์ ศศ.ด. 
วท.ม. 
กษ.บ. 
ศศ.บ. 

พัฒนาสังคม 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยทักษิน 

2552 
2548 
2555 
2544 

ไทย 
ไทย 
ไทย 
ไทย 

4 นายศุภสิทธ์ิ ต๊ะนา อาจารย์ ศศ.ด. 
ศศ.ม. 
รป.บ. 
พธ.บ. 

พัฒนาสังคม 
พัฒนาสังคม 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2555 
2548 
2549 
2546 

ไทย 
ไทย 
ไทย 
ไทย 

5 นางรัดเกล้า  
เปรมประสิทธ์ิ 

อาจารย์ ศศ.ด. 
วท.ม. 
ศศ.บ. 

พัฒนาสังคม 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐศาสตร ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2553 
2545 
2542 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

 
หมายเหตุ: *เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 
 



 
42 

 

3.2.2 อาจารย์ประจ า  
 

ล า 
ดับ 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ประเทศ 

1 นางพัชรินทร์ สิรสุนทร  
 

รอง
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 
สค.ม. 
สส.บ. 

Sociology (Social Planning & Development) 
สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 
สังคมสงเคราะห์ศาสตร ์

The University of Queensland 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2541 
2526 
2523 

ออสเตรเลีย  
ไทย 
ไทย 

2 นายสุทธิชัย ยังสุข รอง
ศาสตราจารย์ 

พธ.ม. 
พธ.บ. 

ปรัชญา 
การบริหารการศึกษา 

มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

2538 
2531 

ไทย 
ไทย 

3 นายมนตรี กรรพุมมาลย์ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D 
M.Sc. 
ร.บ. 

Rural &Environmental Sociology 
Rural Development Planning 
รัฐศาสตร ์

Michigan State University 
AIT 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2543 
2528 
2520 

อเมริกา 
ไทย 
ไทย 

4 นายอ านวย พิรุณสาร 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

สค.ม. 
ศศ.บ. 

มานุษยวิทยาประยุกต์ 
การโรงแรม 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2538 
2534 

ไทย 
ไทย 

5 นางสาวชไมพร  
กาญจนกิจสกุล 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 
สค.ม. 
ร.บ. 

ประชากรศาสตร ์
วิจัยประชากรและสงัคม 
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2545 
2542 
2539 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

6 นางสาวอัจฉริยา  
ชูวงศ์เลิศ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 
พบ.ม. 
น.บ. 

Social Science 
เทคโนโลยีการบริหาร (เกียรตินิยม) 
นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร ์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2555 
2540 
2533 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

7 นางสาวนิสาพร  
วัฒนศัพท์ 

อาจารย์ ปร.ด. 
สศ.ม. 
ศศ.บ. 

ประชากรศาสตร ์
สิ่งแวดล้อม 
ประวัติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2549 
2542 
2537 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

8 นางรัดเกล้า  
เปรมประสิทธ์ิ 

อาจารย์ ศศ.ด. 
วท.ม. 
ศศ.บ. 

พัฒนาสังคม 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐศาสตร ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2553 
2545 
2542 

ไทย 
ไทย 
ไทย 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า (ต่อ)   
 

ล า 
ดับ 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ประเทศ 

9 นายกวินธร เสถียร 
 

อาจารย์ ศศ.ด. 
วท.ม. 
กษ.บ. 
ศศ.บ. 

พัฒนาสังคม 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2552 
2548 
2555 
2544 

ไทย 
ไทย 
ไทย 
ไทย 

10 นายปริญญา สร้อยทอง อาจารย์ ศศ.ด. 
ศศ.ม. 
ศศ.บ. 
วท.บ. 

พัฒนาสังคม 
พัฒนาชนบทศึกษา 
รัฐศาสตร์การปกครอง 
สุขศึกษา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 

2556 
2543 
2542 
2537 

 

ไทย 
ไทย 
ไทย 
ไทย 

11 นายศุภสิทธ์ิ ต๊ะนา อาจารย์ ศศ.ด. 
ศศ.ม. 
รป.บ. 
พธ.บ. 

พัฒนาสังคม 
พัฒนาสังคม 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย 

2555 
2548 
2549 
2546 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

12 นางสาวเสาวลักณ์  
ลิ้มศิริวงศ ์

อาจารย์ ศศ.ม. 
ร.บ. 

พัฒนาสังคม 
รัฐศาสตร ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2549 
2545 

ไทย 
ไทย 

13 นางสาวฐานิดา  
บุญวรรโณ 

อาจารย์ ศศ.ม. 
รบ. 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2550 
2548 

ไทย 
ไทย 
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 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
 

ล า 
ดับ 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณ 
วุฒิ 

สาขาวิชา 
สถาบันที่ส าเร็จ

การศึกษา 
1 นายดิเรก  

ปัทมศิริวัฒน์ 
ศาสตราจารย์ Ph.D. Economics University of 

Georgia 
2 นายศุภสิทธ์ิ  

พรรณารุโณทัย 
ศาสตราจารย์ Ph.D. Health Planning  

and Financing 
University of 
London 

3 นางเบ็ญจา  
ยอดด าเนิน-แอ๊ดติกจ์ 

ศาสตราจารย์ Ph.D. Anthropology University of Illinois, 
Champaign 

4 นายไชยันต์ รัชชกูล รอง 
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. Sociology University of 
Manchester 

5 นายพงศ์สวัสด์ิ  
สวัสด์ิพงศ์ 

รอง 
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. Sociology Iowa State 
University 

6 นายกิตติพัฒน์ 
นนทปัทมดุล 

รอง 
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. Social Work  
(Research in Policy) 

University of Calgary 

7 นางสาวอรทัย อาจอ่ า รอง 
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. Development and 
Planning 

Aalborg University 

8 นายสมศักด์ิ  
ศรีสันติสุข 

รอง 
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. Sociology Kansas State 
University 

9 นายวุฒิสาร ตันไชย รอง 
ศาสตราจารย์ 

M.P.S. Policy Science Saitama University 

10 นายชาย โพธิสิตา รองศาสตราจารย์ Ph.D. Anthropology University of Hawii 
11 นายประจักษ์  

สายแสง 
รองศาสตราจารย์ Ed.D. Higher Education Indiana University 

12 นายโยธิน แสวงดี รองศาสตราจารย์ Ph.D. Sociology University of North 
Carolina 

13 นางปาริชาติ 
วลัยเสถียร 

รองศาสตราจารย์ M.Sc. Rural Development 
Planning 

Asian Institute of 
Technology 

14 นายนิรันดร  ทัพไชย ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

D.B.A. Business 
Administration 

Victoria University 

 

4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม(การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
-ไม่มี- 
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5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1 งานวิจัยวิทยานิพนธ ์
5.1.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
การท าวิจัยในหัวข้อเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม โดยเน้นการวิจัยด้านนโยบายสังคม ซึ่งมี

ลักษณะท่ีแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เกิดองค์ความรู้ใหม่ และ/หรือการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
ทางการพัฒนาสังคม และการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีมีตัวบ่งช้ีการขับเคล่ือนไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ 

 
5.1.2มาตรฐานผลการเรียนรู้  

 นิสิตมีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบและมี
ทฤษฎี หลักการ แนวคิด สนับสนุน สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ท้ังทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางพัฒนา
สังคม มาใช้ในการท าวิทยานิพนธ์โดยบรรลุตามผลการเรียนรู้ท้ัง 5 ด้าน (ดังแสดงในหมวดท่ี 4 ข้อ 2) และ
เป็นท่ีน่าพึงพอใจของคณะกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์ โดยวิทยานิพนธ์มีลักษณะท่ีแสดงความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เกิดองค์ความรู้ใหม่ และ/หรือสร้างนวัตกรรมทางพัฒนาสังคมท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาประเทศได้อย่างสร้างสรรค์ 

 
5.1.3 ช่วงเวลา  
1) แบบ 1.1  เริ่มต้ังแต่ช้ันปีท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น เป็นต้นไป 
2) แบบ 2.1 เริ่มต้ังแต่ช้ันปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย เป็นต้นไป 
3) แบบ 2.2 เริ่มต้ังแต่ช้ันปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย เป็นต้นไป 

 
5.1.4 จ านวนหน่วยกิต 
1) แบบ 1.1 จ านวน 48 หน่วยกิต 
2) แบบ 2.1 จ านวน 36 หน่วยกิต 
3) แบบ 2.2 จ านวน 48 หน่วยกิต 

 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาของ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

 
5.1.5 การเตรียมการ  
1) การมอบหมายอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามหัวข้อหรือ 

ประเด็นท่ีผู้เรียนสนใจจะท าวิทยานิพนธ์ที่สนใจ อย่างน้อย 1 ท่าน 
2) หลักสูตรก าหนดให้มีการจัดสัมมนาส าหรับผู้เรียน/ผู้เรียนเข้าร่วมการประชุมหรือ 

สัมมนาด้านการพัฒนาสังคม ท้ังในและต่างประเทศ เกี่ยวกับแนวโน้ม ทิศทาง และประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง
กับการท าวิจัยด้านนโยบายสังคมและการพัฒนาสังคม 

3) อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ การ 
จัดเตรียมโครงร่าง การสอบโครงร่าง กระบวนการศึกษาค้นคว้า การจัดท ารายงานวิทยานิพนธ์ และการ
ประเมินผลกระบวนการท าวิทยานิพนธ์ของผู้เรียน 
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4) ผู้เรียนศึกษาหาหัวข้อการท าวิจัย การจัดท าโครงร่างและสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  
การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผล จัดท ารายงานวิทยานิพนธ์ และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการ
สอบป้องวิทยานิพนธ์ 
 

5.1.6 กระบวนการประเมินผล 
อาจารย์ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการการสอบท าหน้าท่ีในการประเมินผลการท าวิจัยของผู้เรียนดังนี้ 
1) แบบ 1.1จ านวน 48 หน่วยกิต 

 
การลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ 

หลักฐาน/ร่องรอยความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ ผู้ประเมิน 

วิทยานิพนธ์ 1 
3 หน่วยกิต 

1. หัวข้อวิทยานิพนธ์ 
2. Concept Paper 
3. แบบบันทึกการปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ 

- อาจารย์ที่ปรึกษา 

วิทยานิพนธ์ 2 
5 หน่วยกิต 

1. บทสังเคราะห์องคค์วามรู้ด้านการพัฒนาสังคม 
2. โครงร่างวิทยานิพนธ์ 
3. แบบบันทึกการปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ 

- อาจารย์ที่ปรึกษา 
- คณะกรรมการหลักสูตรฯ/ 
คณะกรรมการวิชาการ 

วิทยานิพนธ์ 3 
10 หน่วยกิต 

1. โครงร่างวิทยานิพนธ์ 
2.ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษา 
3. แบบบันทึกการปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ 

- อาจารย์ที่ปรึกษา 
 

วิทยานิพนธ์ 4 
10 หน่วยกิต 

1. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
2. โครงร่างวิทยานิพนธ์ 
3. ตัวอย่างนวัตกรรมหรือเครื่องมือวิจัย 
4. แบบบันทึกการปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ 

- อาจารย์ที่ปรึกษา 
- คณะกรรมการสอบป้องกัน 
วิทยานิพนธ์ 

วิทยานิพนธ์ 5 
10 หน่วยกิต 

1. ผลการวิเคราะห์ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
2. แบบบันทึกการปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ 

- อาจารย์ที่ปรึกษา 
 

วิทยานิพนธ์ 6 
10 หน่วยกิต 

1. โครงร่างวิทยานิพนธ์ 
2. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
3. รายงานวิทยานิพนธ์ 
4. แบบบันทึกการปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ 

- อาจารย์ที่ปรึกษา 
- คณะกรรมการสอบป้องกัน 
วิทยานิพนธ์ 
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2) แบบ 2.1 จ านวน 36 หน่วยกิต 
 

การลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ 

หลักฐาน/ร่องรอยความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ ผู้ประเมิน 

วิทยานิพนธ์ 1 
4 หน่วยกิต 

1. หัวข้อวิทยานิพนธ์ 
2. Concept Paper 
3. กรอบแนวคิดนโยบายสังคม 
4. แบบบันทึกการปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ 

- อาจารย์ที่ปรึกษา 

วิทยานิพนธ์ 2 
6 หน่วยกิต 

1. โครงร่างวิทยานิพนธ์ 
2. บทสังเคราะห์องคค์วามรู้ด้านการพัฒนาสังคม 
3. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษา 
4. แบบบันทึกการปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ 

- อาจารย์ที่ปรึกษา 
- คณะกรรมการหลักสูตรฯ 

วิทยานิพนธ์ 3 
8 หน่วยกิต 
 

1. โครงร่างวิทยานิพนธ์ 
2. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
3. แบบบันทึกการปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ 

- อาจารย์ที่ปรึกษา 
- คณะกรรมการสอบป้องกัน 
วิทยานิพนธ์ 

วิทยานิพนธ์ 4 
8 หน่วยกิต 
 

1. นวัตกรรม และเครื่องมือวิจัย 
2. ผลการวิเคราะห์ สรุปอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
3. แบบบันทึกการปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ 

- อาจารย์ที่ปรึกษา 

วิทยานิพนธ์ 5 
10 หน่วยกิต 
 

1. โครงร่างวิทยานิพนธ์ 
2. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
3. รายงานวิทยานิพนธ์ 
4. แบบบันทึกการปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ 

- อาจารย์ที่ปรึกษา 
- คณะกรรมการสอบป้องกัน 
วิทยานิพนธ์ 
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3) แบบ 2.2 จ านวน 48 หน่วยกิต 
 

การลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ 

หลักฐาน/ร่องรอยความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ ผู้ประเมิน 

วิทยานิพนธ์ 1 
3 หน่วยกิต 

1. หัวข้อวิทยานิพนธ์ 
2. Concept Paper 
3. กรอบแนวคิดการวิจัยนโยบายสังคมที่เป็นนวัตกรรม 
เชิงสร้างสรรค ์
4. แบบบันทึกการปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ 

- อาจารย์ที่ปรึกษา 

วิทยานิพนธ์ 2 
5 หน่วยกิต 

1. โครงร่างวิทยานิพนธ์ 
2. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษา 
3. แบบบันทึกการปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ 

- อาจารย์ที่ปรึกษา 
- คณะกรรมการหลักสูตรฯ 

วิทยานิพนธ์ 3 
10 หน่วยกิต 

1. โครงร่างวิทยานิพนธ์ 
2. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
3. แบบบันทึกการปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ 

- อาจารย์ที่ปรึกษา 
- คณะกรรมการสอบป้องกัน 
วิทยานิพนธ์ 

วิทยานิพนธ์ 4 
10 หน่วยกิต 

1. ตัวอย่างนวัตกรรมหรือเครื่องมือวิจัย 
2. แบบบันทึกการปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ 

- อาจารย์ที่ปรึกษา 

วิทยานิพนธ์ 5 
10 หน่วยกิต 

1. ผลการวิเคราะห์ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คืนข้อมูลสู่กลุ่มผู้แสดงทาง 
สังคมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาในเวที 
สาธารณะ 
3. บทความทางวิชาการ 
4. แบบบันทึกการปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ 

- อาจารย์ที่ปรึกษา 

วิทยานิพนธ์ 6 
10 หน่วยกิต 

1. โครงร่างวิทยานิพนธ์ 
2. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
3. รายงานวิทยานิพนธ์ 
4. แบบบันทึกการปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ 

- อาจารย์ที่ปรึกษา 
- คณะกรรมการสอบป้องกัน 
วิทยานิพนธ์ 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 

 

ที ่ คุณลักษณะพิเศษ ข้อ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนิสิต 
1 มีทักษะด้านการวิจัย และน าข้อมูลที่ได้

จากการวิจัยไปสู่การประยุกต์ใช้ในระดับ
นโยบายด้านการพัฒนาสังคม ที่มีความรู้
และความสามารถในการก าหนด
นโยบายการพัฒนาสังคมอย่าง
สร้างสรรค์ในบริบทสงัคมไทย 

1.1 
 
 
1.2 
 
 
1.3 
 
 
1.4 
 
 
1.5 
 

ใช้รูปแบบและกระบวนการเรียนการสอนแบบเน้นวิจัยเป็นฐาน
และการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้กับงานด้านการพัฒนา
สังคม  
จัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนิสิตกับนักวิจัยมือ
อาชีพ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาโจทย์วิจัยของนิสิต โดยมุ่งเน้นผล
การศึกษาท่ีน าไปสู่การก าหนดนโยบายเพ่ือการพัฒนาสังคม  
สนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตจัดท าโครงการบริการวิชาการ
เพ่ือสังคมและกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคม ในรูปของ
โครงการสาธารณประโยชน์เพ่ือการพัฒนาสังคม 
สนับสนุนให้มีการน าผลการวิจัยของนิสิตคืนข้อมูลกลับให้
ผู้เก่ียวข้องได้น าไปใช้ประโยชน์ โดยมีหนังสือ/เอกสารตอบรับ
การใช้ประโยชน์ 
สนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมประชุมและน าเสนอ
ผลงานวิชาการในที่ประชุมสัมมนาวิชาการ 

2 เป็นนักวิจัยนโยบายด้านการพัฒนา
สังคมแบบมืออาชีพที่มีส านึกสาธารณะ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรม 
จริยธรรม อุดมการณ์ และปณิธานของ
การเป็นนักนโยบายด้านการพัฒนา
สังคมที่ดี 

2.1 
 
 
 
2.2 

จัดอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของการเป็นนักวิจัย
นโยบายด้านการพัฒนาสังคมแบบมืออาชีพ ที่มีส านึก
สาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม มีอุดมการณ์และปณิธาน
ด้านการพัฒนาสังคมที่ดี 
พัฒนาและส่งเสริมให้นิสิตมีความเข้าใจและตระหนักใน
ความส าคัญของการพัฒนา เปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และแบ่งปันประสบการณ์กับผู้บริหาร/นักพัฒนาท่ีได้รับการ
ยอมรับในระดับประเทศ 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) นิสิตสามารถบ่งช้ีข้อจ ากัดเชิงนโยบายการพัฒนาสังคมท่ีซับซ้อนในบริบททางวิชาการ อย่างผู้รู้  

โดยปราศจากอคติ ยุติธรรม เป็นเหตุเป็นผล และมีหลักฐานสนับสนุน โดยแสดงออกด้วยการส่ือสารเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหา ข้อสรุป บทวิพากษ์ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้วยความสุภาพและตระหนักถึงผลกระทบ
ท่ีอาจเกิดขึ้นกับบุคคล ชุมชน และสังคม อย่างมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ สามารถใช้ดุลยพินิจท่ีเหมาะสม 
และมีพฤติกรรมการแสดงออกที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม 

2) นิสิตมีภาวะผู้น าในการส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดแนวนโยบายสังคมเพื่อประโยชน์สุขของคน 
ส่วนใหญ่ และประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ท้ังในท่ีท างาน ในชุมชน สังคม และในขณะท่ี
ศึกษาเล่าเรียน 
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้เพือ่การพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
สอดแทรกอยู่ในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชา โดยมุ่งเน้นให้นิสิตสามารถบูรณาการทักษะ

ด้านคุณธรรม จริยธรรม เข้าในกระบวนการเรียนรู้ การวิจัย การสร้างตลอดจนการพัฒนานวัตกรรม โดย
มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคม ท้ังในทางทฤษฎี ปฏิบัติ และการวิจัย โดยมุ่ง
พัฒนาปัญญาของผู้เรียน ในการป้องกันแก้ไขปัญหาด้านจริยธรรม คุณธรรม ท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนา
สังคมในทุกระดับ 
 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ก าหนดให้ทุกรายวิชา มีการประเมินผลการเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมร้อยละ 10 ในทุกรายวิชาท่ี
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยท าการประเมินผลการะเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ท้ังในระหว่าง
การศึกษา และภายหลังท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว ด้วยวิธีการต่างๆ อาทิการใช้แบบสอบถาม แบบสังเกต แนว
สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และแบบวัดผลด้านคุณธรรม จริยธรรม ในรูปแบบท่ีหลากหลาย ท้ังโดยให้ผู้เรียน
ประเมินตนเอง ประเมินโดยเพื่อนและอาจารย์ เพื่อประเมินผลการสร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนาสังคม ใน
มิติท่ีมีการบูรณาการการพัฒนาสังคมเข้ากับการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.2 ด้านความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) นิสิตสามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาสังคม 
2) มีความรู้ ความเข้าใจอย่างลุ่มลึกในองค์ความรู้ท่ีเป็นแก่นของสาขาวิชาการและวิชาชีพ 
3) นิสิตมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในประเด็นปัญหาด้านการพัฒนาสังคม แนวโน้มและทิศทางของ 

นโยบายการพัฒนาสังคม 
4) นิสิตสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการขับเคล่ือนเชิงนโยบายได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ 

ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นท้ังในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ
อย่างมีเหตุผลเพื่อวิพากษ์ พยากรณ์ และเสนอแนะในประเด็นท่ีเป็นปัญหาด้านการพัฒนาสังคม ตลอดจน
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการด าเนินนโยบายการพัฒนาสังคม 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์

ด้านการพัฒนาสังคมอย่างลึกซึ้ง สามารถเช่ือมโยงระหว่างแนวนโยบายการพัฒนาสังคม องค์ความรู้ด้าน
แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาสังคม เทคนิคและกระบวนการ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในระดับปฏิบัติการ โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม เทคโนโลยี และสภาพ
ปัญหา เน้นหลักการเชิงทฤษฎี และการประยุกต์เพื่อการปฏิบัติจริงในกระบวนการพัฒนา เน้นการเรียนรู้
ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในลักษณะของชุมชนปฏิบัติการด้านการเรียนรู้ และองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ เพื่อให้ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์จริงในการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขับเคล่ือนเชิง
นโยบาย โดยมุ่งเน้นให้การท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต มีรากฐานมาจากการมีอิสระทางความคิดการแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยพัฒนาทักษะในการคิดเชิงวิพากษ์ การเป็นผู้น า การตัดสินใจ การสังเคราะห์องค์
ความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม และการยอมรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง โดยสนับสนุนให้นิสิต
เข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ การ
น าองค์ความรู้ไปใช้เพื่อการขับเคล่ือนเชิงนโยบาย เพื่อการใช้ประโยชน์ท่ีเป็นรูปธรรม 
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต อย่างครอบคลุมทุกด้าน ด้วยการ

ทดสอบย่อย การน าเสนอกลุ่มย่อย การอภิปรายในการประชุมสัมมนาทางวิชาการของภาควิชาฯ การสอบ
วัดคุณสมบัติ การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การสอบวิทยานิพนธ์ ผลส าฤทธิ์ของการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงานแบบสหวิทยาการ การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การคืนข้อมูลให้แก่ผู้ท่ีได้รับผลกระทบเชิง
นโยบาย ผู้แสดงทางสังคม และผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียจากการพัฒนาสังคม 
 

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) สามารถเข้าใจอย่างถ่องแท้และลุ่มลึก ในแนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคด้านการแสวงหาความรู้  

การวิเคราะห์ สรุป และสังเคราะห์ประเด็นปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ และสามารถพัฒนาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาด้านการพัฒนาสังคม ด้วยวิธีการใหม่ๆ  

2) สามารถระบุช่องว่างของความรู้ และพัฒนาความรู้ ความเข้าใจใหม่ๆ ท่ีสร้างสรรค์ โดยบูรณา 
การแนวคิดทฤษฎี ตลอดจนข้อค้นพบต่างๆ จากแหล่งข้อมูลท่ีมีความหลากหลายและเป็นปัจจุบัน 

3) สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยท่ีส าคัญ ซึ่งเป็นปํญหาเชิงนโยบาย ท่ีมีความ 
ซับซ้อน เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการพัฒนาสังคม เสนอแนะและปรับปรุงแนวปฏิบัติใน
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

4) สามารถสร้างและเสนอกรอบความคิดหรือกระบวนทัศน์ใหม่ด้านการพัฒนาสังคม ท่ีบูรณาการ 
กับองค์ความรู้แบบเป็นองค์รวม จากสหวิทยาการหรือพหุวิทยาการท่ีผ่านการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาพรวม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ใช้หลักการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหา มี

ความสามารถในการเรียนรู้ และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผ่านการปฏิบัติจริง สามารถคิดวิพากษ์อย่างมี
ระบบ ประยุกต์ใช้ศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมเข้ากับบริบททางสังคมวัฒนธรรม และสภาพปัญหาร่วมสมัย 
ในสถานการณ์จริง โดยใช้ปัญญาเป็นส่ิงกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความ
คิดเห็น พัฒนาความสามารถในการปรับตัว สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินทักษะทางปัญญา จากการแสดงออกของกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ไขปัญหา และ

การเช่ือมโยงกับการปฏิบัติงานจริง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การน าเสนอผลงาน การอภิปราย การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ การตอบค าถาม การโต้แย้งและการยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 

 
2.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการและวิชาชีพด้วยความรอบรู้อย่างแท้จริง 

และแสดงออกถึงความรับผิดชอบ 
2) สามารถวางแผน วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อนมากด้วยตนเอง สามารถวางแผน 

เพื่อปรับปรุงตนเอง องค์กร ชุมชน และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3) แสดงออกซึ่งทักษะของการเป็นผู้น าทางความคิด ท่ีเสนอแนะแนวทางเชิงนโยบายท่ีเหมาะสม 
ให้แก่สังคม ด้วยความเหมาะสม ตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนการเรียนรู้ การปฏิสัมพันธท์างสังคม
และความรับผิดชอบท้ังในระดับบุคคล กลุ่ม องค์กร และสังคม 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

เน้นการเรียนการสอนท่ีมีการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมท้ังระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง ผู้ เรียนกับผู้สอน 
และผู้เรียนกับผู้บริหารงานพัฒนาสังคมในทุกระดับ เรียนรู้การปฏิบัติงานท้ังในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการแบบสหวิทยาการและแบบทีม การแสดงออกถึงการมีภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดี การมีมนุษยสัมพันธ์
ท่ีดีกับเพื่อนนิสิตท่ีร่วมเรียน ผู้ร่วมงาน และผู้แสดงทางสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม การวางตัวท่ี
เหมาะสมกับสถานภาพทางสังคม กาลเทศะ การร่วมกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาสังคม การ
ประสานงาน การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตหลากหลายด้าน ท้ังระหว่างกิจกรรมการเรียน

การสอนในช้ันเรียน อาทิ ความสนใจ การต้ังใจใฝ่เรียนรู้ การพัฒนาตนเอง การแสดงบทบาทตามภาวะผู้น า
และผู้ตามท่ีดี ความสามารถในการท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น การท างานวิจัย และการร่วมท ากิจกรรมเพื่อ
สังคม 

 
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถคัดกรองข้อมูลเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และการประยุกต์ใช้สถิติเพื่อการ 

วิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นปัญหาเชิงนโยบายและประเด็นปัญหาด้านการพัฒนาสังคม 
2) สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ท้ังใน 

วงการวิชาการและวิชาชีพ ชุมชน และสังคมท่ัวไป สามารถน าเสนอรายงานท้ังในรูปแบบท่ีเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ ผ่านส่ิงตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการศึกษาค้นคว้าใน
ประเด็นส าคัญด้านการพัฒนาสังคมต่างๆ  

3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร ประมวลผลข้อมูลและน าไปใช้แก้ไขปัญหา  
เสนอแนะเชิงนโยบายในด้านต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT เป็นเครื่องมือหรือเป็นแหล่ง 
เรียนรู้ท่ีส าคัญ 

2) สอดแทรกทักษะด้านการวิเคราะห์ การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการ 
สอนในรายวิชาสัมมนา 1, 2 และรายวิชาสถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยนโยบายสังคม ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับท่ีไม่
นับหน่วยกิตเพื่อให้นิสิตฝึกทักษะด้านการวิเคราะห์ การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การศึกษาค้นคว้า วิจัย และการน าเสนอผลงานท้ังท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีกิจกรรมการเรียนการ
สอนอื่นๆ ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ ท้ังด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น การอภิปราย การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิเคราะห์ปัญหาจริงในการเรียนรู้และการท างานวิจัย 
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2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเมินผลตามกิจกรรมการเรียนการสอน และการน าเสนองาน โดยใช้แบบประเมินทักษะด้าน
ต่างๆ การทดสอบความรู้ และเทคนิคการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จ าลองเสมือนจริง และ
การท างานวิจัยต้ังแต่เริ่มต้นพัฒนาแนวคิด และโครงร่างการวิจัยจนถึงขั้นตอนการเขียนรายงาน การน าเสนอ
ผลงาน และการคืนข้อมูลหรือข้อ ค้นพบสู่สังคม องค์กร หรือ  ผู้แสดงทางสังคมท่ีเกี่ ยวข้องกับ
กระบวนการพัฒนาสังคม 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

รายวิชา 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ทักษะด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
830601 วิธีวิทยาวิจัยขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม                 
830602 สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยนโยบายสังคม                 
830603 สัมมนา 1                 
830604 สัมมนา 2                  
830605 สัมมนา 3                 
830611 แนวคิดและทฤษฎีระดับสูงด้านการพัฒนาสังคม                 
830612 นโยบายสังคมเพื่อการพัฒนาสังคม                  
830613 ยุทธศาสตร์การวางแผนเพื่อการพัฒนาสังคม                 
830621 หัวข้อปัจจุบันและแนวโน้มของการพัฒนาสังคม                 
830622 การศึกษาการพัฒนาสังคมเชิงเปรียบเทียบ                 
830623 ภูมิภาคศึกษาในการพัฒนาสังคม                 
830624 การบริหารจัดการองค์ความรู้ในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน                 
830625 การสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการพัฒนาสังคม                 
830626 อาเซียนและผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น                 
830627 ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุลักษณ์                 
830628 การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม                 
830629 ปัญหาพิเศษในการพัฒนาสังคม                 

 
หมายเหตุ: ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ต่อ 
 

รายวิชา 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ทักษะด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
830630 การวิจัยระบบนโยบาย                 
830631 วิจัยปัญญาปฏิบัติเชิงการวางแผนระดับสูง                 
830632 ปรัชญาการวิจัย                   
830661-6 วิทยานิพนธ์ 1-6 แบบ 1.1                  
830671-5 วิทยานิพนธ์ 1-5 แบบ 2.1                 
830681-5 วิทยานิพนธ์ 1-5 แบบ 2.2                 

 

หมายเหตุ: ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง  
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์การประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือเกณฑ์การให้ระดับคะแนน (เกรด) 
ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา โดย

แบ่งการก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม คือ อักษรล าดับข้ันท่ีมีค่าล าดับข้ัน อักษรล าดับข้ันท่ีไม่มีค่าล าดับ
ขั้น และอักษรล าดับข้ันท่ียังไม่มีการประเมินผล 

1.1 อักษรล าดับข้ันท่ีมีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนดดังนี้ 
 
อักษรล าดับข้ัน ความหมาย ค่าล าดับข้ัน 
A ดีเย่ียม (excellent) 4.00 
B+ ดีมาก (very good) 3.50 
B ดี (good) 3.00 
C+ ดีพอใช้ (fairly good) 2.50 
C พอใช้ (fair) 2.00 
D+ อ่อน (poor) 1.50 
D อ่อนมาก (very poor) 1.00 
F ตก (failed) 0.00 

     
1.2 อักษรล าดับข้ันท่ีไม่มีค่าล าดับข้ัน ให้ก าหนดดังนี้ 

 
อักษรล าดับข้ัน ความหมาย  
S เป็นท่ีพอใจ (satisfactory) 
U ไม่เป็นท่ีพอใจ (unsatisfactory) 
W การถอนรายวิชา (withdrawn) 

 
1.3 อักษรล าดับข้ันท่ียังไม่มีการประเมินผล ให้ก าหนดดังนี ้
 
อักษรล าดับข้ัน ความหมาย  
I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (in complete) 
P การเรียนการสอนยังไม่ส้ินสุด (in progress) 
 
- รายวิชาบังคับนิสิตจะต้องได้ล าดับข้ันไม่ต่ ากว่า C หรือ S มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนซ้ า 
- รายวิชาท่ีก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรล าดับข้ัน S หรือ U ได้แก่ รายวิชาท่ีไม่นับหน่วย

กิต/สัมมนา/วิทยานิพนธ ์
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2. กระบวนการสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
ก าหนดระบบการสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้เพื่อแสดงหลักฐานยืนยันหรือสนับสนุนว่านิสิตและ

ดุษฎีบัณฑิตทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
เอก และ/หรือระดับปริญญาโทสาขาวิชาพัฒนาสังคม 

2.1 การทบทวนมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
2.1.1 ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบ 

การประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา 
2.1.2 มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้

เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบประกอบด้วยคณะกรรมการ ดังนี ้
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2) อาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการนิสิต 
3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1.3 ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชา ตามจ านวนรายวิชาท่ีก าหนดคือ 

ทุกรายวิชาในรายวิชาบังคับ และรายวิชาวิทยานิพนธ์แบบท่ีนิสิตได้เลือกท า โดยให้คณะกรรมการพิจารณา
ความสอดคล้องของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และตรวจสอบผลการใช้คะแนนกับเครื่องมือวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ต่างๆ รวมถึงพิจารณาผลงานของนิสิต ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับรายวิชาท่ีใช้ทบสอบ
มาตรฐานการเรียนรู้นั้นๆ 

 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา เน้นการท าวิจัยประเมินผลสัมฤทธิ์ ของ
การประกอบอาชีพหรือการปรับเปล่ียนงานของดุษฎีบัณฑิต โดยท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง แล้วน าผลท่ีได้มาใช้
เป็นข้อมูลประเมินคุณภาพหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน โดยมี
หัวข้อการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 

2.2.1 สภาวะการได้งานท าหรือการปรับเปล่ียนงานของดุษฎีบัณฑิต ประเมินจากการได้งานท าหรือ
การปรับเปล่ียนงานตรงตามสาขาวิชา หรือในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง และระยะเวลาในการหางาน โดยประเมิน
จากดุษฎีบัณฑิตในแต่ละรุ่นท่ีส าเร็จการศึกษา  

2.2.2 ต าแหน่งงานและความก้าวหน้าในสายงานดุษฎีบัณฑิต  
2.2.3 ความพึงพอใจของดุษฎีบัณฑิตต่อความรู้ความสามารถท่ีได้เรียนรู้จากหลักสูตรท่ีใช้ในการ

ประกอบอาชีพหรือการปรับเปล่ียนงาน พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  

2.2.4 ความพึงพอใจของดุษฎีบัณฑิตหรือนายจ้าง ข้อเสนอแนะ ความต้องการ และความคาดหวัง
จากหลักสูตรในการน าไปประยุกต์ใช้เพื่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน/สถานประกอบการ 

2.2.5 ความพึงพอใจของสถาบัน/หน่วยงาน/องค์กร ท่ีรับดุษฎีบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรเข้าร่วมงานวิจัยในระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Research Program)ประเมินจาก
ความรู้ความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงาน การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า  

2.2.6 ข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษ วิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ถึงผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของดุษฎีบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้ องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการพัฒนา
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สังคม และการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ การเปล่ียนแปลงบริบททางสังคมวัฒนธรรม 
สถานการณ์ปัจจุบัน สภาพปัญหา และทิศทางนโยบายการพัฒนาสังคม 

2.2.7 ผลงานของนิสิตและดุษฎีบัณฑิตท่ีวัดได้เป็นรูปธรรม ได้แก่ 
1) จ านวนบทความวิชาการ ผลงานวิจัย หนังสือ ต ารา ท่ีพัฒนาต่อยอดจากวิทยานิพนธ์ 
2) จ านวนการน าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาสังคมในการประชุม 

วิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
3) จ านวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะและโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา 

สังคมร่วมกับองค์กรท่ีเป็นท่ียอมรับของสาธารณะชนท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
4) จ านวนการคืนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมท่ีได้จากวทิยานิพนธ์สู่สังคมหรือ 

กลุ่มเป้าหมายโดยเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและยอมรับในวงกว้าง 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ท้ังนี้ คณะกรรมการหลักสูตรฯ อาจก าหนดให้นิสิตศึกษารายวิชาหรือมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต โดยมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 

3.1 เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการและน าเสนอความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการ
หลักสูตรฯอย่างน้อย 1 ครั้งทุกภาคการศึกษา  

3.2 เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติอย่างน้อย 1 ครั้ง 
3.3 น าเสนอผลงานวิจัยท่ีเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานพินธ์ด้วยวาจา (Oral Presentation) ในท่ี

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติอย่างน้อย 1 ครั้ง 
3.4 ผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ

ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์อย่างน้อย 1 เรื่อง ประกอบด้วย 
1) วารสารวิชาการท่ีอยู่ในระบบฐานข้อมูลของ TCI หรือ 
2) วารสารวิชาการท่ีอยู่ในระบบฐานข้อมูล ISI หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาอาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 มีการปฐมนิเทศเพื่อให้ค าแนะน าแก่อาจารย์ใหม่ เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจใน 

แนวนโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาฯ และหลักสูตรท่ีเปิดสอน 
1.2 มีโครงการประชุมและสัมมนาวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อม แลกเปล่ียนเรียนรู้และ 

แบ่งปันประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน การประเมินผล การวิจัย และการปฏิบัติงานด้านการพัฒนา
สังคมระหว่างอาจารย์ใหม่และคณาจารย์ของหลักสูตร 

1.3 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับอาจารย์ใหม่ โดยมีเนื้อหาครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ 1) นโยบาย 
ของมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาฯ และหลักสูตรท่ีเปิดสอน 2) ความเช่ียวชาญ ความสนใจ คุณวุฒิและ
ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรฯ 3) การประเมินผลการเรียนการสอน 
4) ข้อมูลท่ัวไปด้านการด าเนินชีวิต สภาพแวดล้อม และการปรับตัว และ 5) ท าเนียบคณาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์พิเศษ วิทยากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันของหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม  

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ใหม่ 
2.1 การพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล 

1) ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้รับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษา เทคนิค  
และทักษะในการประเมินผล ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความทันสมัย 

2) ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ ด้านการ 
วิจัย การเรียนการสอน และการปฏิบัติงานร่วมกับผู้แสดงทางสังคม ตลอดจนภาคี/องค์กร/หน่วยงานท่ี
ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคม ท้ังในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ 

3) สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมประชุม และน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุม 
วิชาการระดับชาติและนานาชาติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 
1) สนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนอาจารย์และนักวิจัยกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงาน 

ด้านการพัฒนาสังคมท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  
2) สนับสนุนให้คณาจารย์ ได้ศึกษาดูงานต่างประเทศ ฝึกอบรม ศึกษาต่อ แลกเปล่ียน 

ประสบการณ์ด้านการพัฒนาสังคม ท าวิจัยร่วมกับนักวิชาการด้านพัฒนาสังคม และแลกเปล่ียนความคิดเห็น
กับผู้บริหารงานพัฒนาสังคมในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 

3) สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมประชุม และน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุม 
วิชาการระดับชาติและนานาชาติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4) จัดโครงการบริการวิชาการด้านการพัฒนาสังคม เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นิสิต และ 
ศิษย์เก่าได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านการ
พัฒนาสังคม ตลอดจนสร้างเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้บริหารงานพัฒนาสังคมท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ 
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5) ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นเป้าหมายหลัก และเพื่อผลสัมฤทธิ์ด้าน 
การเรียนการสอน เพื่อสร้างเสริมความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพพัฒนาสังคมเป็นเป้าหมายรอง 

6) ส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยในลักษณะสหวิทยาการระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนิสิต 
ปัจจุบันของหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

7) สนับสนุนงบประมาณเพื่อการเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนาวิชาการส าหรับคณาจารย์  
และนิสิตด้านคอมพิวเตอร์ ภาษา สถิติและการวิจัย 

8) จัดโครงการเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่คณาจารย์และนิสิตอย่างต่อเนื่อง  
พร้อมสนับสนุนให้มีการสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษา 

9) สนับสนุนให้คณาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อให้มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
10)  สนับสนุนงบประมาณเพื่อพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ท่ีสังเคราะห์ข้ึนจากผลงานวิจัยของ 

คณาจารย์ ในรูปของหนังสือ ต ารา วารสารวิชาการท่ีมีมาตรฐานสากล 
11) ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสังคมท่ีจัดขึ้น โดย 

มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรด้านการพัฒนาสังคม 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
การบริหารหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรประกอบด้วย ประธานหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าท่ีรับผิดชอบ ควบคุม และด าเนินการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้
เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา พร้อมท้ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ และผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพื่อท าหน้าท่ี
รับผิดชอบ จัดการเรียนการสอน และประสานงานกับอาจารย์ ผู้สอน และนิสิต โดยมีคณบดีคณะ
สังคมศาสตร์และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ก ากับดูแล คอยให้ค าแนะน า ส่งเสริม สนับสนุน และก าหนด
แนวนโยบายปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมให้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะ อาจารย์ผู้สอน 
และอาจารย์พิเศษ เพื่อติดตาม ก ากับดูแล รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็น
ประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยจ าแนกออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 

1.1 ด้านการเรียนการสอน 
มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2548 และการจัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของหลักสูตร โดยอาจารย์ประจ าวิชาจัดท าแผนการ
สอน (มคอ.3) ในหัวข้อวิชาท่ีตนรับผิดชอบ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามภาระงานของ
อาจารย์อย่างสม่ าเสมอตาม มคอ.5 และน าผลการประเมินมาใช้พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ และมีการ
พัฒนาอาจารย์อย่างสม่ าเสมอ โดยส่งเสริมให้มีการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น ตลอดจนจัดให้มีงบประมาณ
สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมอบรม สัมมนา ผลิตต ารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน หรือบทความทาง
วิชาการจัดให้มีการศึกษาดูงานท้ังในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
วิทยาการใหม่ๆ 

1.2 ด้านหลักสูตร 
มีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น สอดคล้องกับสภาพการเปล่ียนแปลง

ของสังคมวัฒนธรรม และตลอดจนความต้องการของตลาดแรงงาน ความพร้อมและความสามารถของนิสิต
ทุกๆ 2 ป ี

1.3 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
การเรียนการสอนในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นเรศวร มุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการพัฒนาสังคม เน้นสร้างและพัฒนาทักษะ ตลอดจน
ประสบการณ์ท้ังในและนอกช้ันเรียน โดยในห้องเรียนใช้การเรียนท่ีเน้นการน ากรณีศึกษาท่ีเป็นประเด็นด้าน
นโยบายการพัฒนาสังคมร่วมสมัย ปัญหาเร่งด่วน หรือประเด็นเด่นซึ่งเป็นท่ีสนใจของสถาบัน/องค์กรด้าน
การพัฒนาสังคม หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารการพัฒนา ตลอดจนผู้ก าหนดนโยบายด้านการพัฒนา
สังคม โดยจัดให้มีผู้เช่ียวชาญ ผู้บริหารการพัฒนา และวิทยากรพิเศษ ร่วมบรรยายในรายวิชาต่างๆ ให้
คณาจารย์และนิสิตเข้ามีส่วนร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในช้ันเรียน ฝึกทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การวิพากษ์ 
การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น พร้อมท้ังส่งเสริมให้นิสิต เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการด้านการ
พัฒนาสังคมในระดับประเทศหรือนานาชาติ และส่งเสริมให้มีการใช้และพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดย
สอดแทรกไว้ในรูปของการอ่าน การฟัง การเขียน และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในทุกรายวิชา 
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1.4 ด้านการให้ค าแนะน านิสิต 
จัดให้มีอาจารย์ท่ีปรึกษาช้ันปี คอยให้ค าแนะน าในเรื่องต่างๆแก่นิสิตทุกรุ่น เช่น การปรับตัว การใช้

ชีวิตในมหาวิทยาลัยในฐานะนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต การลงทะเบียนเรียน การท าวิทยานิพนธ์ การพัฒนา
ทักษะทางสังคม ภาษา เทคโนโลยีและการส่ือสาร โดยให้อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
ต้ังแต่ต้น เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องในบทบาทหน้าท่ีของอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยในแต่ละปีให้นิสิตแต่ละ
รุ่นประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษา เสนอแนะและให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนต่อไป 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบรหิารงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดสรรงบประมาณประจ าปี ท้ังงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพื่อจัดซื้อ

ต ารา ส่ือการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์ท่ีเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนท้ังใน
ช้ันเรียนและนอกช้ันเรียนของนิสิต พร้อมท้ังสร้างเสริมสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนิสิต 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะสังคมศาสตร์ มีความพร้อมด้านต ารา หนังสือ แหล่งสืบค้นและ

ฐานข้อมูลต่างๆ โดยมีส านักหอสมุดกลาง ห้องสมุดคณะ/ส านักวิชาต่างๆ ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีความพร้อมและเพียงพอในการศึกษาค้นคว้าของ
นิสิต 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่ม 
ประสานงานกับส านักหอสมุดกลาง เพื่อจัดซื้อหนังสือ ต ารา และเอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อให้บริการแก่อาจารย์และนิสิต ได้ใช้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และใช้ประกอบการเรียนการสอน 
ประสานงานอาจารย์ผู้สอนและวิทยากรพิเศษ เพื่อเสนอรายช่ือและจัดซื้อหนังสือและเอกสารทางวิชาการท่ี
ทันสมัยและจ าเป็นในการเรียนการสอน  

คณะสังคมศาสตร์จัดพื้นท่ีท่ีเหมาะสมเพื่อเป็นห้องค้นคว้าอิสระ และห้องพักระดับบัณฑิตศึกษา 
อ านวยความสะดวกในการใช้งาน สนับสนุนส่ือการเรียนการสอน และอุปกรณ์การศึกษาท่ีจ าเป็น 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
ส าหรับความต้องการท่ัวไป ประสานงานให้งานแผนฯของคณะสังคมศาสตร์ และเจ้าหน้าท่ี

ผู้เกี่ยวข้องประเมินความเพียงพอของปริมาณทรัพยากร โดยเปรียบเทียบกับจ านวนนิสิต คณาจารย์ และ
บุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ เป็นประจ าทุกไตรมาส ส าหรับทรัพยากรท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ให้
ประเมินทุกรายภาคการศึกษา แล้วเสนอต่อประธานหลักสูตรฯและภาควิชาฯ เพื่อจัดสรรงบประมาณ และ
จัดซื้อจัดหาตามข้ันตอนของมหาวิทยาลัย 
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3. การบริหารคณาจารย์ 
3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดให้อาจารย์ใหม่

ท่ีรับเข้ามีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาพัฒนาสังคม หรือสาขาอื่นด้านสังคมศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง  
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนร่วมประชุมหารือเพื่อวางแผนจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผล และให้ความเห็นชอบต่อการประเมินทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนประชุมหารือแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาต่างๆบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มีคุณลักษณะ
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ ด้านการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีต้องการ 

3.3 การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ 
เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสศึกษา และมีประสบการณ์ตรงในการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับอาจารย์พิเศษ และ

ผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการบริหารงานพัฒนาสังคม หลักสูตรฯ จึงก าหนดแนวนโยบายไว้ว่าทุกรายวิชา
จะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษ หรือวิทยากรภายนอก ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
หรือมีต าแหน่งวิชาการอย่างน้อยระดับรองศาสตราจารย์ หรือเป็นผู้บริหารงานพัฒนาสังคมท่ีประสบ
ความส าเร็จ ได้รับรางวัลหรือเป็นท่ียกย่องยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ มาให้ความรู้หรือแลกเปล่ียน
ประสบการณ์กับนิสิต  

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
บุคลากรสายสนับสนุน ควรมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับภาระงานท่ี

รับผิดชอบ 
4.2 การเพิ่มทักษะและความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
หลักสูตรต้องสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และความเช่ียวชาญใน

การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 
5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและด้านอื่นๆแก่นิสิต 
มหาวิทยาลัยมีการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไปให้แก่นิสิตทุกคน ส าหรับนิสิตท่ีมีปัญหาในการ

เรียน สามารถเข้าปรึกษาหารือในประเด็นต่างๆกับอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไปได้ โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาต้อง
ก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) และแจ้งแก่นิสิตเป็นลายลักษณ์อักษร ในพื้นท่ีซึ่งนิสิตสามารถ
เห็นหรือรับรู้ได้ เพื่อให้นิสิตนัดหมายเข้าพบได้อย่างสะดวก 

5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 
ในกรณีท่ีนิสิตมีความสงสัย เกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาต่างๆ นิสิตสามารถยื่นค าร้อง เพื่อ

ขอดูกระดาษค าตอบท่ีใช้ในการสอบ ขอดูคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน และวิธีการประเมินของอาจารย์ใน
ทุกรายวิชาได้ โดยหลังจากท่ีนิสิตได้ยื่นเรื่องเพื่ออุทธรณ์แล้ว และคณะรับเรื่องไว้อย่างเป็นทางการ หลักสูตร
จะแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ และด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในเวลา 30 วัน 



64 
 

 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
6.1 มีการศึกษาวิจัยเพื่อส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน การเปล่ียนแปลงของ

สังคม สถานการณ์เชิงนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตร เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการเปิด พัฒนา และ
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

6.2 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตและความต้องการของนายจ้างอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ 

6.3 มีการติดตาม การพัฒนาอาชีพ และความก้าวหน้าในการท างานและหน้าท่ีการงานของดุษฎี
บัณฑิต อย่างต่อเนื่อง และมีการน าข้อมูลท่ีวิเคราะห์ได้ มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

7. ตัวบ่งชี้และผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดท่ี 1-12 อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 

2 ปี โดยก าหนดให้เกณฑ์การประเมินในระดับดี ได้แก่ มีการด าเนินงานครบถ้วนตามข้อ 1-5 และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีการด าเนินงานในข้อ 6-12 ท่ีระบุไว้ในปีท่ีถูกประเมิน โดยต้องด าเนินการให้ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีตลอดไป 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
2557 2558 2559 2560 2561 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X  

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ี
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้าประกาศแล้ว) 

X X X X  

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดหลักสูตรในครบทุก
รายวิชา 

X X X X  

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 
30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

X X X X  

5)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร
ตามแบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดภาค
การศึกษา 

X X X X  
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
2557 2558 2559 2560 2561 

6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ี
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

≥ 25 ≥ 25 ≥ 25 ≥ 25  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 
ปีท่ีแล้ว 

 X X X  

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X  

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาในด้าน
วิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X  

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X  

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X  

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

   X X 

 

หมายเหตุ: ตัวบ่งช้ีท่ี 1 – 12 เป็นตัวบ่งช้ีตาม TQF ยกเว้น 3 และ 5 ท่ีมีการปรับส าหรับมหาวิทยาลัย 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรงุการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ออกแบบกระบวนการประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร ในส่วนของการประเมินกลยุทธ์การ
สอนไว้ 2ประการคือ  

1) ผู้สอนประเมินผู้เรียนทุกหัวข้อการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ ในประเด็นของ ความรู ้
และความเข้าใจ ในรูปของการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน การอภิปรายโต้ตอบ การแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง และการตอบค าถามของผู้เรียนในช้ันเรียน 

2) ผู้สอนประเมินผู้เรียนทุกหัวข้อการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ ท่ีอยู่ในรูปของการ 
ประยุกต์ใช้ในโครงการและกิจกรรมท่ีผู้เรียนริเริ่มและจัดกระท าเพื่อบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสังคม 

ท้ังนี้ ก าหนดให้การเรียนการสอนในทุกรายวิชามีความยืดหยุ่น และมีการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน โดยมีท้ังการประเมินเบ้ืองต้นในช้ันเรียน ทันทีท่ีจบการเรียนการสอนใน
แต่ละครั้ง เพื่อให้การปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของผู้สอนสามารถกระท าได้ในทันที และการประเมินในช่วง
กลางภาค ผ่านแบบประเมินผู้สอนในรายวิชานั้นๆในภาพรวม และแบบประเมินกลยุทธ์ของผู้สอนแต่ละท่าน
เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจ ทักษะด้านต่างๆ ตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ในหลักสูตรฯ เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนากลยุทธ์ของผู้สอนต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ประกอบด้วยการประเมินทักษะของอาจารย์ผู้สอน โดยนิสิตท่ีเรียนในแต่ละรายวิชาในมิติท่ี

เกี่ยวข้องกับการใช้แผนกลยุทธ์การสอนของผู้สอน ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 
1) การประเมินจากนิสิตโดยใช้แบบประเมิน  
2) การสังเกตการณ์จากคณาจารย์/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีม 

ผู้สอนโดยใช้แบบสังเกต 
3) การประเมินภาพรวมของหลักสูตรจากดุษฎีบัณฑิตใหม่ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
4) ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยใช้ผลการประเมินของผู้สอนในแต่ละรายวิชาเทียบเคียงกับ 

สถาบันการศึกษาอื่นท่ีจัดการเรียนการสอนในเนื้อหารายวิชาท่ีคล้ายคลึงกัน  

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
ประกอบด้วยการประเมินหลักสูตรในภาพรวม ด้วยรูปแบบต่างๆ อาทิ แบบสอบถาม และแบบ

สัมภาษณ์เชิงลึกท่ีออกแบบอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานวิชาการ เพื่อสอบถามและสัมภาษณ์ในประเด็นท่ี
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของดุษฎีบัณฑิตจากกลุ่มเป้าหมายดังนี้ 

1) นิสิตปีสุดท้าย/ดุษฎีบัณฑิตใหม่ 
2) นายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา 
3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี โดยใช้ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ตามท่ีระบุ

ไว้ในหมวดท่ี 7 ข้อ 7 โดยผู้ประเมินประกอบด้วยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ท่ีได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

1) รวบรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ในหัวข้อ 1, 2, 3  
2) สังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากทุกแหล่ง 
3) วิเคราะห์ผลท่ีได้จากการทบทวนเพื่อวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
4) จัดประชุมคณาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธาน 

หลักสูตร เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ หารือ และก าหนดแนวทางปรับปรุงหลักสูตร 
5) จัดท าร่างหลักสูตรท่ีปรับปรุง 
6) จัดท าโครงการปรับปรุงหลักสูตร แผนกลยุทธ์ และการน าแผนไปปฏิบัติเพื่อการ 

ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาตามหมวดท่ี 1 ข้อ 7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐาน 
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ภาคผนวก ก 

เปรียบเทียบหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2546 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
 
1. ตารางเปรียบเทียบจ านวนหน่วยกิต 
 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2546 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
แบบ 1(2) วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
แบบ 2(2) วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และ 
 การเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

แบบ 2.1 วิทยานิพนธ์และวิชาเรียนไม่น้อยกว่า  
48 หน่วยกิต 

(ไม่เปิด) แบบ 2.2 วิทยานิพนธ์และวิชาเรียนไม่น้อยกว่า  
72 หน่วยกิต 

 
2. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
 

รายการ 
เกณฑ์ ศธ. พ.ศ. 2548 

หลักสูตรใหม ่
พ.ศ. 2546 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 แบบ 
1(2) 

แบบ 
2(2) 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

1.รายวิชาไม่น้อยกว่า - 12 24  21 - 12 24 
 1.1 วิชาบังคับ  - - - - 18 - 9 15 
 1.2วิชาเลือกไม่น้อยกว่า  - - - - 3 - 3 9 
2.วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  48 36 48 57 36 48 36 48 
3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต - - - - - 7 7 13 
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 48 72 57 57 48 48 72 
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3. ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา 
 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 
 แบบ 1(2) หน่วยกิต  แบบ 1.1 หน่วยกิต 
 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น   ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น  

227698 วิทยานิพนธ์ 9  830601  วิธีวิทยาวิจัยขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม (ไม่นับหน่วยกิต) 3(3-0-6) 
   830602 สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยนโยบายสังคม (ไม่นับหน่วยกิต) 1(0-2-1) 
   830661 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1 3 
 รวม 9  รวม 3 
 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย   ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย  
227698 วิทยานิพนธ์ 9  830603 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต) 1(0-2-1) 
   830662 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1 5 
 รวม 9  รวม 5 
 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น   ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น  
227698 วิทยานิพนธ์ 9  830663 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1 10 
 รวม 9  รวม 10 
 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย   ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย  
227698 วิทยานิพนธ์ 10  830604 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต) 1(0-2-1) 
   830664 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1 10 
 รวม 10  รวม 10 
 ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น   ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น  
227698 วิทยานิพนธ์ 10  830665 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1 10 
 รวม 10  รวม 10 
 ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย   ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย  
227698 วิทยานิพนธ์ 10  830605 สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต) 1(0-2-1) 
   830666 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1 10 
 รวม 10  รวม 10 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา (ต่อ) 
 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 
 แบบ 2(2) หน่วยกิต  แบบ 2.1 หน่วยกิต 
 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น   ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น  

227692 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม 3(2-2) 830601 วิธีวิทยาวิจัยขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม (ไม่นับหน่วยกิต) 3(3-0-6) 
227612 ยุทธศาสตร์การวางแผนเพื่อการพัฒนาสังคม 2(1-2) 830602 สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยนโยบายสังคม (ไม่นับหน่วยกิต) 1(0-2-1) 
227611 แนวคิดและทฤษฎีระดับสูงด้านการพัฒนาสังคม 3(3-0) 830611 แนวคิดและทฤษฎีระดับสูงด้านการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 
227616 หัวข้อปัจจุบันและแนวโน้มของการพัฒนาสังคม 1(0-3)  - - 
 รวม 9   รวม 3 
 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย   ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย  
227631 นโยบายสังคมเพื่อการพัฒนาสังคม 2(1-2)  830603 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต) 1(0-2-1) 
227654 ยุทธศาสตร์และทฤษฎีขั้นสูงในการพัฒนาชุมชน 3(3-0) 830612 นโยบายสังคมเพื่อการพัฒนาสังคม 3(2-2-5) 
227618 การศึกษาการพัฒนาสังคมเชิงเปรียบเทียบ 3(3-0) 830613 ยุทธศาสตร์การวางแผนเพื่อการพัฒนาสังคม 3(2-2-5) 
 - - 830671 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1 4 
 รวม 8  รวม 10 
 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น   ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น  
227XXX วิชาเลือก 3 83062X วิชาเลือก 3(2-2-5) 
227681 ภูมิภาคศึกษาในการพัฒนาสังคม 1(0-3) 830672 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1 6 
227698 วิทยานิพนธ์ 6  -  
 รวม 10  รวม 9 
 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย   ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย  
227698 วิทยานิพนธ์ 10  830604 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต) 1(0-2-1) 
   830673 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1 8 
 รวม 10   รวม 8 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา (ต่อ) 
 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 
 แบบ 2(2) หน่วยกิต  แบบ 2.1 หน่วยกิต 
 ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น   ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น  

227698 วิทยานิพนธ์ 10  830674 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1 8 
 รวม 10   รวม 8 
 ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย   ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย  
227698 วิทยานิพนธ์ 10  830605 สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต) 1(0-2-1) 
   830675 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1 10 
 รวม 10   รวม 10 

 
หมายเหตุ :หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2546 ไม่มีการเปิดรับแบบ 2.2 จึงไม่เปรียบเทียบ 
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4. ตารางเปรียบเทียบองค์ประกอบหลักสูตร 
 
รายการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2546 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
จ านวนหน่วยกิต แบบ 1(2) ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 

แบบ 1(2) ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 
 

แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

จ านวนรายวิชาบังคับ
ไม่นับหน่วยกิต 

แบบ 1(2) ไม่มี 
แบบ 1(2) ไม่มี 
 

แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

วิชาพ้ืนฐาน แบบ 1(2) ไม่มี 
แบบ 1(2) 6 หน่วยกิต 
 

แบบ 1.1 ไม่มี 
แบบ 2.1 ไม่มี 
แบบ 2.2 ไม่มี 

วิชาบังคับ แบบ 1(2) ไม่มี 
แบบ 1(2) 12 หน่วยกิต 
 

แบบ 1.1 ไม่มี 
แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

วิชาเลือก แบบ 1(2) ไม่มี 
แบบ 1(2) 3 หน่วยกิต 
 

แบบ 1.1 ไม่มี 
แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ แบบ 1(2) 57 
แบบ 1(2) 36 หน่วยกิต 
 

แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
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รายละเอียดรายวิชา 
 

รายวิชา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 

สาระที่ปรับปรุง 
แบบ 1(2) แบบ 1.1 

วิทยานิพนธ ์ 227698 วิทยานิพนธ ์                                                                                      (57 หน่วยกิต) 
(Dissertation)  
วิจัยในหัวข้อเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสังคม ในลักษณะที่เป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างสูงและเขยีน
รายงานการวิจัยในลักษณะที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาสังคมดว้ยมาตรฐานสากลระดับสูง 
Research in a topic of social development that demonstrates a high level of creative 
thinking and writing, and that assists in constructing new knowledge of social development, 
at an international best practice standard. 
 
***ไม่มีรายวิชาเรียน 

830661 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1                                                                            3 หน่วยกิต 
(Dissertation I, Type 1.1)  
ศึกษาค้นควา้เบ้ืองต้น และทบทวนเอกสารอย่างละเอียด ถึงแนวโน้มของนโยบายสังคมในมิตติ่างๆ ทั้งใน
ระดับนานาชาติและระดับประเทศ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง น าเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยนโยบายสังคม ที่
เป็นนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
Preliminary study and literature review intensive reading trends of social policy and research 
internationally and nationally; present conceptual policy research framework with initiation 
and creativity 
 
830662 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1                                                                            5 หน่วยกิต 
(Dissertation II, Type 1.1)  
เขียนบทสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการพัฒนาสงัคม พัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธฉ์บับแรก และส่งให้แก่
คณะกรรมการหลักสูตรฯ หรือ คณะกรรมการวิชาการของภาควิชาฯ ให้ข้อเสนอแนะ ปรับแก้ไขโครงร่าง เพ่ือ
เสนอต่อประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
Writing and synthesizing body of knowledge, developing first draft proposal, submit to 
program committee or department’s academic committee, rewrite proposal and resubmit 
to committee chair 
 
830663 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1                                                                          10 หน่วยกิต 
(Dissertation III, Type 1.1)  
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ที่ผา่นความเห็นชอบของประธานที่ปรึกษา ขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ขอสอบโครงร่างต่อคณะกรรมการสอบ ปรับปรุงแก้ไขโครงร่าง 
Submit draft proposal for committee appointment, present proposal to Examination 
Committee, revision the proposal 

-เพ่ิมรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เพ่ิมรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เพ่ิมรายวิชา 

 
 
 
 
 
 



 

74 

 

รายวิชา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 

สาระที่ปรับปรุง 
แบบ 1(2) แบบ 1.1 

  830664 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1                                                                          10 หน่วยกิต 
(Dissertation IV, Type 1.1)  
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ทีค่ณะกรรมการสอบเห็นชอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติด าเนินการ
วิทยานิพนธ์ พัฒนานวัตกรรม และเครื่องมือวิจัย 
Submit the examined proposal and announcement to Graduate School, develop innovation 
and research instruments 
 
830665 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1                                                                          10 หน่วยกิต 
(Dissertation V, Type 1.1)  
เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงาน สรุป อภิปรายผลการวิจัย และจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คืน
ข้อมูลสู่กลุ่มผู้แสดงทางสังคมที่เก่ียวข้องกับกระบวนการพัฒนาในเวทีสาธารณะ สังเคราะห์ผลการวิจัย 
Data collection, analysis, writing report, conclusion and discussion, providing policy 
recommendation to social development actors, organizing public hearing. 
 
830666 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1                                                                          10 หน่วยกิต 
(Dissertation VI, Type 1.1)  
ส่งร่างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ต่อประธานกรรมการที่ปรึกษา ปรับปรุงแก้ไขร่างวิทยานิพนธ์ ตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการที่ปรึกษา ส่งวิทยานิพนธ์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขอสอบ
วิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ผ่าน ปรับปรุง (ถ้ามี) และจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย 
Submit complete draft dissertation to committee chair, rewrite draft dissertation, submit the 
revised dissertation to the Graduate School for oral examination, revise dissertation and 
submit complete dissertation to the Graduate School 
 
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
830601 วิธีวิทยาวิจัยขั้นสูงเพ่ือการพัฒนาสังคม                                                             3(3-0-6) 
830602 สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยนโยบายสังคม                                                            1(0-3-1) 
830603 สัมมนา 1                                                                                                1(0-3-1) 
830604 สัมมนา 2                                                                                                1(0-3-1) 
830605 สัมมนา 3                                                                                                1(0-3-1) 

-เพ่ิมรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
-เพ่ิมรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
-เพ่ิมรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เพ่ิมรายวิชา 
-เพ่ิมรายวิชา 
-เพ่ิมรายวิชา 
-เพ่ิมรายวิชา 
-เพ่ิมรายวิชา 

 
 
 
 



 

75 

 

รายวิชา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 

สาระที่ปรับปรุง 
แบบ 2(2) แบบ 2.1 

วิทยานิพนธ ์ 227699 วิทยานิพนธ ์                                                                                       36 หน่วยกิต 
(Dissertation)  
วิจัยในหัวข้อเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสังคม ในลักษณะที่เป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างสูงและเขยีน
รายงานการวิจัยในลักษณะที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาสังคมดว้ยมาตรฐานสากลระดับสูง 
Research in a topic of social development that demonstrates a high level of creative 
thinking and writing, and that assists in constructing new knowledge of social development, 
at an international best practice standard. 

830671 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1                                                                            4 หน่วยกิต 
(Dissertation I, Type 2.1)  
ศึกษาค้นคว้าเบ้ืองต้น และทบทวนเอกสารอย่างละเอียด ถึงแนวโน้มของนโยบายสังคมในมิติต่างๆ ทั้งใน
ระดับนานาชาติและระดับประเทศ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง น าเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยนโยบายสังคม ที่
เป็นนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
Preliminary study and literature review intensive reading trends of social policy and research 
internationally and nationally; present conceptual policy research framework with initiation 
and creativity 
 
830672 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1                                                                            6 หน่วยกิต 
(Dissertation II, Type 2.1)  
เขียนบทสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคม พัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับแรก และส่งให้แก่
คณะกรรมการหลักสูตรฯ หรือ คณะกรรมการวิชาการของภาควิชาฯ ให้ข้อเสนอแนะ ปรับแก้ไขโครงร่าง เพ่ือ
เสนอต่อประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
Writing and synthesizing body of knowledge, developing first draft proposal, submit to 
program committee or department’s academic committee, rewrite proposal and resubmit 
to committee chair 
 
830673 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1                                                                            8 หน่วยกิต 
(Dissertation III, Type 2.1)  
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ที่ผา่นความเห็นชอบของประธานที่ปรึกษา ขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ขอสอบโครงร่างต่อคณะกรรมการสอบ ปรับปรุงแก้ไขโครงร่าง 
Submit draft proposal for committee appointment, present proposal to Examination 
Committee, revision the proposal 
 
830674 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1                                                                            8 หน่วยกิต 
(Dissertation IV, Type 2.1)  
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ทีค่ณะกรรมการสอบเห็นชอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติด าเนินการ
วิทยานิพนธ์ พัฒนานวัตกรรม และเครื่องมือวิจัย  
Submit the examined proposal and announcement to Graduate School, develop innovation 
and research instruments 

-เพ่ิมรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เพ่ิมรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เพ่ิมรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
-เพ่ิมรายวิชา 
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รายวิชา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 สาระที่

ปรับปรุง แบบ 2(2) แบบ 2.1 
  830675 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1                                                                                 10 หน่วยกิต 

(Dissertation V, Type 2.1)  
เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงาน สรุป อภิปรายผลการวิจัย และจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คืนข้อมูล
สู่กลุ่มผู้แสดงทางสังคมที่เก่ียวข้องกับกระบวนการพัฒนาในเวทีสาธารณะ สังเคราะห์ผลการวิจัย ปรับปรุงแก้ไขร่าง
วิทยานิพนธ์ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการที่ปรึกษา ส่งวิทยานิพนธ์ ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือ
ขอสอบวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ผ่าน ปรับปรุง (ถ้ามี) และจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย 
Data collection, analysis, writing report, conclusion and discussion, providing policy 
recommendation to social development actors in public hearing process, synthesize research 
result; submit complete draft dissertation to committee chair, rewrite draft dissertation, submit the 
revised dissertation to the Graduate School for oral examination, revise dissertation and submit 
complete dissertation to the Graduate School. 

-เพ่ิมรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แบบ 2.2  
  830681 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2                                                                                   3 หน่วยกิต 

(Dissertation I, Type 2.2)  
ศึกษาค้นควา้เบ้ืองต้น และทบทวนเอกสารอย่างละเอียด ถึงแนวโน้มของนโยบายสังคมในมิตติ่างๆ ทั้งในระดับ
นานาชาติและระดับประเทศ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง น าเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยนโยบายสังคม ที่เป็นนวัตกรรม
เชิงสร้างสรรค ์
Preliminary study and literature review intensive reading trends of social policy and research 
internationally and nationally; present conceptual policy research framework with initiation and 
creativity 
 
830682 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2                                                                                   5 หน่วยกิต 
(Dissertation II, Type 2.2)  
เขียนบทสังเคราะห์องค์ความรู้ พัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับแรก และส่งให้แก่คณะกรรมการหลักสูตรฯ หรือ 
คณะกรรมการวิชาการของภาควิชาฯ ให้ข้อเสนอแนะ ปรับแก้ไขโครงร่างเพ่ือเสนอต่อประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
Writing and synthesizing body of knowledge, developing first draft proposal, submit to program 
committee or department’s academic committee, rewrite proposal and resubmit to committee 
chair 

-เพ่ิมรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เพ่ิมรายวิชา 
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รายวิชา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 

สาระที่ปรับปรุง 
แบบ 2(2) แบบ 2.2 

  830683 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2                                                                          10 หน่วยกิต 
(Dissertation III, Type 2.2)  
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ผ่านความเห็นชอบของประธานที่ปรึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย ขอแต่งตั้ ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ขอสอบโครงร่างต่อคณะกรรมการสอบ ปรับปรุงแก้ไขโครงร่าง 
Submit draft proposal to Graduate School for committee appointment, present proposal to 
Examination Committee, revision the proposal 
 
830684 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2                                                                          10 หน่วยกิต 
(Dissertation 4, Type 2.2) 
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ทีค่ณะกรรมการสอบเห็นชอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติด าเนินการ
วิทยานิพนธ์ พัฒนานวัตกรรม และเครื่องมือวิจัย  
Submit the examined proposal and announcement to Graduate School, develop innovation 
and research instruments. 
 
830685 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2                                                                          10 หน่วยกิต 
(Dissertation 5, Type 2.2) 
เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงาน สรุป อภิปรายผลการวิจัย และจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คืน
ข้อมูลสู่กลุ่มผู้แสดงทางสังคมที่เก่ียวข้องกับกระบวนการพัฒนาในเวทีสาธารณะ สังเคราะห์ผลการวิจัย 
ปรับปรุงแก้ไขร่างวิทยานิพนธ์ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการที่ปรึกษา ส่งวิทยานิพนธ์ ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว
ต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขอสอบวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ผ่าน ปรับปรุง (ถ้ามี) และจัดท า
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
Data collection, analysis, writing report, conclusion and discussion, providing policy 
recommendation to social development actors in public hearing process, synthesize research 
result; submit complete draft dissertation to committee chair, rewrite draft dissertation, 
submit the revised dissertation to the Graduate School for oral examination, revise 
dissertation and submit complete dissertation to the Graduate School. 

-เพ่ิมรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
-เพ่ิมรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
-เพ่ิมรายวิชา 
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รายวิชา 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 
สาระที่ปรับปรุง 

แบบ 2(2) แบบ 2.1 
-วิชาพ้ืนฐาน 227611 แนวคิดและทฤษฎีระดับสูงดา้นการพัฒนาสังคม                                                      3(3-0)                        

(Advanced Social Development Concepts and Theories) 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบของการพัฒนาสังคมขั้นสูง โดยเน้นการเชื่อมโยงระหว่างพัฒนาการของการ
พัฒนาสังคมกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นกับมนุษย์และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ วิเคราะห์
หลักการ และวัตถุประสงค์ของการพัฒนาสังคม องค์ประกอบ ตลอดจนนโยบาย ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
สังคมและวัฒนธรรม 
Study advanced concepts,theories and models of social development.Focus on the 
evolution of social development as an approach to link human and economic 
development,and to deal with social change.Analysis of principles and objectives of social 
development,and the factors and policy influences on socio-cultural development 
 
 
 
 
227692 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเพ่ือการพัฒนาสังคม                                                       3(2-2)                        
(Advanced Research Methodologies for Social development) 
ศึกษามโนทัศน์ด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง ประเด็นทางด้านจริยศาสตร์ และระเบียบวิธีวิจัยที่
เหมาะสมด้านการพัฒนาสังคม ตลอดจนตรวจสอบทฤษฎีที่ช่วยในการสร้างกรอบแนวคิดด้านการจริยการวิจัย
ทางด้านสังคมศาสตร์ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม, การพัฒนาสังคม, การวิเคราะห์สังคม, การขัดแย้ง
ทางสังคม, การเคลื่อนไหวทางสังคม , และการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมโดยเน้นรูปแบบการวิจัย เช่น การ
วิเคราะห์ความต้องการ, การวิจัยเชิงปฎิบัติการ, การประเมินผลที่ได้รับ, กรณีศึกษา และการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา ทั้งนี้ โดยให้ความสนใจในประเด็นของการวิจัยด้านจริยศาสตร์ ได้แก่ การให้เกียรติ และการรักษา
ความลับตลอดจนลิขสิทธิ์ทางปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการวิจัย ได้แก่ การระบุปัญหา , การเลือก
ระเบียบวิจัย, การทบทวนวรรณกรรม, การออกแบบการวิจัย, การเก็บรวบรวมข้อมูล และการน าเสนอผลการ
ค้นพบต่อผู้เก่ียวข้อง 
Study of advanced social research perspectives, ethical issues and appropriate methodologies 
for social development. Examination of the theories that provide conceptual frameworks for 
social research, such as social change, social development, social systems, social conflict, 
social movements, symbolic interactionism and others. Focus on types of research such as 
needs analysis, action research, outcome evaluation, case study and content analysis. 
Consideration of ethical issues in social research, including informed consent and intellectual 
property rights. Attention to all stages of the research process, including defining the problem, 
choosing the methodology, reviewing the literature, research design, conducting the research 
and disseminating the findings to the stakeholders. 

830611 แนวคิดและทฤษฎีระดับสูงดา้นการพัฒนาสังคม                                                   3(3-0-6)                      
(Advanced Social Development Concepts and Theories) 
ศึกษาแนวคดิ ทฤษฎีระดับสูงด้านการพัฒนาสงัคม อาท ิการร้ือสร้าง การเคลื่อนไหวทางสังคม การยึดโยง
ของมวลชน แนวคดิหลังสมัยใหม่ นวัตกรรมทางสังคม การปกป้องทางสังคม การสร้างชุมชนที่มีสุข โดยเน้น
การเชื่อมโยงระหว่างพัฒนาการของการพัฒนาสังคมกับความเปลี่ยนแปลงทางสงัคมที่เกิดขึ้นกับมนุษย์และ
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ วิเคราะห์หลักการ และวัตถุประสงค์ของการพัฒนาสงัคม องค์ประกอบ ตลอดจน
นโยบาย ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาสังคมและวฒันธรรม 
Study advanced concepts, theories and models of social development, social 
reconstructionism, social movement, mass engagement, post modernism, social innovation, 
social protection, developing strong neighbourhood. Focus on the evolution of social 
development as an approach to link human and economic development, and to deal with 
social change. Analysis of principles and objectives of social development, and the factors 
and policy influences on socio-cultural development. 
 
830601 วิธีวิทยาวิจัยขั้นสูงเพ่ือการพัฒนาสังคม                                     3(3-0-6) 
(Advanced Research Methodology for Social development) 
ศึกษามโนทัศนด์้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง ประเด็นทางดา้นจริยศาสตร์ และระเบียบวิธีวิจัยที่
เหมาะสมด้านการพัฒนาสังคม ตลอดจนตรวจสอบทฤษฎีที่ช่วยในการสร้างกรอบแนวคิดด้านการวิจัย
นโยบายสังคม โดยให้ความสนใจในประเด็นของการวิจัยนโยบาย  
Study of advanced social research perspectives, ethical issues and appropriate 
methodologies for social development; Examination of the theories that provide 
conceptual frameworks for social policy research; Attention to topics related to policy 
research 

-เปลี่ยนเป็นวิชา
บังคับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เป็นวิชาบังคับไม่
นับหน่วยกิต 
-ปรับชื่อ 
-ปรับค าอธิบาย 
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รายวิชา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 

สาระที่ปรับปรุง 
แบบ 2(2) แบบ 2.1 

-วิชาบังคับ 227612 ยุทธศาสตร์การวางแผนเพ่ือการพัฒนาสังคม                                                          2(1-2) 
(Strategic Planning for Social Development) 
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี วิธีการ รูปแบบและกระบวนการของการวางแผนเชิงกลุทธ์ โดยเน้นการประยุกต์การ
วางแผนเชิงกลยุทธ์เพ่ือช่วยในการพัฒนาและวิเคราะห์นโยบายด้านสังคม วิเคราะห์แผนการพัฒนาสังคมที่
ประสบความส าเร็จและยั่งยืน ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบถึงรูปแบบอ่ืนๆ ของการวางแผน 
Study the concepts and theories, approaches, models and processes of strategic planning. 
The focus is on using strategic planning to assit in developing and analyzing social policy and 
development plans that are effective and sustainable. Other planning models, such as 
incremental planning, will be examined for comparative purposes. 
 
227616หัวข้อปัจจุบันและแนวโน้มของการพัฒนาสังคม1(0-3) 
(CurrentIssues and Trends in Social Development) 
ส ารวจประเด็นต่างๆ ด้านการพัฒนาสังคมในปัจจุบันโดยใช้กรอบแนวคิดรูปแบบและกลยุทธ์ที่เหมาะสมโดย
ใช้กรณีศึกษาเป็นแนวทางเพ่ือเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาสังคมในปัจจุบัน 
Exploration of current issues in social development, using appropriateframeworks, models 
andstrategies.Examination of case studies, with a focus on proposing feasible solutions to 
contemporary problems. 
 
 
227618การศึกษาการพัฒนาสังคมเชิงเปรียบเทียบ3(3-0) 
(Comparative Social Development Study) 
ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิด หลักการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมในระดับภูมิภาคต่างๆของโลก 
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เน้นการศึกษาความแตกต่างในบริบทของเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม วิเคราะห์ถึงภูมิหลังและวิวัฒนาการของการพัฒนาตลอดจนการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จและความล้มเหลวของการพัฒนา 
Comparative study of concepts, principles and strategies of social development in various 
regions of the world, especially in the Asia Pacific. Particular attention will de given to 
differences in economic, social and cultural contexts. Analyze background and evolution of 
development, and evaluate factors that may influence the success and failure of 
development efforts. 

830613 ยุทธศาสตร์การวางแผนเพ่ือการพัฒนาสังคม                                     3(3-0-6) 
(Strategic Planning for Social Development) 
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี วิธีการ รูปแบบและกระบวนการของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยเน้นการประยุกต์
การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพ่ือช่วยในการพัฒนา และวิเคราะห์นโยบายด้านสังคมวิเคราะห์แผนการพัฒนาสังคม
ที่ประสบความส าเร็จและยั่งยืน ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบถึงรูปแบบอ่ืนๆ ของการวางแผน 
Study the concepts and theories, approaches, models and processes of strategic planning. 
The focus is on using strategic planning to assist in developing and analyzing social policy and 
development plans that are effective and sustainable. Other planning models, such as 
incremental planning, will be examined for comparative purposes. 
 
830621 หัวข้อปัจจุบันและแนวโน้มของการพัฒนาสังคม                                     3(3-0-6) 
(Current Issues and Trends in Social Development) 
ส ารวจประเด็นต่างๆ ด้านการพัฒนาสังคมในปัจจุบัน โดยใช้กรอบแนวคิดรูปแบบและกลยุทธ์ที่เหมาะสม โดย
ใช้กรณีศึกษา อาทิ ความเหลื่อมล้ า ความยากจน สิทธิมนุษยชน เป็นแนวทางเพ่ือเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหาด้านการพัฒนาสังคมในปัจจุบัน 
          Exploration of current issues in social development, using appropriate  
frameworks, models and strategies; Examination of case studies, such as inequity, poverty 
and human right with a focus on proposing feasible solutions to contemporary problems. 
 
830622 การศึกษาการพัฒนาสังคมเชิงเปรียบเทียบ                                     3(3-0-6) 
(Comparative Social Development Study) 
ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิด หลักการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมในระดับภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เน้นการศึกษาความแตกต่างในบริบทของเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม วิเคราะห์ถึงภูมิหลังและวิวัฒนาการของการพัฒนาตลอดจนการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จและความล้มเหลวของการพัฒนา 
Comparative study of concepts, principles and strategies of social development in various 
regions of the world, especially in the Asia Pacific. Particular attention will be given to 
differences in economic, social and cultural contexts. Analyze background and evolution of 
development, and evaluate factors that may influence the success and failure of 
development efforts. 

-เปลี่ยนรหัส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เป็นวิชาเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เป็นวิชาเลือก 
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รายวิชา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 

สาระที่ปรับปรุง 
แบบ 2(2) แบบ 2.1 

 227631 นโยบายสังคมเพ่ือการพัฒนาสังคม                                                                     2(1-2) 
(Social Policy for Social Development) 
ตรวจสอบแนวคิด หลักการ รูปแบบ กระบวนการ และเทคนิคในการพัฒนานโยบายทางสังคม ดดยเน้นการ
ตรวจสอบกระบวนการด้านนโยบาย ตั้งแต่ขั้นตอนริเริ่ม การสร้าง การน านโยบายไปปฏิบัติ และการ
ประเมินผลวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างและเปลี่ยนแปลงนโยบายทางสังคม จากทัศนะของผู้ซ่ึงมี
ส่วนได้ส่วนเสียซ่ึงสนใจในผลที่จะได้รับจากการพัฒนา ศึกษาตัวอย่างของนโยบายด้านการพัฒนาสังคมทั้งใน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น 
     Examine concepts, principles, models, processes and techniques for social policy 
development. There is a focus on examining policy processes at stages of policy initiation, 
formulation, implementation and evolution. Analysis of factors that influence the 
construction and change of social policy, including the variety of stakeholders who have 
interests in the outcomes of social policy development processes. Study examples of social 
development policy, particularly at national, regional and local levels. 
 
227654ยุทธศาสตร์และทฤษฎีขั้นสูงในการพัฒนาชุมชน                                                       3(3-0) 
(Advanced Community Development Theories and Strategies) 
กรณีศึกษาทฤษฎี วิธีการ และยุทธศาสตร์ของการพัฒนาชุมชนขั้นสูงเพ่ือการพัฒนาสังคมตรวจสอบการวิจัยที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชนที่จะช่วยสนับสนุนนักพัฒนาสังคมในการวางแผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
กรณีศึกษาด้านการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆได้แก่ด้านสุขภาพอนามัย การจัดการส่ิงแวดล้อม และการท างาน
ของกลุ่มอิสระในชุมชน 
          Study theories, approaches and strategies of community development as a method 
for advancing social development. Includes examination of research in community 
development that will assist practitioners to take a planned approach to community change. 
Case studies of community development practice, including areas such as health promotion, 
rural development, environmental management and working with self-help groups at 
community levels. 
 
227681 ภูมิภาคศึกษาในการพัฒนาสังคม                                                                       1(0-3) 
(Regional Studies in Social Development) 
ศึกษาดูงานและวิเคราะห์เปรียบเทียบถึงความคล้ายคลึงและความแตกต่างของการพัฒนาสังคมทั้งใน
ระดับชาติ, ภูมิภาค, และนานาชาติ 
Field trip for a comparative study of similarities and differences in social development 
administration at national, regional and international levels. 

830612 นโยบายสังคมเพ่ือการพัฒนาสังคม                                     3(3-0-6) 
(Social Policy for Social Development) 
ตรวจสอบแนวคิด หลักการ รูปแบบ กระบวนการ และเทคนิคในการพัฒนานโยบายทางสังคม โดยเน้นการ
ตรวจสอบกระบวนการด้านนโยบาย ตั้งแต่ขั้นตอนริเริ่ม การสร้าง การน านโยบายไปปฏิบัติ และการ
ประเมินผลวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างและเปลี่ยนแปลงนโยบายทางสังคม จากทัศนะของผู้ซ่ึงมี
ส่วนได้ส่วนเสียซ่ึงสนใจในผลที่จะได้รับจากการพัฒนา ศึกษาตัวอย่างของนโยบายด้านการพัฒนาสังคมทั้งใน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น 
Examine concepts, principles, models, processes and techniques for social policy 
development. There is a focus on examining policy processes at stages of policy initiation, 
formulation, implementation and evolution. Analysis of factors that influence the 
construction and change of social policy, including the variety of stakeholders who have 
interests in the outcomes of social policy development processes. Study examples of social 
development policy, particularly at national, regional and local levels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
830623 ภูมิภาคศึกษาในการพัฒนาสังคม                                      3(3-0-6) 
(Regional Studies in Social Development) 
ศึกษาดูงาน และวิเคราะห์เปรียบเทียบถึงความคล้ายคลึงและความแตกต่างของนโยบายการพัฒนาสังคมทั้ง
ในระดับชาติ ภูมิภาค และนานาชาต ิ
Study, field trip and comparative analytic of similarities and differences in social development 
administration at national, regional and international levels. 

-คงเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ตัดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เปลี่ยนเป็นวิชา
เลือก 
-ปรับค าอธิบาย 
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สาระที่ปรับปรุง 
แบบ 2(2) แบบ 2.1 

  -วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  
  830602 สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยนโยบายสังคม                                                            3(3-0-6) 

(Advanced Research Methodology for Social Development) 
ทฤษฎีการแจกแจงตัวแปรพหุคูณ เมตริกซ์ เทคนิคการวิเคราะห์ตวัแปรพหุคูณ การวิเคราะห์แยกส่วนความ
แปรปรวน โฮสเทลิงสแควร ์การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์เส้นทาง การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม การวิเคราะห์การจัดกลุ่มพหุ การวิเคราะห์พหุ
ระดับ การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง และการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการวิเคราะห์
ข้อมูล 
Multiple distribution theory; matrices, multiple analysis techniques; Partial analysis of 
variance; Hotelling t – square; multiple regression analysis; path analysis; factor analysis; 
canonical correlation; discriminant function analysis; cluster analysis; multi – level analysis, 
Linear structural equation model analysis; application of computer packages for data 
analysis. 
 
830603 สัมมนา 1                                                                                                1(0-2-1) 
(Seminar I) 
ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารทางวิชาการ เช่น บทความในวารสาร ต าราวิชาการ เอกสารงานวิจัยเก่ียวกับ
นโยบายสังคมและประเด็นปัญหาด้านการพัฒนาสังคมร่วมสมัยและเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติในแง่มุมต่างๆ เช่น สวัสดิการ อาชญากรรม การศึกษา การส่งเสริมสุขภาพ การกีดกันทางสังคม 
การเคลื่อนไหวภาคประชาชน ปัญหาการว่างงาน เป็นต้น ผ่านการถกเถียง การวิพากษ์ และการน าเสนอ
ผลงานวิชาการที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการให้เหตุผลในเชิงตรรกะและการยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
อย่างเป็นธรรม 
Study and analysis of academic papers e.g. journal articles, textbooks, research papers on 
contemporary and controversial social policy and social development issues, both national 
and international, in various aspects e.g. welfare, crime, education, health care, social 
exclusion, social movement, unemployment, etc. through debates, critiques, and academic 
presentations based on logical reasoning and fair tolerance. 
 
830604 สัมมนา 2                                                                                                1(0-2-1) 
(Seminar II) 
สรุป และสังเคราะห์ประเด็นส าคัญด้านนโยบายพัฒนาสังคมร่วมสมัยในมิตติ่างๆ วิเคราะห์มูลเหตุปัญหาและ
ปัจจัยส าคัญในการก าหนดนโยบาย กระบวนการ และผลกระทบทางสังคมจากประเด็นปัญหาเชิงนโยบาย 
วางแผนจัดสัมมนาวิชาการ ถอดบทเรียน และเขยีนบทความวิชาการ 
Conclusion and synthesis contemporary social development policy issues in multi aspects. 
Causes and factors analysis in policy formation, policy process and social impact from 
policy issues. Planning for academic seminar, conclusion and writing academic report. 

-เพ่ิมรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เพ่ิมรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เพ่ิมรายวิชา 
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สาระที่ปรับปรุง 
แบบ 2(2) แบบ 2.1 

  830605 สัมมนา 3                                                                                                1(0-2-1) 
(Seminar III) 
น าผลการสังเคราะห์ประเด็นเชิงนโยบายพัฒนาสังคมร่วมสมัยในมิตติ่างๆ ไปใช้เพ่ือการปลูกฝังส านึกทาง
ประวัติศาสตร์ ส านึกทางสงัคม ผ่านกระบวนการสาธารณะ และถอดบทเรียนเพ่ือเผยแพร่สู่สังคมสาธารณะใน
รูปสื่อ/ บทความ /เวทีสาธารณะ/ เอกสารทางวิชาการ/ นทิรรศการ ฯลฯ อย่างเป็นรูปธรรม 
Bring the synthesis result of the contemporary social development issue in various 
dimensions to develop the historical and social consciousness through public policy 
process. Also manage the knowledge to publicly disseminate in various public forms; 
media/ articles/ public forums/ academic papers/ exhibition. 
 

-เพ่ิมรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-วิชาเลือก 227613 การบริหารจัดการองค์ความรู้ในท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน                                     3(2-2) 
(Local Knowledge Management for Sustainable Development) 
ศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นวิเคราะห์วิธีคิด กระบวนการสร้างพัฒนา และถ่ายทอด
องค์ความรู้ ศึกษาวีการบริหารจัดการองค์ความรู้ท้องถิ่น โดยเน้นกระบวนการ พลวัต การปรับตัว การควบคุม
ทางสังคม และอัตลักษณ์ทางสังคม ตลอดจนองคืความรู้ที่เป้นระบบของท้องถิ่น 
Study and gather local knowledge and wisdom and analyze thinking methods, construction 
processes, development and transmission of knowledge. Study local knowledge 
management, especially the process and dynamics of adaptation and social control, social 
identity at the local, and systematic local knowledge. 
 
227615 การสร้างเสริมศักยภาพเพ่ือการพัฒนาสังคม                                                          3(2-2) 
(Capacity Building for Social Development) 
ศึกษาแนวคิดที่มุ่งสร้างเสริมศักยภาพเพ่ือการพัฒนาสังคม โดยเน้นการพัฒนาองค์กรซ่ึงเป็นตัวแทนของชุมชน
ท้องถิ่นและประชาชนผู้ด้อยโอกาส การสร้างองค์กรเพ่ือตรวจสอบเป้าหมาย โครงสร้างประชารัฐ แรงจูงใจ 
ผู้น า กระบวนการตัดสินใจ และการเปลี่ยนแปลงขององค์กร 
Study approaches to building capacity for social development, with a particular focus on 
development organizations that represent local communities and vulnerable populations. 
Organization building will examine issues such as purpose, structure, governance, motivation, 
leadership, decision-making and organizational change. 

830624 การบริหารจัดการองค์ความรู้ในท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน                    3(3-0-6) 
(Local Knowledge Management for Sustainable Development) 
ศึกษาและรวบวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น วิเคราะห์วิธีคดิ กระบวนการสร้างพัฒนา และถ่ายทอด
องค์ความรู้ ศึกษาวิธีบริหารจัดการองค์ความรู้ในท้องถิ่น โดยเน้นกระบวนการ พลวัต การปรับตัว การควบคุม
ทางสังคม และอัตลักษณ์ทางสังคม ตลอดจนองค์ความรู้ที่เป็นระบบของท้องถิ่น 
Study and gather local knowledge and wisdom and analyze thinking methods, construction 
processes, development and transmission of knowledge. Study local knowledge 
management, especially the process and dynamics of adaptation and social control, social 
identity at the local, and systematic local knowledge. 
 
830625 การสร้างเสริมศักยภาพเพ่ือการพัฒนาสังคม                                      3(3-0-6) 
(Capacity Building for Social Development) 
ศึกษาแนวคดิที่มุ่งสร้างเสริมศักยภาพเพ่ือการพัฒนาสังคม โดยเน้นการพัฒนาองค์กรซ่ึงเป็นตัวแทนของชุมชน
ท้องถิ่นและประชาชนผู้ด้อยโอกาส การสร้างองค์กรเพ่ือตรวจสอบเป้าหมาย โครงสร้างประชารัฐ แรงจูงใจ 
ผู้น า กระบวนการตัดสินใจ และการเปลี่ยนแปลงในองค์กร 
Study approaches to building capacity for social development, with a particular focus on 
development organizations that represent local communities and vulnerable populations. 
Organization building will examine issues such as purpose, structure, governance, motivation, 
leadership, decision-making and organizational change. 

-เปลี่ยนรหัส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เปลี่ยนรหัส 
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830626 อาเซียนและผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น                                 3(3-0-6) 
(ASEAN and Socio-economic Impact in Local Level) 
ศึกษาและประเมินผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจจากการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน ในระดับท้องถิ่น ด้าน
การประกอบธุรกิจ แรงงาน ทุน การลงทุน การคมนาคม สินค้าการเกษตรอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพสังคม และการพยากรณ์แนวโน้มของสภาพสังคมเศรษฐกิจในอนาคต รวมทั้งศึกษาแนวทางเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องในระดับท้องถิ่น 
Study and evaluate socio-economic impact from participation in ASEAN in local level in terms 
of business, labor, capital, investment, transportation, agricultural product, industry, social 
changes and forecasting trend of future social and economy; preparation for readiness of all 
involving local development sectors. 
 
830627 ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุลักษณ์                   3(3-0-6) 
(Socio-cultural Diversity and Living in Pluralism Society) 
ศึกษาความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในประชาคมอาเซียน ทบทวนและวิเคราะห์
วรรณกรรม งานวิจัย  ตลอดจนอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความแตกต่างของกรณีศึกษา และสังเคราะห์
แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
Study socio-cultural diversity of ethnic groups in ASEAN, review and analyze through literature 
and research; discuss and exchange learning the differences of case studies; synthesis the 
best practice of happyliving.    
 
830628 การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงเพ่ือการพัฒนาสังคม                                     3(2-2-5) 
(Advanced Qualitative Research for Social Development) 
ศึกษาและท าความเข้าใจการท างานวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม ญาณวิทยาในการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ขั้นตอนการออกแบบโครงร่างการวิจัยเชิงคุณภาพ การตั้งค าถามการวิจัย วิธีการวิจัยรูปแบบ
ต่างๆ เช่น ปรากฏการณ์นิยม ชาติพันธุ์วรรณา กรณีศึกษา ทฤษฎีฐานราก การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูลภาคสนาม อาทิ บันทึกภาคสนาม ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวหรือเสียงบันทึก เทคนิคและวิธีวิทยาวิจัยเชิง
คุณภาพเพ่ือการพัฒนาสังคม เช่น เทคนิคการพยากรณ์ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การวิจัย
เอกสาร และการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และ
การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ 

-เพ่ิมวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เพ่ิมวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เพ่ิมวิชา 
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รายวิชา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 

สาระที่ปรับปรุง 
แบบ 2(2) แบบ 2.1 

  
 
 
 
 
 
 
 
227682ปัญหาพิเศษในการพัฒนาสังคม                                                                          3(0-6) 
(Special Problems in Social Development) 
ท าภาคนิพนธ์ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อพิเศษด้านการพัฒนาสังคม โดยมีอาจารย์ควบคุมและให้ค าแนะน า และ
น าเสนอผลการศึกษาในเวทีสาธารณะ 
Write a term paper concerned with special topics of social development, with the advice and 
supervision of a lecturer, and present the paper in a public forum 

Study and understanding how to conduct the qualitative research for social development; 
epistemology perspectives for qualitative research, steps of research design, research 
question, research approaches such as Phenomenology approach, Ethnography, Case studies, 
Grounded Theory; data collection and field work including all the type of field notes, photo, 
visual audio; qualitative research techniques for social development such as forecasting, 
participatory action research, documentary research and community historical study; study 
research software for the qualitative data analysis and writing qualitative research report. 
 
830629 ปัญหาพิเศษในการพัฒนาสังคม                                                                       3(2-2-5) 
(Special Problems in Social Development) 
ท าภาคนิพนธ์ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อพิเศษด้านการพัฒนาสังคม โดยมีอาจารย์ควบคุมและให้ค าแนะน า และ
น าเสนอผลการศึกษาในเวทีสาธารณะ 
Write a term paper concerned with special topics of social development, with the advice and 
supervision of a lecturer, and present the paper in a public forum 
 
830630 การวิจัยระบบนโยบาย                                                                                  3(2-2-5) 
(Systematic policy research) 
วิจัยระบบนโยบาย ลักษณะส าคัญ ระเบียบวิธีวิจัยนโยบายสังคมกรอบการวิเคราะห์นโยบาย เทคนิควิธีขั้นสูง
ในการบ่งชี้ประเด็นปัญหานโยบาย การก าหนดนโยบาย การสร้างตัวแบบนโยบาย เทคนิควิธีขั้นสูงส าหรับการ
น านโยบายไปปฏิบัติ การพยากรณ์และเทคนิควิธีการประเมินผลกระทบเชิงนโยบาย ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และสุขภาพ การวิเคราะห์นโยบายโดยใช้แบบจ าลองระบบ เทคนิควิธีขั้นสูงส าหรับการต่อเนื่อง การทดแทน 
และการส้ินสุดนโยบาย 
Systematic policy research, characteristics, methodologies of social policy research analytic 
framework, advanced techniques for problem identification, policy designation, policy 
formation, advanced technique for policy implementation, forecasting techniques, 
environmental, social, and health impact assessment, system dynamic model for policy 
analysis, advanced technique for policy maintenance, policy succession and policy 
termination 

 
 
 
 
 
 
 
 
-เปลี่ยนรหัส 
 
 
 
 
 
 
-เพ่ิมวิชา 
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รายวิชา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 

สาระที่ปรับปรุง 
แบบ 2(2) แบบ 2.1 

  830631 วิจัยปัญญาปฏิบัติเชิงการวางแผนระดับสูง                                                          3(2-2-5) 
(Advanced Phronetic Planning Research) 
มโนทัศน์ แนวคิดและทฤษฎีขั้นสูง วิธีวิทยาวิจัย และการปฏิบัติด้านการวิจัยนโยบายและการวางแผน ; 
ค่านิยม ในบริบทของความสัมพันธ์เชิงอ านาจ กระบวนทัศน์การวางแผนเชิงเหตุและผล เพ่ือการสร้าง
นวัตกรรมทางสังคม เพ่ือการสร้างองค์ความรู้/การปฏิบัติการเชิงทฤษฎีด้านการวางแผน และกระบวนทัศน์
การส่ือสาร  
Perspective, advanced concept and theory, methodology and practice of policy and planning 
research; values in the context of power relation, rational planning paradigm to the 
knowledge/action theory of planning to the communication paradigm  for constructing social 
innovation. 
 
830632 ปรัชญาการวิจัย                                                                                          3(2-2-5) 
(Philosophy of Research) 
กระบวนทัศน์ และลักษณะเฉพาะของปรัชญา อภิปรัชญา ภววิทยา ญาณวิทยาทฤษฎีความรู้ ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผล ความเป็นจริง ข้อเท็จจริง ความจริง ทฤษฎี สมมติฐาน กฎ ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา
และการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ศาสตร์ จุดมุ่งหมายและกระบวนการค้นหาและสร้างองค์ความรู้ 
Paradigm, Concept and characteristics of philosophy, metaphisic, ontology, epistemology, 
theory of knowledge, causality, reality, fact, truth, theory, hypothesis, law, relation between 
philosophy and social science research, science, aim of science and scientific process for 
investigate and construct knowledge 

-เพ่ิมวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เพ่ิมวิชา 
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ภาคผนวก ข 

รายงานการประชุม/ผลการร่างหลักสูตร 
 
สรุปข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษา และ กรรมการร่างฯ คร้ังที่ 1  
 
(1) ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน (อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร) 

1. วิชาท่ีน ามาใช้เพื่อการเรียนการสอนด้านการพัฒนาสังคม ควรเป็นวิชาท่ีเป็นสากล เน้น 
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมท่ีหลากหลาย และมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเน้นให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจในความแตกต่างของสังคม และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 

2. ต้องคิดและวางแผนให้ดี ว่าคนมาเรียนจะเป็นใคร ตลาดคาดหวังบัณฑิตท่ีมีลักษณะ 
เป็นอย่างไร ต้องผลิตตามความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เรียน 

3. เร่งพัฒนาคุณวุฒิทางวิชาการของอาจารย์ เนื่องจากการสอนจากต าราไม่เพียงพอ ต้องเน้นท่ี 
การปฏิบัติจริง น าผลงานวิจัยมาใช้ประกอบการเรียนการสอน นิสิตจะได้มีโอกาสเรียนรู้ส่ิงท่ีใหม่ทันสมัย
งานวิจัยแต่ละโครงการกว่าจะด าเนินการเสร็จ ในระยะเวลา 2 ปี ก็ถือว่าล้าสมัยไปแล้ว จึงต้องคิดค้น ต้ัง
โจทย์วิจัยใหม่ๆ ให้เป็นที่น่าสนใจของสังคม 

(25 เมษายน 2556, เวลา 11:30-12:30, ส านักอธิการบดี) 
 
(2) ดร. วิศัลย์  โฆษิตานนท์ 

1. ในหน้าท่ี 10 ข้อ 3.แผนพัฒนาด้านนิสิตเพื่อกระตุ้นให้นิสิตเกิดความใฝ่รู้ มีแนวทางการ 
เรียนท่ีสร้างท้ังความรู้ ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพท่ีทันสมัย ขอให้เพิ่มเติมข้อความในช่อง กลยุทธ์ 
เป็นข้อท่ี 3 ดังนี้ 

“...3. ส่งเสริมและจัดให้นิสิตได้ลงพื้นที่ภาคสนามและศึกษาสภาพปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นจริง
ในท้องถ่ินต่างๆ เป็นกรณีศึกษา เพื่อนิสิตจะได้ศึกษา วิเคราะห์ ตระหนักและเห็นถึงปัญหาในมิติต่างๆ ที่
เกิดขึ้นจริงในท้องถ่ิน อันจะเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการท าการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้น าไปสู่การ
พัฒนาสังคมได้อย่างแท้จริงต่อไป...” 

 
2. ให้เพิ่มเติมข้อความในช่อง หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี เป็นข้อท่ี 5 ดังนี้ 
“…5. นิสิตร้อยละ 100 ได้มีการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาทางสังคมที่

เกิดขึ้นจริง...” 
 
3. ในหน้าท่ี 17 และ 18 วิชาเลือกอื่น ๆ ขอให้เพิ่มเติมวิชาเลือกจ านวน 1 วิชา ในท้ัง 2 หน้า

เหมือนกัน ดังนี ้
“227XXX อาเซียนและผลกระทบที่มีต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจในระดับท้องถ่ิน” 
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4. เพิ่มเติมเนื้อหาของค าอธิบายรายวิชา ในหน้าท่ี 30 ดังนี้ 
“ศึกษาและวิเคราะห์ ผลกระทบจากการเป็นประชาคมอาเซียน อันจะมีผลต่อเศรษฐกิจและ

สังคมในระดับท้องถ่ิน ในด้านการประกอบธุรกิจ แรงงาน เงินทุน การลงทุน การคมนาคม สินค้า
อุตสาหกรรม สินค้าการเกษตรแต่ละประเภท และสภาพสังคมที่จะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละท้องถ่ินที่ 
รวมทั้งศึกษาแนวทางเตรียมการรับการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องในแต่ละ
ท้องถ่ิน” 

 
(3) พันโท ดร.รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ 

1. ข้อสงสัย ในหน้า 1 ข้อ 5.1 กล่าวถึงการเรียนหลักสูตรแบบ 2.2 ก าหนดระยะเวลาของ 
หลักสูตร 4 ปีการศึกษา และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลในหน้า 23-
26 ซ่ึงกล่าวถึงแผนการศึกษาแบบ 2.2 เฉพาะในชั้นปีที่ 1-5 

2. ข้อเสนอหลักสูตรแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 มีรายวิชาบังคับ “หัวข้อปัจจุบันและ 
แนวโน้มของการพัฒนาสังคม”และมีวิชาเลือก “ยุทธศาสตร์การวางแผนเพื่อการพัฒนาสังคม” ท้ังนี้ ควร
ก าหนดให้วิชา ยุทธศาสตร์การวางแผนเพื่อการพัฒนาสังคมเป็นวิชาบังคับ เพราะหากนิสิตไม่ใช่ผู้ท่ีมีพื้น
ฐานความรู้ด้านการพัฒนาสังคมมาก่อน อาจไม่เข้าใจประเด็นทางยุทธศาสตร์ ท้ั งในระดับท้องถิ่น และ
ระดับชาติ อาจส่งผลต่อการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ส่วนวิชา หัวข้อปัจจุบันและแนวโน้มของการ
พัฒนาสังคมก าหนดให้เป็นวิชาเลือกแทน 

3. ข้อเสนอ ในหน้า 53 ข้อ 2.2.7 การทวนสอบมาตรฐานควรพิจารณาในเชิงปริมาณ และ 
คุณภาพ (มีองค์กรท่ีสังคมยอมรับ รองรับ โดยเฉพาะกิจกรรมการมีส่วนร่วมสาธารณะ และกิจกรรมการคืน
ความรู้หรือนวัตกรรมสู่สังคม)โดยระบุเกณฑ์การทวนสอบท่ีชัดเจน เช่น (1) จ านวนการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสาธารณะและโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสังคม ร่วมกับองค์กรท่ีเป็นท่ียอมรับของ
สาธารณะชนท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ (2) จ านวนการคืนองค์ความรู้ หรือนวัตกรรมที่ได้จาก
วิทยานิพนธ์สู่สังคมหรือกลุ่มเป้าหมาย โดยเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและยอมรับในวงกว้าง 
 
 

ดร.กวินธร เสถียร 
(กรรมการและเลขานุการ) 

ผู้สรุปรายงาน 26 เมษายน 2556 
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ข้อเสนอแนะจากกรรมการร่างหลักสูตร 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เวลา 10:00-12:00น. 
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คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ 

 
คณะกรรมการวิพากย์หลักสูตร 

 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข   ประธาน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์  กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
3. รองศาสตราจารย์ สุทธิชัย ยังสุข   กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี กรรพุมมาลย์  กรรมการ 
5. ดร.ปริญญา สร้อยทอง     กรรมการและเลขานุการ 
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รายงานการประชุมวิพากษ์ 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 

วันพุธ ที่ 21  พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 – 17.30 น. 
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ านวย พิรุณสาร   หัวหน้าภาควิชา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ  รองหัวหน้าภาควิชาฯ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร    อาจารย์ประจ าภาควิชาฯ 
4. รองศาสตราจารย์สุทธิชัย ยังสุข    อาจารย์ประจ าภาควิชาฯ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี กรรพุมมาลย์  อาจารย์ประจ าภาควิชาฯ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล     อาจารย์ประจ าภาควิชาฯ 
7. ดร.นิสาพร วัฒนศัพท์     อาจารย์ประจ าภาควิชาฯ 
8. ดร.ปริญญา สร้อยทอง     อาจารย์ประจ าภาควิชาฯ 
9. ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์    อาจารย์ประจ าภาควิชาฯ 
10. ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา     อาจารย์ประจ าภาควิชาฯ 
11. ดร.กวินธร เสถียร     เลขานุการภาควิชาฯ 
12. นางสาวสุชาดา เช้ือม่วง    ผู้ช่วยเลขานุการภาควิชาฯ 
13. รองศาสตราจาย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
14. รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
15. ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
16. พันโท ดร.รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
 เมื่อคณะกรรมการฯ และคณาจารย์ภาคสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเข้าร่วมประชุมเกินกว่ากึ่งหนึง่
แล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมวิพากษ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพัฒนาสังคม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556 และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
วาระที่ 1  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
  ไม่มี 
 
มติที่ประชุม - 
 
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
  ไม่มี 
มติที่ประชุม -  
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วาระที่ 3  เร่ืองสืบเนือ่ง 
  ไม่มี 
 
มติที่ประชุม -  
 
วาระที่ 4  เสนอเพือ่พิจารณา 

4.1 ร่างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2556 

4.1.1) สรุปข้อเสนอแนะ การวิพากษ์ของรองศาสตราจารย์ ดร.สมศักด์ิ ศรี 
สันติสุข ที่มีต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

(1) รายวิชาประชากร สังคม กับการพัฒนา ให้เขียนค าอธิบายรายวิชา 
ครอบคลุมประเด็น เช่น ศาสนากับการพัฒนา และระมัดระวังความซ้ าซ้อนกับวิชาอื่นๆ 

(2) รายวิชาการศึกษาวิจัยเฉพาะด้านทางการพัฒนาสังคม Substantive  
Social Development ให้ปรับช่ือภาษาไทยตรงกับภาษาอังกฤษ โดยสรุปช่ือเป็น วิชาสาระศึกษาด้านการ
พัฒนาสังคม 

(3) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์ ให้ลงรายละเอียดในตารางแต่ 
ละแผนเพื่อจะได้ง่ายต่อการประเมิน โดยยึดจากค าอธิบายรายวิชาหน้าท่ี 27 

(4) วิชาทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีสาระการเรียนรู ้
ค่อนข้างมากในค าอธิบายรายวิชา กังวลเรื่องการสอนให้ครบถ้วน ดังนั้นตอนจัดท ามคอ. 3 ต้องน ามา
พิจารณาครบถ้วนตามค าอธิบายรายวิชาท่ีปรากฎในมคอ. 2 
 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติให้มีการแก้ไขร่างหลักสูตรฯ ดังนี้ 

1) ให้มีการแก้ไขค าอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุมมิติของประชากร สังคม กับการ 
พัฒนา  

2) เปล่ียนช่ือรายวิชาการวิจัยเฉพาะด้านทางการพัฒนาสังคม (Substantive  
Social Development) เป็น รายวิชาสาระศึกษาด้านการพัฒนาสังคม(Substantive Social 
Development) 

3) ให้เพิ่มเติมค าอธิบายรายวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ โดยก าหนด 
รายละเอียดให้สอดคล้องกับกระบวนการประเมนิผล และข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
 

4.1.2) สรุปข้อเสนอแนะ การวิพากษ์ของรองศาสตราจารย์ ดร.กิติพัฒน์ นนท 
ปัทมะดุลย์ ที่มีต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
 

(1) วิชาทฤษฎีและการประเมินผลกระทบจากการพัฒนา มีสาระการเรียนรู้ 
ค่อนข้างมากในค าอธิบายรายวิชา กังวลเรื่องการสอนให้ครบถ้วน ดังนั้นตอนจัดท ามคอ. 3 ต้องน ามา
พิจารณาครบถ้วนตามค าอธิบายรายวิชาท่ีปรากฎในมคอ. 2 
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(2) วิชาทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีสาระการเรียนรู้ 
ค่อนข้างมากในค าอธิบายรายวิชา กังวลเรื่องการสอนให้ครบถ้วน ดังนั้นตอนจัดท ามคอ. 3 ต้องน ามา
พิจารณาครบถ้วนตามค าอธิบายรายวิชาท่ีปรากฎในมคอ. 2 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้มีการด าเนินการจัดท ามคอ.3 ให้มีเนื้อหาครบถ้วนตามท่ีปรากฎใน 
ค าอธิบายรายวิชา ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

4.1.3) สรุปข้อเสนอแนะ การวิพากษ์ของดร. วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ที่มีต่อ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

(1) คุณลักษณะของนิสิตปริญญาโท ต้องสามารถมองประเด็นปัญหา 
สังคมต้ังแต่ปัญหาเล็กๆ จนปัญหาใหญ่ น่าจะเพิ่มเติมรายวิชาท่ีท าให้นิสิตได้เห็นถึงปัญหาสังคมและการ
วิเคราะห์ เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และสะท้อนส านึกของนิสิตว่ามีความโน้มเอียงไปทางส่วนตัว ครอบครัว สังคม 
และประเทศชาติ และก่อให้เกิดส านึกสาธารณะ ท้ังนี้ให้คณะท างานร่างหลักสูตรน าไปพิจารณาและเพิ่มเติม
เนื้อหาและสาระของการเรียนรู้ของนิสิต 

(2) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาและช่ือวิชา ประเด็นร่วมสมัยกับแนวโน้ม 
การพัฒนา โดยให้เพิ่มเติมเนื้อหาสาระเรื่องส านึกสาธารณะกับปัญหาสังคม เป็น วิชาส านึกสาธารณะและ
ประเด็นร่วมสมัยกับแนวโน้มการพฒันา 

(3) เพิ่มเติมกิจกรรมพัฒนานิสิตเป็นโครงการบริการวชิาการเพื่อสังคม 
และกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคม ระหว่างกระบวนการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร 

(4) เพิ่มเติมเนื้อหาสาระค าอธิบายรายวิชา นโยบายการพัฒนากับการ 
เปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เรื่องผลกระทบของอาเซียนต่อสภาพเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม 
วัฒนธรรมและสังคมของท้องถิ่น  

(5) เพิ่มเติมเนื้อหาสาระค าอธิบายรายวิชา ภูมิภาคศึกษาเกี่ยวกับประเด็น 
อาเซียนและผลกระทบต่อท้องถิ่น  

(6) ให้น าประเด็นอาเซียนและผลกระทบต่อท้องถิ่นเป็นหัวข้อการค้นคว้า 
อิสระของนิสิต เพื่อจะได้มีชุดความรู้จากการวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวรกับท้องถิ่นรอบข้าง 
 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติให้มีการแก้ไขร่างหลักสูตรฯ ดังนี้ 

1) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาและช่ือวิชา ประเด็นร่วมสมัยกับแนวโน้มการพัฒนา  
โดยให้เพิ่มเติมเนื้อหาสาระเรื่องส านึกสาธารณะกับปัญหาสังคม เป็น วิชาส านึกสาธารณะและประเด็นร่วม
สมัยกับแนวโน้มการพัฒนา 

2) เพิ่มเติมเนื้อหาสาระค าอธิบายรายวิชา ภูมิภาคศึกษาเกี่ยวกับประเด็นอาเซียน 
และผลกระทบต่อท้องถิ่น 

4.1.4) สรุปข้อเสนอแนะ การวิพากษ์ของพันโท ดร. รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ ที่ 
มีต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

(1) ปรัชญาให้ครอบคลุมกับการผลิตบัณฑิต โดยเพิ่มเติมดังนี้ “มีมาตรฐานเป็นท่ี 
ยอมรับขององค์กรท้ังภายในและต่างประเทศ  
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(2) หมวดท่ี 2 แผนพัฒนาปรับปรุง ข้อท่ี 4 แผนพัฒนาระบบและกระบวนการ 
จัดการเรียนการสอนและรูปแบบการเรียนการสอนให้มีการฝึกปฏิบัติและการศึกษาด้วยตนเองทุกรายวิชา 

(3) ปรับ กลยุทธ์เป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ประกอบการเรียนการสอนเพื่อให้ 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และให้ตัดหลักฐานและตัวบ่งช้ีตามความเหมาะสมและศักยภาพของ
คณาจารย์ภาควิชาฯ อาจจะไม่ต้องครบถ้วนตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะสังคมศาสตร์  

(4) ปรับ วิชาทฤษฎีและการประเมินผลกระทบจากการพัฒนา เป็นกลุ่มวิชาบังคับ  
แต่ท้ังนี้เป็นข้อเสนอแนะให้คณะท างานร่างหลักสูตรน าไปพิจารณาตามความเหมาะสมกับอัตลักษณ์ของนิสิต
ต่อไป 

(5) ปรับ แผนการศึกษา โดยย้ายรายวิชาสัมมนาการพัฒนาสังคม สอนช้ันปีท่ี 1  
ภาคฤดูร้อน เพื่อท่ีนิสิตจะได้พัฒนาหัวข้อการวิจัยและคณาจารย์ภาควิชาฯ 
 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติให้มีการแก้ไขร่างหลักสูตรฯ ดังนี้ 

1) ย้ายรายวิชาสัมมนาการพัฒนาสังคม สอนช้ันปีท่ี 1 ภาคฤดูร้อน เพื่อท่ีนิสิตจะ 
ได้พัฒนาหัวข้อการวิจัยกับคณาจารย์ภาควิชาฯ 

2) แก้ไขปรัชญาของหลักสูตร ดังนี้ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม เป็นหลักสูตรท่ีมุ่ง 

ผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการออกแบบและวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ส าหรับการบริหารงานพัฒนาสังคม 
เพื่อการจัดการทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถเช่ือมโยงความรู้ทางวิชาการบนฐานการวิจัยไปสู่การ
ปฏิบัติ ตลอดจนเป็นหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานด้านการผลิตนักบริหารงานพัฒนาสังคมเป็นท่ียอมรับขององค์กร
ท้ังภายในและต่างประเทศ 
 

4.2 ร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2556 

4.2.1) สรุปข้อเสนอแนะ การวิพากษ์ของรองศาสตราจารย์ ดร.สมศักด์ิ ศรี 
สันติสุข ที่มีต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

(1) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการ 
วางแผนหลักสูตรให้เพิ่มปัญหาเชิงนโยบาย 

(2) ถ้าต้องการผลิตบัณฑิตเป็นนักวิจัยเชิงนโยบายสังคม ควรลงไปถึงการ 
น าไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล  

(3) จะสร้างหลักสูตรอย่างไรให้มีจุดเด่นของพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัย 
นเรศวร ดังนั้นต้องคิดรูปแบบให้ชัดเจนท่ีจะน านโยบายไปสู่การปฏิบัติได้จริง และสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ  

(4) ควรสะท้อนระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนิสิตตามความเป็นจริง  
เช่น 6 ปีส าเร็จ เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมิน 

(5) เพิ่มเติม กลยุทธ์ หลักฐานและตัวบ่งช้ี โดยให้วิทยานิพนธ์ของนิสิต 
ปริญญาเอกต้องมีกระบวนการคืนข้อมูลให้กับท้องถิ่น พร้อมรายลักษณ์อักษรยืนยันการใช้ประโยชน์ และ
นิสิตต้องเข้าร่วมเครือข่ายสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
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(6) ค าอธิบายรายวิชาวิจัย ให้มีการเพิ่มสาระด้าน กระบวนทัศน์ (Paradigm)  
แนวคิด (Concept) และทฤษฎี (Theory) 

(7) รายวิชาปรัชญาวิจัยให้เพิ่มค าอธิบายรายวิชาเรื่อง ญาณวิทยา  
(Epistemology) ภววิทยา (Ontology) วิธีวิทยา (Methodology) 
 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติให้มีการแก้ไขร่างหลักสูตรฯ ดังนี้ 

1) เพิ่มเติม ข้อมูลปัญหาเชิงนโยบาย ในส่วนของสถานการณ์ภายนอกหรือการ 
พัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

2) เพิ่มเติม กลยุทธ์ หลักฐานและตัวบ่งช้ี โดยให้วิทยานิพนธ์ของนิสิตปริญญา 
เอก ต้องมีกระบวนการคืนข้อมูลให้กับท้องถิ่น พร้อมรายลักษณ์อักษรยืนยันการใช้ประโยชน์ และเข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการของเครือข่ายสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

3) เปล่ียนช่ือ รายวิชาปรัชญาการวิจัย เป็น รายวิชากระบวนทัศน์การวิจัย และ 
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้มีสาระด้าน กระบวนทัศน์(Paradigm) แนวคิด (Concept) และทฤษฎี
(Theory) 
 

4.2.2) สรุปข้อเสนอแนะ การวิพากษ์ของรองศาสตราจารย์ ดร.กิติพัฒน์ นนท 
ปัทมะดุลย์ ที่มีต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

(1) ฐานคิดของหลักสูตร เน้นวิธีวิทยาในรูปแบบของเทคนิคยังขาดปรัชญา 
(2) วิชาการวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม ควรสะท้อนช่ือวิชาท่ีแสดง 

ความลุ่มลึกมากกว่าข้ันสูง ควรใช้การวิจัย Meta Research และรายวิชาแนวคิดและทฤษฎีระดับสูงด้านการ
พัฒนาสังคม ควรจะสะท้อนแนวคิดและทฤษฎีท่ีลุ่มลึกมากกว่าขั้นสูง  

(3) ขาดรายวิชาท่ีศึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม  
(4) ปรับ วิชาการวิจัยนโยบายสังคมข้ันสูง (830614) เป็น การวิจัยเพื่อพัฒนา 

นวัตกรรมทางสังคม และเพิ่มเติมค าอธิบายรายวิชาท่ีสะท้อนการน าวิจัยทางสังคมไปสร้างนวัตกรรมทาง
สังคม  
 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติให้มีการแก้ไขร่างหลักสูตรฯ ดังนี้ 

1) ปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชาแนวคิดและทฤษฎีระดับสูงด้านการพัฒนาสังคม  
2) เปล่ียนช่ือ รายวิชาการวิจัยนโยบายสังคมขั้นสูง เป็นรายวิชาการวิจัยระบบ 

นโยบาย และปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
3) ปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชาวิจัยปัญญาปฏิบัติเชิงการวางแผนระดับสูง โดยให้ 

มีสาระเพิ่มเติมด้านการสร้างนวัตกรรมทางสังคม 
 

4.2.3) สรุปข้อเสนอแนะ การวิพากษ์ของดร. วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ที่มีต่อ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
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  ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม เนื่องจากได้แนะน าระหว่างการพัฒนาหลักสูตรแล้ว และ
หลักสูตรได้น าค าแนะน าไปปรับปรุงแก้ไข ตามข้อสรุปของคณะกรรมการร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาพัฒนาสังคม 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.2.3) สรุปข้อเสนอแนะ การวิพากษ์ของพันโท ดร. รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ ที่ 
มีต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
  ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม เนื่องจากได้แนะน าระหว่างการพัฒนาหลักสูตรแล้ว และ
หลักสูตรได้น าค าแนะน าไปปรับปรุงแก้ไข ตามข้อสรุปของคณะกรรมการร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาพัฒนาสังคม 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระที่ 5  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
ปิดประชุมฯ เม่ือเวลา 16.30 น. 
 

 
............................................ 
(ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์) 
ผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ 

 
........................................................ 

(ดร.ปริญญา สร้อยทอง) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 

 

 
 

 
..................................................... 

(ดร.กวินธร เสถียร) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 
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ผลการวิพากย์หลักสูตร (วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร เวลา 13:00-16:30น.) 
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ผลการวิพากย์หลักสูตร (วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร เวลา 13:00-16:30น.) 
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ภาคผนวก ค 

ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต าราของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร 
งานวิจัย 
ภาษาไทย 
1) พัชรินทร์ สิรสุนทร. (2555). การพัฒนาองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดพิษณุโลกให้เป็นองค์กรท่ีมีความ

รับผิดชอบต่อสังคม. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
2) พัชรินทร์ สิรสุนทร, กวินธร เสถียร, จิรวัฒน์ พิระสันต์, และวิทยา คามุนี. (2555). การพัฒนาโครงข่าย

เศรษฐกิจชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมกรณีมรดก
โลกทางวัฒนธรรม ประเทศไทย. พิษณุโลก: ส านักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ. 

3) กวินธร เสถียร, พัชรินทร์ สิรสุนทร และรัตนาพร ทองเขียว. (2555). นวัตกรรมชุมชนเพื่อการส่งเสริม
สุขภาพเชิงสร้างสรรค์: กรณีประเพณีการแข่งเรือ จังหวัดน่าน. (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

4) พัชรินทร์ สิรสุนทร. (2554). การสืบค้นวิถีชีวิตด้านยารักษาโรค พื้นท่ีภาคเหนือตอนล่าง.พิษณุโลก: 
มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

5) ภูดิท เตชาติวัฒน์, ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร และพัชรนิทร์ สิรสุนทร. (2554). การศึกษาประสิทธิผลของการ
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นที่น าแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร์มาใช้. พิษณุโลก: ส านักงาน
หลักประกันคุณภาพแห่งชาติ. 

6) พัชรินทร์ สิรสุนทร และคณะ. (2553). การสืบค้นข้อมูลด้านยาพื้นบ้านลุ่มน้ ายมและน่าน ภาคเหนือ
ตอนล่าง ประเทศไทย. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

7) พัชรินทร์ สิรสุนทร และกวินธร เสถียร. (2552). กระบวนการเครือข่ายทางสังคมกับการสร้างเสริมความ
เข้มแข็งของชมรมออกก าลังกาย ภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย. พิษณุโลก: ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 

8) จิรวัฒน์ พิระสันต์ และพัชรินทร์ สิรสุนทร. (2552). การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองศิลปวัฒนธรรม
ในประเทศไทย. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

9) ชฎา ณรงค์ฤทธิ์, จตุรพร รักษ์งาร และพัชรินทร์ สิรสุนทร. (2552). การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
โดยกระบวนการมีส่วนรว่มของท้องถิ่น เพื่อก าหนดเขตและรูปแบบท่ีเหมาะสมของกองทุนการปรับตัว
ในการประกันความเสียหายของผลผลิตข้าวฯ. พิษณุโลก: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

10) พัชรินทร์ สิรสุนทร. (2551). การประเมินผลกระทบทางสังคม: กรณีศูนย์สุขภาพและการแพทย์
ภาคเหนือตอนล่าง. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

11) พัชรินทร์ สิรสุนทร, จิรวัฒน์ พิระสันต์, ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์ และพีรธร บุญยรัตพนัธ์. (2551). การวิจัย
เพื่อประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด: กรณีศึกษาอ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา. พิษณุโลก: จังหวัดนครราชสีมา. 

12) พีรธร บุญยรัตพันธ,์ พัชรินทร์ สิรสุนทร และจิรวัฒน์ พิระสันต์. (2551). แนวทางการพัฒนาจังหวดั
พิษณุโลกสู่การเป็นเมืองเพื่อการพักผ่อนและส่งเสริมสุขภาพ. พิษณุโลก: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย. 
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13) จิรวัฒน์ พิระสันต์ และพัชรินทร์ สิรสุนทร. (2551). การสืบค้นข้อมูลวัฒนธรรมของจังหวัดสุโขทัย. 
พิษณุโลก: ส านักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ. 

14) พัชรินทร์ สิรสุนทร, จิรวัฒน์ พิระสันต์ และพีรธร บุญยรัตพันธ์. (2550). การจัดท าฐานข้อมูลวัฒนธรรม. 
กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ. 

15) พีรธร บุญยรัตพันธ,์ พัชรินทร์ สิรสุนทร, จิรวัฒน์ พิระสันต์ และ ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์. (2550). การ
ประเมินผลการด าเนินภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน. พิษณุโลก: 
กองทัพภาคท่ี 3. 

16) จิรวัฒน์ พิระสันต์ และพัชรินทร์ สิรสุนทร. (2549). การวิจัยเพื่อสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร. 
พิษณุโลก: สภาวัฒนธรรมอ าเภอเมืองพิจิตร. 

17) พัชรินทร์ สิรสุนทร และคณะ. (2547-2551). การวิจัยเทศบาลตัวอย่างแบบบูรณาการ: กรณีศึกษา
เทศบาลเพชรบูรณ์. พิษณุโลก: เทศบาลเพชรบูรณ์. 

18) พัชรินทร์ สิรสุนทร และคณะ. (2547). การศึกษาเชิงลึกเพื่อประเมินผลกระทบจากการด าเนินโครงการ 
SML. พิษณุโลก: คณะท างานท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี.     

19) พัชรินทร์ สิรสุนทร. (2546). การจัดการองค์ความรู้ในท้องถิ่น: พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
20) ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และ พัชรินทร์ สิรสุนทร. (2545) (บรรณาธิการ). วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ของคน

ไทย. กรุงเทพฯ: บริษัท พี. เอ. ลีฟวิ่ง จ ากัด. 
21) พัชรินทร์ สิรสุนทร. (2544). ทุนทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาท่ียั่งยืน. พิษณุโลก: ส านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 
22) พัชรินทร์ สิรสุนทร. (2542). ภูมิปัญญาท้องถิ่น. พษิณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
 
ภาษาอังกฤษ 
1) Patcharin Sirasoonthorn. (2008). A Study of Laos’s Social Identify and Cultural Changes 
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ดอกไม้จันทน์บ้านวัดขวาง. มหาวิทยาลัยนเรศวร  

8) พัชรินทร์ สิรสุนทร และ กวินธร เสถียร. (2552). การพัฒนากระบวนการเครือข่ายทางสังคมเพื่อส่งเสริม
การออกก าลังกาย และกีฬาเพื่อสุขภาพในพื้นท่ีภาคเหนือ ประเทศไทย. ส านักงานกองทุนสนับสนนุการ
สร้างเสริมสุขภาพ 

 
งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1) กวินธร เสถียร, นิสาพร วัฒนศัพท์ และ เสวียน เปรมประสิทธิ์. (2555). การใช้ประโยชน์ทรัพยากร

พรรณพืชของชุมชนในพื้นท่ีเข่ือนสิริกิติ์. วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน, 5(1), 74-90.  
2) กวินธร เสถียร. (2555). แนวทางการทบทวนวรรณกรรมส าหรับการเขียนวิทยานิพนธ์ด้านสังคมศาสตร์ 

: สภาพปัญหาและหลักการทบทวนวรรณกรรม. วารสารมนุษยศาสตร์, 9(2), 45-65.  
 
การน าเสนอผลงานในที่ประชุมทางวิชาการ 
1) Patcharin Srirasoonthorn, Gwyntorn Satean, Jirawat Pirasan and Wittaya Khamunee. 

(2013). Strengthening Creative Economy and Community Networks for Promoting 
Cultural Tourism among surrounding community of World Heritage Area: A Case of Ban 
Chiang Archaeological Site. In The 9th International Conference “ASEAN Community 
Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and Environmental Stability” 
23-28 June 2013, Brunei Darussalam.  
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2) Gwyntorn Satean and Patcharin Srirasoonthorn. (2010) Policy Recommendations for 
Agricultural Drought: Case Study from Phichit Province, Thailand. in “The 
Multidimensionality of Economy, Energy and Environmental Crises and their 
Implications for Rural Livelihoods” Asian Rural Sociology IV Association International 
Conference, September 7-10, 2010. Bicol University, Legazpi City, Philippiness. 

3) กวินธร เสถียร. (2552). บททบทวนแนวคิด: ความสามารถของชุมชนในการลดแรงกระแทกจากปัญหา
ภัยธรรมชาติ. ใน งานสัมมนาวิชาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ครั้งท่ี 2 (2-4 กันยายน 2552)  

4) กวินธร เสถียร. (2549). ภัยแล้ง: ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการศึกษา. ใน การสัมมนาเครือข่าย
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งท่ี 6 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต, 3-4 พฤศจิกายน 2549. 

 
บทความทางวิชาการ 
1) กวินธร เสถียร. (2555). สถานภาพงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับอาเซียน ตามเสาหลักด้านประชาคม สังคม

วัฒนธรรมอาเซียน. ใน พัชรินทร์ สิรสุนทร (บรรณาธิการ). (2555). การพัฒนาสังคมเชิงสร้างสรรค์ 
โอกาสหรือวิกฤตในประชาคมอาเซียน. พิษณุโลก: ดาวเงินการพิมพ์.  

 
การฝึกอบรม 
July 19, 2012 Certificate on Learning from Practice: Action Research, 

Naresuan University, Phitsanulok, Thailand 
January 24-27, 2012 Certificate on Remote Sensing from Ministry of Information 

and Communication Technology and Department of Survey 
Engineering, Chulalongkorn University, Nonthaburi, Thailand 

May 23-27, 2011.  Certificate on Desktop GIS from Ministry of Information and 
CommunicationTechnology and Department of Survey 
Engineering, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand 

March 15-16, 2011 Certificate on The Development of Innovative Learning, 
Naresuan University, Phitsanulok, Thailand 

March 08-June 25, 2010 Certificate on English Success, Intrax International Institute, 
Chicago, IL, USA,  

October 26-30, 2009. Certificate on Action Research from Institute for Population 
and Social Research, Mahidol University, Nakornpathom, 
Thailand 
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4. ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา 
งานวิชาการ 
1) ศุภสิทธิ์  ต๊ะนา. (2551). เอกสารประกอบการสอนวิชา แนวคิดพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรม 

(ปริญญาตรี). พิษณุโลก: เอกสารอัดส าเนา. 
2) ศุภสิทธิ์  ต๊ะนา. (2551). เอกสารประกอบการสอนวิชา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เบื้องต้น (ปริญญา

ตรี). พิษณุโลก: เอกสารอัดส าเนา. 
 
งานวิจัย 
1) สุกิจ ขอเช้ือกลาง, สุทธิชัย ยังสุข และ ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา.(2556). การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรสาธารณสุข ในภาคเหนือตอนล่าง. (อยู่ระหว่างด าเนินการ). ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 

2) ศุภสิทธิ์  ต๊ะนา. (2552). การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น จากต้นตาลโตนด: กรณีศึกษาต าบลท้อแท้ อ าเภอ
วัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก, ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัย ปี พ.ศ. 2552 คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3) ศุภสิทธิ์  ต๊ะนา. (2551). แนวคิดทฤษฏีทางสังคมวิทยา, ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัย คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

4) ศุภสิทธิ์  ต๊ะนา และคณะ. (2551). วิจัยเรื่อง ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศชุมชน E-Village Profile 
(SML). สถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน (NUIC), ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. 

 
งานวิจัยที่ดีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1) ศุภสิทธิ์  ต๊ะนา. (2556). กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนด้านสุขภาพ: การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก, 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์, 8(17), 
2) ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา. (2553). การพัฒนาระบบ e-Village Profile เพื่อพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน 

(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (เขียนร่วม) วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชุน. 
3) ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา. (2552). สังคมวิทยา: ศาสตร์พื้นฐานแห่งการศึกษาสังคม. วารสารสังคมศาสตร์, 5(9), 

168-179. 
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5. ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ 
งานวิจัย 

1) รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2556). แผนพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน อ าเภอปัว จังหวัดน่าน. พิษณุโลก. 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 

2) รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2555). แนวทางการอนุรกัษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นท่ีลุ่มน้ าเข็กจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภายใต้แผนงานการบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพโดยชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพืน้ท่ีลุ่มน้ าเข็ก. พิษณุโลก. ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัย 

3) รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์, นิสาพร วัฒนศัพท์, กวินธร เสถียร, สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, (2555). การบริหาร
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืนในพืน้ท่ีลุ่มน้ าเข็ก. พิษณุโลก. 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

4) รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2555). แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน พื้นท่ีอ าเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์. พิษณุโลก. งบประมาณแผ่นดิน 

5) เสวียน เปรมประสิทธิ์, รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2555). การศึกษาออกแบบโครงการศูนย์ก าจัดขยะ 
โซนเหนือจังหวัดน่าน ภายใต้โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากโครงการก่อสร้างระบบก าจัดขยะ
มูลฝอยจังหวัดน่านโซนเหนือ. พิษณุโลก. จังหวัดน่าน 

6) มาฆะสิริ เชาว์กุล, รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2555). Farmer Organization and Food Security of 
Thailand. พิษณุโลก. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

7) เสวียน เปรมประสิทธิ์, รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2555) โครงการวิจัยปริมาณคาร์บอนรวมในนาข้าวของ 
9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง. พิษณุโลก. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 

8) สมบัติ ช่ืนชูกล่ิน, รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2555). การจัดการทรัพยากรน้ าในระดับชุมชน ลุ่มน้ าย่อย
และลุ่มน้ าสาขาของแม่น้ าน่าน. พิษณุโลก. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

9) นิสาพร วัฒนศัพท์, รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2555). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการความอยู่ดีมี
สุขเชิงพื้นท่ี : กรณีศึกษาการจัดการเชิงพื้นท่ีเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินจากการผลิตในหมู่บ้านเทิดชาติ ต าบล
บ่อภาค อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก. พิษณุโลก 

10) รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2555). การสร้างความรู้ความเข้าใจและ จิตส านึกในการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช
ในพื้นท่ีเข่ือนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

11) รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2555). การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน
จังหวัดพิษณุโลก และ อุตรดิตถ์ (ปีท่ี 3). พิษณุโลก. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง  

12) เสวียน เปรมประสิทธิ์, รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2554). โครงการศึกษาศักยภาพความเหมาะสมและ
ส ารวจออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ าหนองจระเข้ จังหวัดสุโขทัย. พิษณุโลก. กรม
ทรัพยากรน้ า 

13) รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2554). แผนพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการล าน้ าเข็ก จังหวัดพิษณุโลก. 
พิษณุโลก. ส านักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 

14) เสวียน เปรมประสิทธิ์, รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2553). การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทาง
ชีวภาพของชุมชนจังหวัดพิษณุโลก และอุตรดิตถ์ (ปีท่ี 2). พิษณุโลก. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง 
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15) จิราภรณ์ สอดจิตร, รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2553). การวิจัยและพัฒนาขยะจากเปลือกกล้วย เพื่อใช้
ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารและพลังงานการจัดการขยะ และการพัฒนาตลาดของผลิตภัณฑ์ใน
จังหวัดพิษณุโลก. พิษณุโลก. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 

16) อัจฉรา ปุราคม, รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์, นพพร จันทร์น าชู. (2553). โครงการศึกษาผลกระทบการ
ลงทุนด้านการส่งเสริมกีฬาและออกก าลังกายเพื่อสุขภาพต่อสุขภาวะสังคมไทย.  ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 

17) เสวียน เปรมประสิทธิ์, รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2553). การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการ
เผาฟางข้าวในจังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก และพิจิตร. พิษณุโลก. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 

18) เสวียน เปรมประสิทธิ์, รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2552). โครงการศึกษาเพื่อจัดต้ังศูนย์จัดการส่ิงแวดล้อม
อย่างยั่งยืน เทศบาลต าบลท่าวังผา อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน. พิษณุโลก. เทศบาลต าบลท่าวังผา 

19) เสวียน เปรมประสิทธิ์, รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2552). ฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทาง
ชีวภาพของชุมชนจังหวัดพิษณุโลก และอุตรดิตถ์ (ปีท่ี 1). พิษณุโลก. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง 
(องค์กรมหาชน). 

 
ผลงานทางวิชาการ 
1) รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2555). จากเศรษฐกิจยังชีพสู่เศราฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาประเทศไทย. 

ใน พัชรินทร์ สิรสุนทร (บรรณาธิการ). (2555). การพัฒนาสังคมเชิงสร้างสรรค์ โอกาสหรือวิกฤตใน
ประชาคมอาเซียน. พิษณุโลก : ดาวเงินการพิมพ์ 

2) รัดเกล้า เปรมประสิทธิ และเสวียน เปรมประสิทธิ์. 2554. กาฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลาย
ทางชีวภาพของชุมชน  จังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์. รายงานการสัมมนาวิชาการสรุปผลการด าเนิน
งานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 วันท่ี 15-
16 กันยายน 2554. 

3) รัดเกล้า เปรมประสิทธิ และเสวียน เปรมประสิทธิ์. 2553. การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลาย
ทางชีวภาพของชุมชน จังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์. รายงานการสัมมนาวิชาการสรุปผลการ
ด าเนินงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
วันท่ี 9-11 กันยายน 2553. 

4) รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ และดิเรก ปัทมสิริวัฒน์. 2552. ความสามารถในการรองรับทางสังคมของการ
ท่องเท่ียวเชิงผจญภัย: กรณีศึกษา การท่องเท่ียวล่องแก่งล าน้ าเข็ก จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 

5) รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ และดิเรก ปัทมสิริวัฒน์. 2552. ความสามารถในการรองรับทางสังคมของการ
ท่องเท่ียวเชิงผจญภัย: กรณีศึกษา การท่องเท่ียวล่องแก่งล าน้ าเข็ก จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 

6) รัดเกล้า สถิติ และเสวียน เปรมประสิทธิ์. 2552. การใช้ประโยชน์จากไผ่ข้าวหลามทางด้านเศรษฐกิจ: 
กรณีศึกษา จังหวัดน่าน. เรื่องเต็ม การประชุมวิชาการ “ส่ิงแวดล้อมนเรศวร” ครั้งท่ี 5 ระหว่างวันท่ี 15-
16 มิถุนายน ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. หน้า 66-76. 

7) รัดเกล้า สถิติ และดิเรก ปัทมสิริวัฒน์. 2546. ความรู้คู่สังคม 3 รวมผลงานวิจัยของคณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิยาลัยนเรศวร. หน้า 45-66. บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จ ากัด ISBN 9789749139004  
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ภาคผนวก ง  

ภาระงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล า 
ดับ 

ชื่อ -สกุล  
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ภาระงานสอน /ปี  

ปัจจุบัน 
เมื่อเปิด
หลักสูตร 

1* นางพัชรินทร์  
สิรสุนทร  
 

รองศาสตราจารย์ Ph.D 
 
สค .ม.  
สส .บ.  

Sociology (Social Planning & 
Development) 
สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

432 270 

2* นายมนตรี  
กรรพุมมาลย์ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D 
M.Sc. 
ร .บ.  

Rural & Environmental Sociology 
Rural Development Planning 
รัฐศาสตร์ 

576 270 

3* นายกวินธร 
เสถียร 
 

อาจารย์ ศศ .ด.  
วท .ม.  
กษ .บ.  
ศศ .บ.  

พัฒนาสังคม 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
ภาษาไทย 

360 270 

4 นางรัดเกล้า  
เปรมประสิทธิ์ 

อาจารย์ ศศ .ด.  
วท .ม.  
ศศ .บ.  

พัฒนาสังคม 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐศาสตร์ 

504 270 

5 นายศุภสิทธิ์  
ต๊ะนา 

อาจารย์ ศศ .ด.  
ศศ .ม.  
พธ .บ.  
รป .บ.  

พัฒนาสังคม 
พัฒนาสังคม 
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

288 270 

 
หมายเหตุ  *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
2. อาจารย์ประจ า 
 

 
ดับ 

ชื่อ -สกุล  ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

1 นางพัชรินทร์ สิรสุนทร  
 

รองศาสตราจารย์ Ph.D. 
สค .ม.  
สส .บ.  

Sociology (Social Planning & Development) 
สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

2 นายสุทธิชัย ยังสุข รองศาสตราจารย์ พธ .ม.  
พธ .บ.  

ปรัชญา 
การบริหารการศึกษา 

3 นายมนตรี กรรพุมมาลย์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D 
M.Sc. 
ร .บ.  

Rural &Environmental Sociology 
Rural Development Planning 
รัฐศาสตร์ 

4 นายอ านวย พิรุณสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สค .ม.  
ศศ .บ.  

มานุษยวิทยาประยุกต์ 
การโรงแรม 
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2. อาจารย์ประจ า (ต่อ) 
 

ล า 
ดับ 

ชื่อ -สกุล  ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

5 นส .ชไมพร  
กาญจนกิจสกุล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร .ด.  
สค .ม.  
ร .บ.  

ประชากรศาสตร์ 
วิจัยประชากรและสังคม 
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

6 นางอัจฉริยา เนตรเชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 
พบ .ม.  
น .บ.  

Social Science 
เทคโนโลยีการบริหาร 
นิติศาสตร์ 

7 นส .นิสาพร วัฒนศัพท์  อาจารย์ ปร .ด.  
สศ .ม.  
ศศ .บ.  

ประชากรศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม 
ประวัติศาสตร์ 

8 นางรัดเกล้า  
เปรมประสิทธิ์ 

อาจารย์ ศศ .ด.  
วท .ม.  
ศศ .บ.  

พัฒนาสังคม 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐศาสตร์ 

9 นายกวินธร เสถียร 
 

อาจารย์ ศศ .ด.  
วท .ม.  
กษ .บ.  
ศศ .บ.  

พัฒนาสังคม 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 
ภาษาไทย 

10 นายศุภสิทธิ์ ต๊ะนา อาจารย์ ศศ .ด.  
ศศ .ม.  
พธ .บ.  

พัฒนาสังคม 
พัฒนาสังคม 
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

11 นายปริญญา สร้อยทอง อาจารย์ ศศ .ด.  
ศศ .ม.  
ศศ .บ.  
วท .บ.  

พัฒนาสังคม 
พัฒนาชนบทศึกษา 
รัฐศาสตร์การปกครอง 
สุขศึกษา 

12 นส .เสาวลักณ์  
ลิ้มศิริวงศ ์

)ศึกษาต่อปริญญาเอก(  

อาจารย์ ศศ .ม.  
ร .บ.  

พัฒนาสังคม 
รัฐศาสตร์ 
 

13 นส .ฐานิดา บุญวรรโณ  
)ศึกษาต่อปริญญาเอก(  

อาจารย์ ศศ .ม.  
รบ. 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

 
 



117 
 

117 

 

แบบฟอร์มตอบรับเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ .2554 
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ภาคผนวก ฉ 
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ภาคผนวก ช 

ผลการส ารวจความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพัฒนาสังคม  

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
วิธีการศึกษา 

1. สร้างแบบส ารวจ Online ผ่านโปรแกรม Google Docs โดยมีข้อมูล 2 ส่วน คือ 1) ข้อมูลส่วน
บุคคล จ านวน 7 ข้อ และ 2) ความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน 11 ข้อ  

2. ด าเนินการส ารวจโดยส่งแบบสอบถามไปยังนิสิตระดับปริญญาตรีคณะสังคมศาสตร์และต่างคณะใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยอื่นๆ และหน่วยงานภาครัฐ ในวันท่ี 28 เมษายน 2556-9 
พฤษภาคม 2556 

3. มีผู้ตอบแบบส ารวจจ านวน 220 ราย 
 
ผลการส ารวจมีดังนี้ 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล : ผู้ตอบมีความสนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษามากท่ีสุด 20 ราย (9%)  
มาก 49 ราย (22%)และ ปานกลาง 126 ราย (58%) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 138 ราย (66%) อายุระหว่าง 
20-30 ปี 203 ราย (96%) รายได้ ต่ ากว่า 10,000 บาท 150 ราย (71%) และ 10,000-20,000 บาท 52 
ราย (25%) และก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี 139 ราย (66%) ไม่มีประสบการณ์ท างาน 146 ราย (69%) 
และมีประสบการณ์วิจัยน้อย 83 ราย (39%)  
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2. ข้อมูลความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา : ผู้ตอบมีความสนใจศึกษาต่อใน 
ระดับปริญญาโท 152 ราย (76%) สนใจการท าวิทยานิพนธ์ร่วมกับการศึกษากระบวนรายวิชา 82 ราย 
(39%) เน้นศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยนเรศวร 112 ราย (54%) โดยใช้ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษร่วมกัน 137 
ราย (65%) ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมคือนอกเวลาราชการ 129 ราย (63%) ใช้แหล่งทุนของตนเอง 127 ราย 
(33%) เหตุผลท่ีเลือกท่ีจะศึกษาในหลักสูตรนี้คือ ความน่าสนใจของหลักสูตร 127 ราย (26%) โดยมีประเด็น
ท่ีสนใจ 3 ล าดับแรก ได้แก่ ความยากจน 30 ราย (14%) การท่องเท่ียว 20 ราย (10%) และปัญหา
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 19 ราย (9%) 
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3. ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรในระดับปริญญาโทคือ หลักสูตรควรเน้นการแก้ไขปัญหา 
สังคมท่ีปฏิบัติได้จริง เพิ่มเติมรายวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และเน้นการศึกษาท่ีมีผลต่อการ
พัฒนาสังคมครอบคลุมถึง เด็ก ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ปัญหายาเสพติด แอลกอฮอล์ เป็นต้น 

4. ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรในระดับปริญญาเอกคือ ควรเน้นพัฒนา EQ เพื่อพัฒนาสังคม 
สร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมจริงๆ มากกว่าการพฒันาด้าน IQ เพื่อท่ีจะหาประโยชน์จากส่วนรวมให้ตนเอง 
เพิ่มเติมรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนท่ีมีผลต่อการพัฒนาสังคมไทยในด้านต่างๆ 
การจัดเวทีพบปะแลกเปล่ียนด้านการวิจัยเป็นระยะๆ 
 
 
 


