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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร:
ชื่อภาษาไทย:
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
ชื่อภาษาอังกฤษ:
Doctor of Philosophy Program in Social Development
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
ภาษาไทย: ชื่อย่อ
ปร.ด. (พัฒนาสังคม)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม Doctor of Philosophy (Social Development)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อย่อ Ph.D. (Social Development)
3.วิชาเอก
-ไม่มี4.จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1
จบการศึกษาระดับปริญญาโทต่อปริญญาเอกแบบไม่มีงานรายวิชา
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 2.1
จบการศึกษาระดับปริญญาโทต่อปริญญาเอกแบบมีงานรายวิชา
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 2.2
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อปริญญาเอกแบบมีงานรายวิชา
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 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 ภาษาที่ใช้
ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และใช้ภาษาอังกฤษตามความเหมาะสม
5.3 การรับเข้าศึกษา
นิสิตไทย และนิสิตต่างชาติที่มีความสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ในระดับดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาสังคม) เพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557
คณะกรรมการวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556
สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 189(1/2556) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2556
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2559
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1) อาจารย์ประจาสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2) บุคลากรทางวิชาการ นักวิชาการด้านการพัฒนาสังคม ในหน่วยงาน/องค์กรระดับกระทรวง กรม
สถาบันของภาครัฐและเอกชน
3) นักวิจัยประจาหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอิสระที่มีศักยภาพและมีความสามารถ
ระดับสูงในการผลิตองค์ความรู้ใหม่ บริหารและดาเนินการวิจัยที่นาไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายตาม
มาตรฐานสากล
4) นักวิชาการอิสระด้านการพัฒนาสังคม
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9. ชื่อ นามสกุลเลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลา
ชื่อ-สกุล/
ดับ
เลขประจาตัวประชาชน
1 นางพัชรินทร์ สิรสุนทร
3-1014-00020-29-1

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ/ สาขา
Ph.D
สค.ม.

2

นายมนตรี กรรพุมมาลย์
3-3099-01098-20-5

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

3

นายกวินธร เสถียร
3-8099-00486-98-3

อาจารย์

สส.บ.
Ph.D.
M.Sc.
ร.บ.
ศศ.ด.
วท.ม.
กษ.บ.
ศศ.บ.

Sociology (Social Planning &
Development)
(สังคมศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุข)
(สังคมสงเคราะห์ศาสตร์)
(Rural &Environmental Sociology)
(Rural Development Planning)
(รัฐศาสตร์)
(พัฒนาสังคม)
(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)
การจัดการการเกษตร (การจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม)
(ภาษาไทย)

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2541
2526
2523
2543
2528
2520
2552
2548
2555
2544

10.สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
11.สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ ภายนอกหรื อ การพัฒ นาในกระแสโลกาภิ วั ฒน์ ที่ จาเป็ น ต้อ งนามาพิ จ ารณาวางแผน
หลั ก สู ต ร ได้ แ ก่ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 11 (พ.ศ.2555–2559) ที่ ก ล่ า วถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงของโลกในหลายด้านที่สาคัญ ซึ่งมีผลกระทบทั้งที่เป็นโอกาสและข้อจากัดต่อการพัฒนาประเทศ
เป็นอย่างมาก รวมถึงปัญหาเชิงนโยบาย อาทิเช่น นโยบายเร่งด่วนเพื่อการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ
การฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและยกระดับ
คุณ ภาพชี วิต ของประชาชน โดยเฉพาะการกาหนดค่ าแรงขั้น ต่า และนโยบายจานาข้า ว บัต รเครดิต ของ
เกษตรกร เป็นต้น ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมของคนและระบบให้สามารถปรับตัวพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตและแสวงหาประโยชน์อย่างรู้เท่าทันโลกาภิวัฒน์และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกภาค
ส่วนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะต้องมีการบริหารจั ดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งการ
พัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ทางการพัฒนาสังคมที่เหมาะสมมาผสมผสานร่วมกับ
จุดแข็งในสังคมไทย
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11.2 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
แนวโน้มสถานการณ์ของโลกมีสภาพการแข่งขันสูงทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีการเปลี่ยนแปลง
ศูนย์กลางอานาจมาอยู่ในภูมิภาคเอเชีย อีกทั้งประชากรผู้สูงอายุของโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีการตื่นตัวใน
เรื่องการแสดงความรับผิด ชอบต่อสังคมมากยิ่ง ขึ้น ขณะเดียวกันการใช้เทคโนโลยีในการแพร่ขยายข้อมู ล
ข่าวสารที่ไร้พรมแดน ทาให้การดูแลและป้องกันกลุ่มเปราะบางในสังคม ได้แก่ เด็กและวัยรุ่นจากค่านิยมที่ไม่
พึงประสงค์เป็นไปอย่างลาบากมากขึ้น นอกจากนี้ ปัญหาการก่อการร้าย การแพร่ระบาดของโรคใหม่ๆ ที่เกิด
จากปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม อาทิ โรคเอดส์ โรคอ้วน โรคจิตและประสาท และยาเสพติด ทาให้มีความ
จาเป็นต้องให้ความรู้ ทักษะและจริยธรรมที่ถูกต้องตามหลักการพัฒนาสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย
การส่งเสริมการศึกษาด้านการพัฒนาสังคมระดับสูงจึงเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนระดับนโยบาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ที่ต้องใช้ค วามรอบรู้ที่ลุ่มลึกหลากหลายด้าน อาทิ แนวคิดทฤษฎี เทคนิค
วิธีการใหม่ และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทยและการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วที่เกิดขึ้นในกระแสโลกและภูมิภาค ขณะเดียวกันยังต้องทาความเข้าใจกับนโยบายในปัจจุบันที่กาลัง
เป็นปัญหา อาทิ นโยบายเร่งด่วนเพื่อการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ การฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศ
เพื่ อ นบ้า นและนานาประเทศ การแก้ ไ ขปัญ หาความเดื อ ดร้อ นและยกระดั บ คุณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน
โดยเฉพาะการกาหนดค่าแรงขั้นต่า และนโยบายจานาข้าว บัตรเครดิตของเกษตรกร เป็นต้น สภาพดังกล่าวทา
ให้การมีความรู้ความเข้าใจในด้านการพัฒนาสังคมมีความจาเป็นเพราะจะช่วยให้ผู้บริหารการพัฒนาที่เข้ามา
ศึกษาสามารถสร้างผลกระทบในวงกว้างต่อคนในสังคม ให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผลเป็นผู้
มีจิตสาธารณะ สามารถตอบสนองความต้องการด้านการผลิตและบริการในระดับวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ เป็น
ผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านพัฒนาสังคมจะช่วยทาให้ประเทศ
ไทยมีการขยายตัวและเกิดการลงทุนด้านการวิจัยพื้นฐานและด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จาเป็นสาหรับ
การศึกษาและการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต่างๆต้องมีการจัดทาหลักสูตรใหม่ เพื่อให้สามารถ
แข่งขันได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศเนื่องจาก ปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชนมีเพิ่มมากขึ้น อีก
ทั้ง มีการเปิดสอนระบบทางไกล ประกอบกับบทบาทของมหาวิทยาลัยต่างประเทศก็เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่
ประชากรวัยเรียนอุดมศึกษาโดยเฉพาะปริญญาตรีมีแนวโน้มลดลงสภาพดังกล่าวทาให้สถาบันอุดมศึกษาไทย
ต้องปรับตัวเพื่อเร่งสร้างมาตรฐานเพื่อรักษาชื่อเสียงทางวิชาการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ของแต่ละสถาบันอีก
ทั้งสามารถเชื่อมโยงความรู้กับการนาไปปรับใช้ได้ในกระแสการเปลี่ยนแปลง
11.3 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
พันธกิจของมหาวิทยาลัยนเรศวร คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และพันธกิจ
ของคณะสังคมศาสตร์ ก็ให้ความสาคัญกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ซึ่ง ภาควิชาสาขาวิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา เป็นสาขาที่มีพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องในทุกระดับมาตั้งแต่
ปี พ.ศ.2546 ทั้งในระดับปริญญาตรี-โท และเอก เพื่อให้มีนักพัฒนาสังคมที่มีความรู้ความสามารถในทุกระดับ
ตั้ง แต่ระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหารงานพัฒนาสัง คม เพื่อผลิตผู้ปฏิบัติ ผู้ออกแบบ วางแผน และกาหนด
แนวนโยบายในการพัฒนาประเทศ โดยใช้กระบวนการวิจัยขั้นสูง เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ด้านการวิจัยกับ
สภาพปัญหาและบริบททางสังคม เป็นผู้นาด้านการพัฒนาสัง คม และสร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่เป็น
รูปธรรมและมีมาตรฐาน
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1,11.2 และ 11.3 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มุ่ง เพิ่มศักยภาพของผู้เรียน ในด้าน
การวิจัยและการวิเคราะห์นโยบายในระดับสูง พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนด้านการบูรณาการองค์
ความรู้ใหม่ๆ และเทคโนโลยีทางการพัฒนา ตลอดจนนวัตกรรมด้านการพัฒนาเข้ากับความเปลี่ยนแปลง
สภาพปัญหาและบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่พบในชีวิตประจาวันและการปฏิบัติงานของนักพัฒนาสังคม โดย
เน้นการสร้างนักบริหารการพัฒนา นัก วิชาการ และนักวิจัยให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูงตาม
มาตรฐานสากลด้านการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับนักพัฒนาสัง คมให้เป็นผู้นาทางความคิดและเป็นผู้บริหาร
นโยบายที่มีส่วนร่วมกาหนดทิศทางการพัฒนาสังคมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ด้วยนโนบายของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ต้องการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นมหาวิทยาลัย
แห่งการวิจัย ทั้งยังเป็นศูนย์กลางของแหล่งความรู้และข้อมูลให้กับชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง ตลอดจน
การมีพันธกิจที่ตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม ซึ่งจะทาให้สามารถ
แก้ปัญหาอันเกิดจากความไม่รู้ รวมทั้งกระตุ้นให้มีการผลิตนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ต่างๆ มากขึ้น
อันจะนาไปสู่การเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนกาลังคนที่มีความรู้ระดับสูงทาง
วิชาการและการวิจัย เชิ งบู รณาการด้า นการพัฒนาสัง คมสาหรับพั ฒนาประเทศ ภาควิช าสัง คมวิทยาและ
มานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ จึงตระหนักในคุณค่าของการดาเนินภารกิจเพื่อเสริมสร้างกระบวนการที่
คานึง ถึง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสัง คม อีกทั้ง ยัง เป็นการสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงาน/องค์กรของตน ตลอดจนนาผลงานที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาไปประยุกต์ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสัง คม ทั้ง ในระดั บท้องถิ่ นระดับ ประเทศและระดับภูมิภ าคได้อ ย่างเป็ นรูปธรรม ด้ว ยเหตุผ ล
ดังกล่าว ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์จึงดาเนินการปรับปรุงหลักสูต ร และพัฒนา
ระบบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ขึ้น
แต่เนื่องจาก สถานการณ์อุดมศึกษาไทยในปัจจุบันต้องการสร้างเสริมมาตรฐานด้านคุณสมบัติของ
บัณฑิตให้สามารถแข่งขันได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศอีกทั้ง สถานการณ์ด้านงบประมาณแผ่นดินก็มี
แนวโน้มไม่เพิ่มในอัตราที่สูงขึ้น ทาให้มหาวิทยาลัยต้องมีการวางแผนด้านการเงินอย่างรอบคอบในการบริหาร
จั ด การด้ า นหลั ก สู ต รต่ า งๆ ประกอบกั บ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ มี ป ระกาศเรื่ อ งกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยกาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher
Education: TQF) ให้เสร็จสิ้นภายใน พ.ศ. 2555 ซึ่ง ที่ผ่า นมามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีนโยบายให้มีการ
ปรั บ ปรุ ง ทุ ก หลั ก สู ต ร ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ (TQF) ภาควิ ช าสั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยา คณะ
สังคมศาสตร์ จึงได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวเพื่อเป็นการเปิดกว้างให้มี
การเรียนรู้ด้านการพัฒนาสังคมในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่ งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคมอย่างลึกซึ้ง และสามารถประยุกต์องค์ความรู้ใหม่ๆ เข้าสู่กระบวนการเชิง นโยบายเพื่อการ
พัฒนาสัง คมในทุกมิติได้ ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่ง ยืน ดัง นั้น การส่ง เสริมการจัดการศึกษาด้านการ
พัฒนาสังคม ให้มีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และการสร้างเสริมความสามารถของนิสิตให้เป็น
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ผู้นาด้านการพัฒนา และเป็นผู้บริหารงานพัฒนาสังคม ที่สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
จริงจึงเป็นการพัฒนาทางเลือก ที่จะนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
-ไม่มี13.2 ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
-ไม่มี-
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพั ฒ นาสั ง คม มุ่ ง เน้ น การศึ ก ษาวิ จั ย แบบสหวิ ท ยาการ
(Multidisciplinary) โดยมีนโยบายสังคม เป็นหน่วยของการวิเคราะห์และค้นคว้าวิจัย จึงมีความครอบคลุมทั้ง
มิติสังคมวัฒนธรรม สุขภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การเมืองการปกครอง ชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษา ปรัชญา
และประวัติศาสตร์ โดยให้ความสาคัญกับทุกระดับของนโยบาย ทั้งระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
ท้องถิ่น
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มีหลักปรัชญาว่า
“มุ่งผลิตนักบริหารด้านการพัฒนาสังคมและนักวิจัยด้านนโยบายสังคมที่มีความรอบรู้ มีคุณธรรม
และกล้าชี้นาสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
1.2 ความสาคัญ
นโยบายการพัฒนา คือหัวใจของการขับเคลื่อนสังคมไปสู่เป้าหมาย แต่ปัญหาที่ปรากฏในการพัฒนา
ประเทศที่ผ่านมา นับตั้งแต่มีการออกแบบและใช้แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1-11กลับ
พบว่า ปัญหาสาคัญที่สุดคือปัญหาเชิงนโยบาย อาทิ นโยบายเร่งด่วนเพื่อการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะการกาหนดค่าแรงขั้นต่า
และนโยบายจานาข้ าว บั ตรเครดิตของเกษตรกร เป็นต้ น ซึ่ง ได้รับ การวิพ ากษ์วิ จารณ์ อย่างก ว้างขวางถึ ง
ประสิทธิภาพของนโยบายดังกล่าว
แม้ว่าในภาพรวมสังคมไทยจะมีภูมิคุ้มกันเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะรองรับสถานการณ์ ปัญหา
และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกยุคทุนนิยมโลกาภิวัตน์ โดยข้อจากัดที่สาคัญได้แก่ การขาด
ความเข้าใจและขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการพัฒนา ในประเด็นด้านการ
ออกแบบ วางแผน วิเคราะห์ และการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่สามารถเชื่อมโยงสภาพปัญหาและ
ความต้องการเข้ากับแนวนโยบายตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นไปสู่นโยบายระดับประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และ
ระดับนานาชาติ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มีคุณลักษณะดังนี้
1) มีความรู้กว้างไกลและลุ่มลึกในด้านการวางแผนและการบริหารการพัฒนาสังคมระดับสูงที่มี
มาตรฐานสากล
2) มีสานึกสาธารณะ มีความเป็นผู้นา และจริยธรรมด้านการพัฒนา
3) สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาสังคม ที่มุ่งเน้นการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
การวางแผน การวิเคราะห์นโยบาย การบริหารจัดการความรู้ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4) สามารถสร้างเครือข่ายนักบริหารงานพัฒนาสังคมและนักวิจัยนโยบายสังคมให้มีความเข้มแข็ง
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. แผนพัฒนาหลักสูตร
1.1 แผนการดาเนินงานการพัฒนาหลักสูตร
ให้มีมาตรฐานไม่ต่ากว่าที่กระทรวง
ศึกษาธิการกาหนดไว้และสอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษา

กลยุทธ์
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและวิพากษ์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง 2557 ให้มี
คุณภาพเหมาะสมกับสังคมฐานความรู้และมี
มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด

1.2 การกาหนดระยะเวลาในการประเมิน
และปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปีการศึกษา

1. รวบรวมติดตามผลการประเมินการ
ดาเนินการของหลักสูตรสิ้นสุดรอบปีหลักสูตร
(5 ปี) ในด้านความพึงพอใจของดุษฎีบัณฑิต
และผู้ใช้หรือนายจ้างของดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาสังคม

1.3 พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนให้บัณฑิตมีอัตตลักษณ์ เก่งงาน
เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต และเก่งพิชิต
ปัญหา เป็นที่ต้องการของแหล่งจ้างงาน

1.ประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่องตามวาระ
ปรับปรุงของหลักสูตรโดยอ้างอิงตามเกณฑ์
มาตรฐาน ศธ.
2. ปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ โดยมุ่ง
ให้มีมาตรฐานการศึกษาระดับสากล
1. กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาใน
หลักสูตรมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาเอกหรือมี
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ และจะต้องมีการทาวิจัยหรือมี
ผลงานวิจัยหลังจบการศึกษา รวมทั้งสิ้นมี
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
2. สนับสนุนบุคลากรให้พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินผลตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา
ทักษะระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
และทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ส่งเสริมให้บุคลากรใช้ความรู้ได้จาก
งานวิจัยมาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน

2. แผนพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียน
การสอนและการวิจัย

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1.คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
หลักสูตรปรับปรุง 2557
2. ภายในปีการศึกษา2559 หลักสูตรได้รับ
การเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3.อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อย
ร้อยละ80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผนติดตามและทบทวนการดาเนินการ
ของหลักสูตร
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลหลักสูตรรายปี
การศึกษาและรอบ 5 ปีการศึกษา
2. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5
3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตใหม่ที่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5
1.รายงานผลการประเมินหลักสูตร
2.เอกสารหลักสูตร ฉบับที่ปรับปรุง
3.ผลการทางานเป็นที่พงึ พอใจ
1. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
2. เอกสารประกอบการสอน
3. รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
(มคอ.5)
4. จานวนและรายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตร ประวัติอาจารย์ด้านคุณวุฒิ
ประสบการณ์ และการพัฒนาอบรมของ
อาจารย์ โดยกาหนดเกณฑ์อาจารย์ประจา
อย่างน้อยร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี
5. ผลการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย์ผู้สอน แลผลการประเมินการ
สนับสนุนการเรียนรู้โดยนิสิต
6. ปริมาณงานด้านการให้บริการวิชาชีพ การ
เข้ารับการอบรม/สัมมนาการศึกษาต่อ
7. ปริมาณงานด้านการวิจัย
8. มีผลงานวิชาการ/วิจัยของคณาจารย์อย่าง
น้อย 1 เรื่องต่อปี
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง (ต่อ)
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์
4. จัดให้มีการประเมินผู้สอนโดยนิสิตและใช้
ผลการประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาทุกภาค
การศึกษา
5. จัดแนวทางการเรียนรายวิชาให้มีทั้ง
ภาคทฤษฎีและการภาคปฏิบัติและมีแนว
ทางการเรียนหรือกิจกรรมประจาวิชาให้นิสิต
ได้ศึกษาหาความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเอง
6. กาหนดให้ในแต่ละรายวิชาที่สอน มีการ
เชิญวิทยากรหรืออาจารย์ภายนอกที่มีคุณวุฒิ
และประสบการณ์สูงในสาระและ
กระบวนการตามรายวิชา มาเป็นผู้สอนร่วม
ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ของเวลาใน
การจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์ให้อาจารย์และนิสิต
7. ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ให้มี
ประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อ
นามาใช้ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน
8. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรได้
ศึกษาดูงานในหลักสูตรหรือกิจกรรมวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
9. จัดระบบการสอนและการวิจัยที่มีอาจารย์
และนักวิจัยอาวุโส ทางานร่วมกับอาจารย์
และนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อสร้างองค์กรแห่งการ
เรียนรู้และทีมวิจัยที่มีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัยระดับสูง
10. สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม
ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้าน
การวิจัยนโยบาย การเขียนโครงการวิจัย เพื่อ
ขอสนับสนุนทุนวิจัย โดยมีทีมอาจารย์นักวิจัย
เป็นผู้ให้คาแนะนา พัฒนาทักษะในการเขียน
บทความวิจัย การนาเสนอผลงานวิจัยทั้งใน
ระดับประเทศและนานาชาติ
11. จัดสรรงบประมาณเพื่อการทาวิจัย และ
พัฒนาผลงานทางวิชาการให้กับอาจารย์อย่าง
ต่อเนื่อง
12. สนับสนุนอาจารย์ให้ผลิตผลงานวิชาการ
พิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
3.แผนพัฒนาด้านนิสิตเพื่อกระตุ้นให้นิสิตเกิด
ความใฝ่รู้ มีแนวทางการเรียนที่สร้างทั้ง
ความรู้ ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ
ที่ทันสมัย

กลยุทธ์
1.จัดสรรงบประมาณจากภาควิชา เพื่อจัด
โครงการสนับสนุนให้นิสิตมีโอกาสเข้าร่วม
ประชุมวิชาการหรือนาเสนอผลงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
2.ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
เรียนรู้ระดับสูง เพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการ
และนาเสนอผลงานวิจัยในเวทีวิชาการทั้ง
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
3. ส่งเสริมและจัดให้นิสิตได้ลงพื้นที่
ภาคสนามและศึกษาสภาพปัญหาทางสังคมที่
เกิดขึ้นจริงในท้องถิ่นต่างๆ เป็นกรณีศึกษา
เพื่อให้นิสิตได้ศึกษา วิเคราะห์ ตระหนักและ
เห็นถึงปัญหาในมิติต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงใน
ท้องถิ่น อันจะเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการทา
การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้นาไปสู่การ
พัฒนาสังคมได้อย่างแท้จริงต่อไป
4. พัฒนาเครือข่ายนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่
มีหลักสูตรด้านการพัฒนาสังคมหรือหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ

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)

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1.บัณฑิตร้อยละ 100 มีความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษเทียบเท่า TOEFL ไม่
น้อยกว่า 500
2.ร้อยละของรายวิชาเฉพาะทั้งหมดที่เปิด
สอน มีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐ
มาบรรยายพิเศษอย่างน้อย 1 ครั้งหรือเท่ากับ
ร้อยละ 5
3. ร้อยละ 50 ของนิสิตสอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination) ผ่านครั้งแรก
ตามเกณฑ์ที่ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร กาหนด
4. นิสิตร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ
ภาษาอังกฤษระดับดุษฎีบัณฑิต ตาม
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรกาหนด
ภายในปีแรก
5. นิสิตร้อยละ 100 ได้มีการลงพื้นที่
ภาคสนามเพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา
ทางสังคมที่เกิดขึ้นจริง
4. นิสิตร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมในกิจกรรม
ทางวิชาการที่จัดขึ้นโดยเครือข่ายนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาที่มีหลักสูตรด้านการพัฒนา
สังคมหรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
1. โครงการแนะนาการเรียนการสอนแบบ
Hybrid Learning ให้กับคณาจารย์ภาควิชา
2. โครงการอบรมการสอนด้วย
e-Learning
3. โครงการผลิตและพัฒนาสื่อการสอนด้วย
การใช้ e-Learning
4. โครงการพัฒนาระบบ e-Tutorial
5. โครงการแนะนาการเรียนแบบ
e-Learning และ e-Tutorial
6.โครงการพัฒนาระบบการเรียนร่วมกับกลุ่ม
สถาบัน
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง (ต่อ)
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
5. แผนการประเมินมาตรฐานของหลักสูตร

กลยุทธ์
1. จัดโครงการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิภายในทุกปี
และภายนอกอย่างน้อยทุก 4 ปี
2. จัดทาฐานข้อมูลด้านนิสิต อาจารย์ ห้อง
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ห้องปฏิบัติการ
ครุภัณฑ์ เครื่องมือวิจัย ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม ความร่วมมือทางวิชาการกับ
ต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมิน
ของคณะกรรมการ
3. จัดทา มคอ.3 และรายงานมคอ.7 ตาม
ระยะเวลาหลักสูตร
4. จัดโครงการวิจัยสถาบันเกี่ยวกับหลักสูตร
5. จัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้
6. พัฒนารายวิชาโดยใช้ระบบ PDCA

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้ทางาน/ประกอบ
อาชีพอิสระใน 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา
เท่ากับร้อยละ 90
2. ร้อยละของงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ของนิสิตที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติเท่ากับร้อยละ 100
3. ร้อยละของนิสิตที่สาเร็จการศึกษาตาม
กาหนดเวลาร้อยละ 75
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
- ไม่มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
-ไม่มี2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
แบบ 1.1 และ 2.2
วัน-เวลาราชการปกติ วันจันทร์-ศุกร์
แบบ 2.1
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ภาคการศึกษาต้น
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
ตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
หลักสูตรแบบ 1.1
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางการพัฒนาสังคมหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
หลักสูตรแบบ 2.1
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางการพัฒนาสังคมหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
หลักสูตรแบบ 2.2
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการพัฒนาสังคมหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และมีผลการเรียนเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ
อยู่ในระดับดีเยี่ยม
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
1) นิสิตไม่มีความรู้พื้นฐานด้านสังคมศาสตร์
2) นิสิตมีทักษะด้านการวิจัยเชิงนโยบายน้อย
3) นิสิตมีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ
4) นิสิตมีปัญหาการปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้นเช่น การบริหารจัดการด้านเวลาการสืบค้น
ข้อมูล ทักษะทางสังคม และประสบการณ์ภาคสนาม
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
1) จัดรายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต สาหรับพัฒนาการเรียนรู้ขั้นสูง และการนาเสนอผลงาน จัด
กิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ เน้นให้อาจารย์จัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการ การฝึก
ทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ และการสื่อสารในทุกรายวิชา และมอบหมายให้แต่ละคนเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองจากสื่อเสริมในห้องค้นคว้าด้วยตนเองของคณะฯ สานักหอสมุดและสถานพัฒนาวิชาการด้าน
ภาษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร
2) จัดรายวิชาเลือกด้านการพัฒนาสังคม และนโยบายสังคม โดยให้นิสิตลงรายวิชาที่เกี่ยวข้องใน
รายวิชาของสาขาวิชาพัฒนาสังคมเพิ่มเติมตามความสนใจ ทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกตามความ
เห็นชอบของอาจารย์ ที่ปรึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานพัฒนาสัง คม ให้เป็น
ผู้ช่วยสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องในระดับปริญ ญาตรี และเป็นผู้ช่วยวิจัยของอาจารย์ในการทาโครงการวิจัย
ต่างๆ
3) จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะนาการให้บริการของมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา รวมทั้งมอบหมายให้อาจารย์ทุกคน ทาหน้าที่ดูแล ให้คาแนะนาแก่นิสิตโดย
เน้นเรื่องความรับผิดชอบ
4) จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลและการพัฒนาทักษะด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปีการศึกษา
แบบ 1.1 ปริญญาโทต่อเอกแบบไม่มีงานรายวิชา
แบบ 2.1 ปริญญาโทต่อเอกแบบมีงานรายวิชา
แบบ 2.2 ปริญญาตรีต่อเอกแบบมีงานรายวิชา
รวม
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2557
2
10
1
13
-

2558
2
10
1
13
-

2559
2
10
1
13
12

2560
2
10
1
13
12

2561
2
10
1
13
13

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)
รายการ
1.งบประมาณแผ่นดินของภาควิชา
- งบดาเนินการ
2.งบประมาณเงินรายได้
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา
รวมทั้งสิ้น (บาท/ปี)

2557

ปีงบประมาณ
2559

2558

2560

2561

-

-

-

-

-

4,050,000
4,050,000

8,100,000
8,100,000

12,150,000
12,150,000

12,150,000
12,150,000

12,150,000
12,150,000
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท)
รายการ
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าตอบแทน (บาท/ปี)
- ค่าใช้สอย (บาท/ปี)
- ค่าวัสดุ (บาท/ปี)
หมวดค่าครุภัณฑ์ (บาท/ปี)
หมวดเงินอุดหนุนการจัดโครงการสาหรับพัฒนา
นิสิตในหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น (บาท/ปี)

2557

2558

ปีงบประมาณ
2559

2560

2561

1,250,000 2,500,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000
125,000 250,000 375,000 375,000 375,000
65,000 130,000 195,000 195,000 195,000
75,000 150,000 150,000 150,000 150,000
170,000 340,000 510,000 510,000 510,000
1,685,000 3,370,000 4,980,000 4,980,000 4,980,000

2.6.3 ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
ลาดับ
รายการ
1 แบบ 1.1 ปริญญาโทต่อเอกแบบไม่มีงานรายวิชา
2 แบบ 2.1 ปริญญาโทต่อเอกแบบมีงานรายวิชา
3 แบบ 2.2 ปริญญาตรีต่อเอกแบบมีงานรายวิชา

จานวนเงิน (บาท)
180,000
240,000
180,000

2.7 ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติในการเทียบโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร ทาการเปิดสอน 3 แบบ คือ แบบ 1.2 แบบ 2.1 และแบบ 2.2
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
3.1.1.1 หลักสูตรแบบ 1.1 จานวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
48
3.1.1.2 หลักสูตรแบบ 2.1 จานวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
48
3.1.1.3 หลักสูตรแบบ 2.2 จานวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
72

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
รายการ
1.รายวิชาไม่น้อยกว่า
1.1วิชาบังคับ
1.2วิชาเลือกไม่น้อยกว่า
2.วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์ ศธ. พ.ศ.2548
แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2
12
24
48
36
48
48
48
72

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2
12
24
9
15
3
9
48
36
48
7
7
13
48
48
72

3.1.3รายวิชา
1) แบบ1.1
1.1) วิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต จานวน 7 หน่วยกิต
830601 วิธีวิทยาวิจัยขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม
Advanced Research Methodology for Social Development
830602 สถิติขั้นสูงสาหรับการวิจัยนโยบายสังคม
Advanced Statistics for Social Policy Research
830603 สัมมนา 1
Seminar I
830604 สัมมนา 2
Seminar II
830605 สัมมนา 3
Seminar III

3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

1.2) วิทยานิพนธ์ จานวน 48 หน่วยกิต
830661 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1
Dissertation I, Type 1.1
830662 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1
Dissertation II, Type 1.1
830663 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1
Dissertation III, Type 1.1
830664 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1
Dissertation IV, Type 1.1
830665 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1
Dissertation V, Type 1.1

3 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
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 จานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
830611 แนวคิดและทฤษฎีระดับสูงด้านการพัฒนาสังคม
Advanced Social Development Concepts and Theories
830612 นโยบายสังคมเพื่อการพัฒนาสังคม
Social Policy for Social Development
830613 ยุทธศาสตร์การวางแผนเพื่อการพัฒนาสังคม
Strategic Planning for Social Development

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2.2) วิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิตจานวน 7 หน่วยกิต
830601 วิธีวิทยาวิจัยขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม
Advanced Research Methodology for Social Development
830602 สถิติขั้นสูงสาหรับการวิจัยนโยบายสังคม
Advanced Statistics for Social Policy Research
830603 สัมมนา 1
Seminar I
830604 สัมมนา 2
Seminar II
830605 สัมมนา 3
Seminar III

3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

2.3) วิชาเลือก จานวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
830621 หัวข้อปัจจุบันและแนวโน้มของการพัฒนาสังคม
Current Issues and Trends in Social Development
830622 การศึกษาการพัฒนาสังคมเชิงเปรียบเทียบ
Comparative Social Development Study
830623 ภูมิภาคศึกษาในการพัฒนาสังคม
Regional Studies in Social Development
830624 การบริหารจัดการองค์ความรู้ในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Local Knowledge Management for Sustainable Development
830625 การสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการพัฒนาสังคม
Capacity Building for Social Development

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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830626 อาเซียนและผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น
ASEAN and Socio-economic Impact in Local Level
830627 ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมและการอยูร่ ่วมกันในสังคมพหุลักษณ์
Socio-cultural Diversity and Living in Pluralism Society
830628 วิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม
Meta Qualitaive Research for Social Development
830629 ปัญหาพิเศษในการพัฒนาสังคม
Special Problems in Social Development
830630 การวิจัยระบบนโยบาย
Systematic Policy Research
830631 วิจัยปัญญาปฏิบัติเชิงการวางแผนระดับสูง
Advanced Phronetic Planning Research
830632 ปรัชญาการวิจัย
Philosophy of Research

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2.4) วิทยานิพนธ์ จานวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
830671 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1
Dissertation I, Type 2.1
830672 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1
Dissertation II, Type 2.1
830673 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1
Dissertation III, Type 2.1
830674 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1
Dissertation IV, Type 2.1
830675 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1
Dissertation V, Type 2.1

4 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
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3) แบบ 2.2
3.1 วิชาบังคับ จานวน 15 หน่วยกิต
830611 แนวคิดและทฤษฎีระดับสูงด้านการพัฒนาสังคม
Advanced Social Development Concepts and Theories
830612 นโยบายสังคมเพื่อการพัฒนาสังคม
Social Policy for Social Development
830613 ยุทธศาสตร์การวางแผนเพื่อการพัฒนาสังคม
Strategic Planning for Social Development
830511 ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Sociological and Anthropological Theeies
830515 การวิเคราะห์ระบบสังคม
Social System Analysis

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3.2) วิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิตจานวน 13 หน่วยกิต
830601 วิธีวิทยาวิจัยขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม
Advanced Research Methodology for Social Development
830602 สถิติขั้นสูงสาหรับการวิจัยนโยบายสังคม
Advanced Statistics for Social Policy Research
830603 สัมมนา 1
Seminar I
830604 สัมมนา 2
Seminar II
830605 สัมมนา 3
Seminar III
830517 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
Research Methodology in Social Sciences
830518 สถิติสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
Statsitics for Social Sciences Research

3(3-0-6)
1(0-3-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3.3) วิชาเลือก จานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
830621 หัวข้อปัจจุบันและแนวโน้มของการพัฒนาสังคม
Current Issues and Trends in Social Development
830622 การศึกษาการพัฒนาสังคมเชิงเปรียบเทียบ
Comparative Social Development Study

3(2-2-5)
3(2-2-5)
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830623 ภูมิภาคศึกษาในการพัฒนาสังคม
Regional Studies in Social Development
830624 การบริหารจัดการองค์ความรู้ในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Local Knowledge Management for Sustainable Development
830625 การสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการพัฒนาสังคม
Capacity Building for Social Development
830626 อาเซียนและผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น
ASEAN and Socio-economic Impact in Local Level
830627 ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมและการอยูร่ ่วมกันในสังคมพหุลักษณ์
Socio-cultural Diversity and Living in Pluralism Society
830628 วิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม
Meta Qualitaive Research for Social Development
830629 ปัญหาพิเศษในการพัฒนาสังคม
Special Problems in Social Development
830630 การวิจัยระบบนโยบาย
Systematic Policy Research
830631 วิจัยปัญญาปฏิบัติเชิงการวางแผนระดับสูง
Advanced Phronetic Planning Research
830632 ปรัชญาการวิจัย
Philosophy of Research

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3.4) วิทยานิพนธ์ จานวน 48 หน่วยกิต
830681 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2
Dissertation I, Type 2.2
830682 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2
Dissertation II, Type 2.2
830683 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2
Dissertation III, Type 2.2
830684 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2
Dissertation IV, Type 2.2
830685 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2
Dissertation V, Type 2.2

8 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
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3.1.4 แผนการศึกษา
1) แผนการศึกษา แบบ 1.1 ปริญญาโทต่อปริญญาเอกแบบไม่มีรายวิชา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
830601 วิธีวิทยาวิจัยขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม (ไม่นับหน่วยกิต)
Advanced Research Methodology for Social Development
(Non-Credit)
830602 สถิติขั้นสูงสาหรับการวิจัยนโยบายสังคม (ไม่นับหน่วยกิต)
Advanced Statistics for Social Policy Research (Non-Credit)
830661 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1
Dissertation I, Type 1.1

3(3-0-6)
1(0-2-1)
3 หน่วยกิต
รวม

3 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
830603 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar I (Non-Credit)
830662 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1
Dissertation II, Type 1.1

1(0-2-1)
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)
830664 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1
Dissertation IV, Type 1.1

1(0-2-1)
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)
830666 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1
Dissertation VI, Type 1.1

1(0-2-1)
10 หน่วยกิต
รวม 10 หน่วยกิต
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2) แผนการศึกษาแบบ 2.1 (ปริญญาโทต่อปริญญาเอกแบบมีรายวิชา)
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
830601 วิธีวิทยาวิจัยขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม (ไม่นับหน่วยกิต)
Advanced Research Methodology for Social Development
(Non-Credit)
830602 สถิติขั้นสูงสาหรับการวิจัยนโยบายสังคม (ไม่นับหน่วยกิต)
Advanced Statistics for Social Policy Research (Non-Credit)
830611 แนวคิดและทฤษฎีระดับสูงด้านการพัฒนาสังคม
Advanced Social Development Concepts and Theories

3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
รวม

3 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
830603 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 1 (Non-Credit)
830612 นโยบายสังคมเพื่อการพัฒนาสังคม
Social Policy for Social Development
830613 ยุทธศาสตร์การวางแผนเพื่อการพัฒนาสังคม
Strategic Planning for Social Development
830671 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1
Dissertation I, Type 2.1

1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4 หน่วยกิต
รวม 10 หน่วยกิต

23
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
83062X วิชาเลือก
Elective Course
830672 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1
Dissertation II, Type 2.1

3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
รวม

9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
830604 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar II (Non-Credit)
830673 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1
Dissertation III, Type 2.1

1(0-2-1)
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)
830675 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1
Dissertation V, Type 2.1

1(0-2-1)
10 หน่วยกิต
รวม 10 หน่วยกิต
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3) แผนการศึกษา แบบ 2.2 (ปริญญาตรีต่อเอกแบบมีงานรายวิชา)
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
830511 ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Sociological and Anthropological Theeies
830611 แนวคิดและทฤษฎีระดับสูงด้านการพัฒนาสังคม
Advanced Social Development Concepts and Theories
830617 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)
Research Methodology in Social Sciences (Non-Credit)
830618 สถิติสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)
Statistics for Social Sciences Research (Non-Credit)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
รวม

6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
830515 การวิเคราะห์ระบบสังคม
Social System Analysis
830603 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar I (Non-Credit)
830612 นโยบายสังคมเพื่อการพัฒนาสังคม
Social Policy for Social Development
830613 ยุทธศาสตร์การวางแผนเพื่อการพัฒนาสังคม
Strategic Planning for Social Development

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

9 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
830601 วิธีวิทยาวิจัยขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม (ไม่นับหน่วยกิต)
Advanced Research Methodology for Social Development
(Non-Credit)
830602 สถิติขั้นสูงสาหรับการวิจัยนโยบายสังคม (ไม่นับหน่วยกิต)
Advanced Statistics for Social Policy Research (Non-Credit)
83062X วิชาเลือก
Elective Course

3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
รวม

3 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
830604 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar II (Non-Credit)
830614 การวิจัยระบบนโยบาย
Systematic Policy Research
83062X วิชาเลือก
Elective Course
830681 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2
Dissertation I, Type 2.2

1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
8 หน่วยกิต
รวม 14 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
83062X วิชาเลือก
Elective Course
830682 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2
Dissertation II, Type 2.2

3(2-2-5)
10 หน่วยกิต
รวม 13 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย

830605 สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar III (Non-Credit)
830683 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2
Dissertation III, Type 2.2

1(0-2-1)
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 คาอธิบายรายวิชา
830511 ทฤษฏีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Sociological and Anthropological Theories

3(3-0-6)

ศึกษาพั ฒนาการของแนวคิด ทฤษฎี สัง คมวิท ยาแต่ ละยุค เริ่ม จากยุ คคลาสิค ถึง ยุค ปัจ จุบั น ได้ แก่
พื้น ฐานยุ ค คลาสสิ ค ทฤษฎี มาร์ กซิ ส และมาร์ซิ ส ใหม่ ทฤษฎีโ ครงสร้ า งหน้ าที่ นิ ย ม ทฤษฎี วิ พากษ์ ทฤษฎี
แลกเปลี่ยนและทางเลือกแบบเหตุผล สานักปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์และปรากฎการณ์วิทยา ทฤษฎีสตรีนิยม
และบทบาทหญิง ชาย ทฤษฎีห ลัง โครงสร้า งและหลั ง สมั ยใหม่ ทฤษฎีสัง เคราะห์ ยุค ปัจจุ บัน ทฤษฎีสั ง คม
โลกาภิวัฒน์
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีมานุษยวิทยาในแต่ละยุคในอดีตถึง ปัจจุบัน เริ่มจากสานักวิวัฒนาการ สานั ก
แพร่กระจายทางวัฒนธรรม สานักหน้าที่ สานักโครงสร้าง สานักวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ ทฤษฎีทางสังคม
วัฒนธรรมและความทันสมัย และมานุษยวิทยายุคปัจจุบัน-ชีววิทยาสังคม สตรีนิยม สัญญลักษณ์สัมพันธ์ หลัง
สมัยใหม่ (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 และตัวแบบที่ใช้ในการวิเคราะห์สังคมความสัมพันธ์ระหว่างความคิด ทฤษฎี และ
ข้อสรุป โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์สังคม เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการ ปรัชญา ที่เป็นรากฐานของสานักและ
กลุ่มทฤษฎีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 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 การกาหนดปัญหาการ
วิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย
การประเมิ น งานวิ จั ย การน าผลวิ จั ย ไปใช้ จรรยาบรรณนั ก วิ จั ย และเทคนิ ค วิ ธี ก ารวิ จั ย เฉพาะทางด้ า น
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 สถิติสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
Statistics for Social Sciences Research

3(2-2-5)

สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วยการประมาณค่า และการทดสอบสมมติฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจาแนกทางเดียวและสองทาง การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์การถดถอย
เและสหสัมพันธ์ และการประยุกต์โปรแกรมสาเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสาหรับการวิจัย
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 และระเบียบวิธีวิจัยที่
เหมาะสมด้านการพัฒนาสังคม ตลอดจนตรวจสอบทฤษฎีที่ช่วยในการสร้างกรอบแนวคิดด้านการวิจัยนโยบาย
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 สถิติขั้นสูงสาหรับการวิจัยนโยบายสังคม
Advanced Statistics for Social Policy Research

1(0-2-1)

ทฤษฎีการแจกแจงตัวแปรพหุคูณ เมตริกซ์ เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณ การวิเคราะห์แยกส่วน
ความแปรปรวน โฮสเทลิ งสแควร์ การวิเ คราะห์ก ารถดถอยพหุคู ณ การวิ เคราะห์ เส้ นทาง การวิเ คราะห์
องค์ประกอบ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล การวิเคราะห์จาแนกกลุ่ม 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 ตาราวิชาการ เอกสารงานวิจัย
เกี่ ย วกั บ นโยบายสัง คมและประเด็ น ปัญ หาด้ า นการพั ฒ นาสั ง คมร่ว มสมั ย และเป็ น ที่ ถกเถี ย งกัน อยู่ ทั้ ง ใน
ระดับชาติและนานาชาติในแง่มุมต่างๆ เช่น สวัสดิการ อาชญากรรม การศึกษา การส่งเสริมสุขภาพ การกีดกัน
ทางสังคม การเคลื่อนไหวภาคประชาชน ปัญหาการว่างงาน เป็นต้น ผ่านการถกเถียง การวิพากษ์ และการ
นาเสนอผลงานวิชาการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการให้เหตุผลในเชิงตรรกะและการยอมรับฟังความคิดเห็นที่
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 และสังเคราะห์ประเด็นสาคัญ ด้านนโยบายพัฒนาสังคมร่วมสมัยในมิติต่างๆ วิเคราะห์มูลเหตุ
ปัญหาและปัจจัยสาคัญในการกาหนดนโยบาย 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)

นาผลการสังเคราะห์ประเด็นเชิงนโยบายพัฒนาสังคมร่วมสมัยในมิติต่างๆ ไปใช้เพื่อการปลูกฝังสานึก
ทางประวั ติศ าสตร์ สานึ ก ทางสัง คม ผ่ า นกระบวนการสาธารณะ และถอดบทเรี ยนเพื่ อ เผยแพร่ สู่ สั ง คม
สาธารณะในรูปสื่อ/ 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 การเคลื่อนไหวทางสังคม การ
ยึดโยงของมวลชน แนวคิดหลังสมัยใหม่ นวัตกรรมทางสังคม การปกป้องทางสังคม การสร้างชุมชนที่มีสุข โดย
เน้นการเชื่อมโยงระหว่างพัฒนาการของการพัฒนาสังคมกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นกับมนุษย์
และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ วิเคราะห์หลักการ และวัตถุประสงค์ของการพัฒนาสังคม องค์ประกอบ ตลอดจน
นโยบาย ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
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 ตั้งแต่ขั้นตอนริเริ่ม การสร้าง การนานโยบายไปปฏิบัติ และการ
ประเมินผลวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างและเปลี่ยนแปลงนโยบายทางสังคม จากทัศนะของผู้ซึ่ง มี
ส่วนได้ส่วนเสียซึ่งสนใจในผลที่จะได้รับจากการพัฒนา 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
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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 และการวิเคราะห์นโยบายด้านสัง คม และวิเคราะห์
แผนการพัฒนาสังคมที่ประสบความสาเร็จและยั่ง ยืน 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)

สารวจประเด็นต่ างๆ ด้านการพั ฒนาสั ง คมในปัจจุ บัน โดยใช้ กรอบแนวคิดรูป แบบและกลยุทธ์ ที่
เหมาะสม โดยใช้กรณีศึกษา อาทิ ความเหลื่อมล้า 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
และวั ฒนธรรม วิ เคราะห์ถึ งภูมิห ลังและวิวั ฒนาการของการพัฒนาตลอดจนการประเมินปัจ จัยที่มี ผลต่ อ
ความสาเร็จและความล้มเหลวของการพัฒนา
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
สังคมทั้งในระดับชาติภูมิภาค และนานาชาติ
Study, field trip and comparative analytic of similarities and differences in social
development administration at national, regional and international levels.
830624 การบริหารจัดการองค์ความรู้ในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Local Knowledge Management for Sustainable Development

3(2-2-5)

ศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญ ญาท้องถิ่นวิเคราะห์วิธีคิดกระบวนการสร้างพัฒนาและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ศึกษาวิธีบริหารจัดการองค์ความรู้ในท้องถิ่นโดยเน้นกระบวนการ พลวัต การปรับตัว การ
ควบคุมทางสังคมและอัตลักษณ์ทางสังคม 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 การสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการพัฒนาสังคม
Capacity Building for Social Development

3(2-2-5)

ศึกษาแนวคิดที่มุ่งสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการพัฒนาสังคมโดยเน้นการพัฒนาองค์กรซึ่งเป็นตัวแทน
ของชุมชนท้องถิ่นและประชาชนผู้ด้อยโอกาสการสร้างองค์กรเพื่อตรวจสอบเป้าหมายโครงสร้างประชารัฐ
แรงจูงใจ ผู้นา 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.
830626 อาเซียนและผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น
ASEAN and Socio-economic Impact in Local Level

3(2-2-5)

ศึกษาและประเมินผลกระทบทางสัง คมและเศรษฐกิจจากการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน ในระดับ
ท้องถิ่น ด้านการประกอบธุรกิจ แรงงาน ทุน การลงทุน การคมนาคม สินค้าการเกษตรอุตสาหกรรม การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม และการพยากรณ์แนวโน้มของสภาพสัง คมเศรษฐกิจในอนาคต รวมทั้งศึกษา
แนวทางเตรียมความพร้อมเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่น
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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 ตลอดจนอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความแตกต่างของกรณีศึกษา และ
สังเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
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)

ศึกษาและทาความเข้าใจการทางานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม ญาณวิทยา
ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ขั้นตอนการออกแบบโครงร่างการวิจัยเชิงคุณภาพ การตั้งคาถามการวิจัย วิธีการวิจัย
รูปแบบต่างๆ เช่น ปรากฏการณ์นิยม ชาติพันธุ์วรรณา กรณีศึกษา ทฤษฎีฐานราก การเก็บข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม อาทิ บันทึกภาคสนาม ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวหรือเสียงบันทึก เทคนิคและวิธีวิทยา
วิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนาสังคม เช่น เทคนิคการพยากรณ์ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การวิจัย
เอกสาร และการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ศึกษาโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 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)

เขียนภาคนิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อพิเศษด้านการพัฒนาสังคมโดยมีอาจารย์ควบคุมและให้คาแนะนา
และนาเสนอผลการศึกษาในเวทีสาธารณะ
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 ลักษณะสาคัญ ระเบียบวิธีวิจัยนโยบายสัง คมกรอบการวิเคราะห์นโยบาย
เทคนิควิธีขั้นสูงในการบ่งชี้ประเด็นปัญหานโยบาย การกาหนดนโยบาย การสร้างตัวแบบนโยบาย เทคนิควิธี
ขั้นสูง สาหรับการนานโยบายไปปฏิบัติ การพยากรณ์และเทคนิควิธีการประเมินผลกระทบเชิงนโยบาย ด้าน
สิ่ง แวดล้อม สังคม และสุขภาพ การวิเคราะห์นโยบายโดยใช้แบบจาลองระบบ เทคนิควิธีขั้นสูง สาหรับการ
ต่อเนื่อง การทดแทน และการสิ้นสุดนโยบาย
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;
ค่า นิ ย ม ในบริ บ ทของความสั มพั น ธ์ เชิ ง อ านาจ กระบวนทั ศน์ ก ารวางแผนเชิง เหตุแ ละผล เพื่อ การสร้ า ง
นวัตกรรมทางสังคม เพื่อการสร้างองค์ความรู้/การปฏิบัติการเชิงทฤษฎีด้านการวางแผน และกระบวนทัศน์การ
สื่อสาร
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)

กระบวนทั ศ น์ และลั ก ษณะเฉพาะของปรั ช ญา อภิ ป รั ช ญา ภววิ ท ยา ญาณวิ ท ยาทฤษฎี ค วามรู้
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 ทั้ง
ในระดับนานาชาติและระดับประเทศ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นาเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยนโยบายสังคม 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
Dissertation II, Type 1.1

5 หน่วยกิต

เขียนบทสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคม พัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับแรก และส่ง
ให้แก่คณะกรรมการหลักสูตรฯ หรือ คณะกรรมการวิชาการของภาควิชาฯ ให้ข้อเสนอแนะ ปรับแก้ไขโครงร่าง
เพื่อเสนอต่อประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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 ที่ผ่านความเห็นชอบของประธานที่ปรึกษา ขอแต่งตั้ง คณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ขอสอบโครงร่างต่อคณะกรรมการสอบ ปรับปรุงแก้ไขโครงร่าง
Submit draft proposal for committee appointment, present proposal to Examination
Committee, revision the proposal.

36
830664 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1
Dissertation IV, Type 1.1

10 หน่วยกิต

เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่คณะกรรมการสอบเห็นชอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติดาเนินการ
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 และจัดทาข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย คืนข้อมูลสู่กลุ่มผู้แสดงทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาในเวทีสาธารณะ 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 ต่อประธานกรรมการที่ปรึกษา ปรับปรุงแก้ไขร่างวิทยานิพนธ์ ตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการที่ ปรึกษา ส่ง วิทยานิพนธ์ ที่ป รับปรุ ง แก้ไ ขแล้ว ต่อบัณ ฑิตวิท ยาลัย เพื่อขอสอบ
วิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ผ่าน ปรับปรุง (ถ้ามี) และจัดทาวิทยานิพนธ์ฉ บับสมบูรณ์ 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

ศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น และทบทวนเอกสารอย่างละเอียด ถึงแนวโน้มของนโยบายสังคมในมิติต่างๆ ทั้ง
ในระดับนานาชาติและระดับประเทศ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นาเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยนโยบายสังคม 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

37
830672 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1
Dissertation II, Type 2.1

6 หน่วยกิต

เขียนบทสังเคราะห์องค์ความรู้ พัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับแรก และส่ง ให้แก่คณะกรรมการ
หลักสูตรฯ หรือ คณะกรรมการวิชาการของภาควิชาฯ ให้ข้อ เสนอแนะ ปรั บแก้ไ ขโครงร่า ง เพื่อ เสนอต่ อ
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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

เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ผ่านความเห็นชอบของประธานที่ปรึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย ขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 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 เพื่อขออนุมัติดาเนินการ
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 และจัดทาข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย คืนข้อมู ลสู่กลุ่มผู้ แสดงทางสังคมที่ เกี่ยวข้อ งกับกระบวนการพัฒนาในเวทีสาธารณะ สั ง เคราะห์
ผลการวิจัย ปรับปรุงแก้ไขร่างวิทยานิพนธ์ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการที่ปรึกษา ส่งวิทยานิพนธ์ ที่ปรับปรุง
แก้ไ ขแล้วต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอสอบวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ผ่าน ปรับปรุง (ถ้ามี) และ
จัดทาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 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 ทั้ง
ในระดับนานาชาติและระดับประเทศ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นาเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยนโยบายสังคม 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
830682 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2
Dissertation II, Type 2.2

10 หน่วยกิต

เขียนบทสังเคราะห์องค์ความรู้ พัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับแรก และส่ง ให้แก่คณะกรรมการ
หลักสูตรฯ หรือ คณะกรรมการวิชาการของภาควิชาฯ ให้ข้อ เสนอแนะ ปรั บแก้ไ ขโครงร่า ง เพื่อ เสนอต่ อ
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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

เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ผ่านความเห็นชอบของประธานที่ปรึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย ขอแต่งตั้ง
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
Dissertation IV, Type 2.2

10 หน่วยกิต

เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่คณะกรรมการสอบเห็นชอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติดาเนินการ
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 และจัดทาข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย คืนข้อมู ลสู่กลุ่มผู้ แสดงทางสังคมที่ เกี่ยวข้อ งกับกระบวนการพัฒนาในเวทีสาธารณะ สั ง เคราะห์
ผลการวิจัย ปรับปรุงแก้ไขร่างวิทยานิพนธ์ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการที่ปรึกษา ส่งวิทยานิพนธ์ ที่ปรับปรุง
แก้ไ ขแล้วต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอสอบวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ผ่าน ปรับปรุง (ถ้ามี) และ
จัดทาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 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 ความหมายของเลขรหัสประจาวิชา
ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็น 2 ชุดๆ ละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้
1. เลขสามตัวแรกหมายถึงกลุ่มเลขประจาสาขาวิชา
830 หมายถึง สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. เลขสามตัวหลัง เป็นกลุ่มเลขประจารายวิชา มีความหมายดังนี้
2.1 เลขรหัสตัวแรก (หลักร้อย)หมายถึง ชั้นปีและระดับการศึกษา
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

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลา
ชื่อ-สกุล
ดับ
1* นางพัชรินทร์ สิรสุนทร

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์

2* นายมนตรี กรรพุมมาลย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

3* นายกวินธร เสถียร

อาจารย์

4

นายศุภสิทธิ์ ต๊ะนา

อาจารย์

5

นางรัดเกล้า
เปรมประสิทธิ์

อาจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D
สค.ม.
สส.บ.
Ph.D
M.Sc.
ร.บ.
ศศ.ด.
วท.ม.
กษ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.ด.
ศศ.ม.
รป.บ.
พธ.บ.
ศศ.ด.
วท.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

Sociology (Social Planning & Development)
สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Rural &Environmental Sociology
Rural Development Planning
รัฐศาสตร์
พัฒนาสังคม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
ภาษาไทย
พัฒนาสังคม
พัฒนาสังคม
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
พัฒนาสังคม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์

The University of Queensland
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Michigan State University
AIT
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยทักษิน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2541
2526
2523
2543
2528
2520
2552
2548
2555
2544
2555
2548
2549
2546
2553
2545
2542

ประเทศ
ออสเตรเลีย
ไทย
ไทย
อเมริกา
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

หมายเหตุ: *เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ลา
ชื่อ-สกุล
ดับ
1 นางพัชรินทร์ สิรสุนทร

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์

2

นายสุทธิชัย ยังสุข

3

นายมนตรี กรรพุมมาลย์

รอง
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

4

นายอานวย พิรุณสาร

5

นางสาวชไมพร
กาญจนกิจสกุล

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

6

นางสาวอัจฉริยา
ชูวงศ์เลิศ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

7

นางสาวนิสาพร
วัฒนศัพท์

อาจารย์

8

นางรัดเกล้า
เปรมประสิทธิ์

อาจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D.
สค.ม.
สส.บ.
พธ.ม.
พธ.บ.
Ph.D
M.Sc.
ร.บ.
สค.ม.
ศศ.บ.
ปร.ด.
สค.ม.
ร.บ.
Ph.D.
พบ.ม.
น.บ.
ปร.ด.
สศ.ม.
ศศ.บ.
ศศ.ด.
วท.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชา
Sociology (Social Planning & Development)
สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ปรัชญา
การบริหารการศึกษา
Rural &Environmental Sociology
Rural Development Planning
รัฐศาสตร์
มานุษยวิทยาประยุกต์
การโรงแรม
ประชากรศาสตร์
วิจัยประชากรและสังคม
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Social Science
เทคโนโลยีการบริหาร (เกียรตินิยม)
นิติศาสตร์
ประชากรศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
ประวัติศาสตร์
พัฒนาสังคม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
The University of Queensland
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
Michigan State University
AIT
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2541
2526
2523
2538
2531
2543
2528
2520
2538
2534
2545
2542
2539
2555
2540
2533
2549
2542
2537
2553
2545
2542

ประเทศ
ออสเตรเลีย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
อเมริกา
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
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3.2.2 อาจารย์ประจา (ต่อ)
ลา
ชื่อ-สกุล
ดับ
9 นายกวินธร เสถียร

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

10 นายปริญญา สร้อยทอง

อาจารย์

11 นายศุภสิทธิ์ ต๊ะนา

อาจารย์

12 นางสาวเสาวลักณ์
ลิ้มศิริวงศ์
13 นางสาวฐานิดา
บุญวรรโณ

อาจารย์
อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

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

พัฒนาสังคม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
ภาษาไทย
พัฒนาสังคม
พัฒนาชนบทศึกษา
รัฐศาสตร์การปกครอง
สุขศึกษา

ศศ.ด.
ศศ.ม.
รป.บ.
พธ.บ.
ศศ.ม.
ร.บ.
ศศ.ม.
รบ.

พัฒนาสังคม
พัฒนาสังคม
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
พัฒนาสังคม
รัฐศาสตร์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2552
2548
2555
2544
2556
2543
2542
2537
2555
2548
2549
2546
2549
2545
2550
2548

ประเทศ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลา
ชื่อ-สกุล
ดับ
1 นายดิเรก
ปัทมศิริวัฒน์
2 นายศุภสิทธิ์
พรรณารุโณทัย
3 นางเบ็ญจา
ยอดดาเนิน-แอ๊ดติกจ์
4 นายไชยันต์ รัชชกูล
5
6
7
8
9

นายพงศ์สวัสดิ์
สวัสดิ์พงศ์
นายกิตติพัฒน์
นนทปัทมดุล
นางสาวอรทัย อาจอ่า
นายสมศักดิ์
ศรีสันติสุข
นายวุฒิสาร ตันไชย

10 นายชาย โพธิสิตา
11 นายประจักษ์
สายแสง
12 นายโยธิน แสวงดี
13 นางปาริชาติ
วลัยเสถียร
14 นายนิรันดร ทัพไชย

ตาแหน่ง
วิชาการ
ศาสตราจารย์

คุณ
วุฒิ
Ph.D.

ศาสตราจารย์

Ph.D.

ศาสตราจารย์

Ph.D.

Health Planning
and Financing
Anthropology

รอง
ศาสตราจารย์
รอง
ศาสตราจารย์
รอง
ศาสตราจารย์
รอง
ศาสตราจารย์
รอง
ศาสตราจารย์
รอง
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

Ph.D.

Sociology

Ph.D.

Sociology

Ph.D.

Ph.D.

Social Work
(Research in Policy)
Development and
Planning
Sociology

M.P.S.

Policy Science

Kansas State
University
Saitama University

Ph.D.
Ed.D.

Anthropology
Higher Education

University of Hawii
Indiana University

รองศาสตราจารย์ Ph.D.

Sociology

รองศาสตราจารย์ M.Sc.

Rural Development
Planning
Business
Administration

University of North
Carolina
Asian Institute of
Technology
Victoria University

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

Ph.D.

D.B.A.

สาขาวิชา
Economics

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม(การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
-ไม่มี-

สถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา
University of
Georgia
University of
London
University of Illinois,
Champaign
University of
Manchester
Iowa State
University
University of Calgary
Aalborg University
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 งานวิจัยวิทยานิพนธ์
5.1.1 คาอธิบายโดยย่อ
การทาวิจัยในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม โดยเน้นการวิจัยด้านนโยบายสังคม ซึ่ง มี
ลักษณะที่แสดงความคิ ดริเริ่มสร้ างสรรค์ เกิดองค์ค วามรู้ใหม่ และ/หรื อการสร้า งและพัฒนานวัตกรรม
ทางการพัฒนาสังคม และการจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มีตัวบ่งชี้การขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมได้อย่างสร้างสรรค์
5.1.2มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตมีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญ หาอย่างเป็นระบบและมี
ทฤษฎี หลักการ แนวคิด สนับสนุน สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางพัฒนา
สังคม มาใช้ในการทาวิทยานิพนธ์ โดยบรรลุตามผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน (ดังแสดงในหมวดที่ 4 ข้อ 2) และ
เป็นที่น่าพึงพอใจของคณะกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์ โดยวิทยานิพนธ์มีลักษณะที่แสดงความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เกิดองค์ความรู้ใหม่ และ/หรือสร้างนวัตกรรมทางพัฒนาสังคมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาประเทศได้อย่างสร้างสรรค์
5.1.3 ช่วงเวลา
1) แบบ 1.1 เริ่มตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น เป็นต้นไป
2) แบบ 2.1 เริม่ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย เป็นต้นไป
3) แบบ 2.2 เริม่ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย เป็นต้นไป
5.1.4 จานวนหน่วยกิต
1) แบบ 1.1 จานวน 48 หน่วยกิต
2) แบบ 2.1 จานวน 36 หน่วยกิต
3) แบบ 2.2 จานวน 48 หน่วยกิต
การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาของ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาสังคม
5.1.5 การเตรียมการ
1) การมอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามหัวข้อหรือ
ประเด็นที่ผู้เรียนสนใจจะทาวิทยานิพนธ์ที่สนใจ อย่างน้อย 1 ท่าน
2) หลักสูตรกาหนดให้มีการจัดสัมมนาสาหรับผู้เรียน/ผู้เรียนเข้าร่วมการประชุมหรือ
สัมมนาด้านการพัฒนาสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เกี่ยวกับแนวโน้ม ทิศทาง และประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับการทาวิจัยด้านนโยบายสังคมและการพัฒนาสังคม
3) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาในการเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ การ
จัดเตรียมโครงร่าง การสอบโครงร่าง กระบวนการศึกษาค้นคว้า การจัดทารายงานวิทยานิพนธ์ และการ
ประเมินผลกระบวนการทาวิทยานิพนธ์ของผู้เรียน
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4) ผู้เรียนศึกษาหาหัวข้อการทาวิจัย การจัดทาโครงร่างและสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผล จัดทารายงานวิทยานิพนธ์ และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการ
สอบป้องวิทยานิพนธ์
5.1.6 กระบวนการประเมินผล
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการการสอบทาหน้าที่ในการประเมินผลการทาวิจัยของผู้เรียนดังนี้
1) แบบ 1.1จานวน 48 หน่วยกิต
การลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ 1
3 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 2
5 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 3
10 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 4
10 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 5
10 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 6
10 หน่วยกิต

หลักฐาน/ร่องรอยความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์
1. หัวข้อวิทยานิพนธ์
2. Concept Paper
3. แบบบันทึกการปรึกษาการทาวิทยานิพนธ์
1. บทสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคม
2. โครงร่างวิทยานิพนธ์
3. แบบบันทึกการปรึกษาการทาวิทยานิพนธ์
1. โครงร่างวิทยานิพนธ์
2.คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
3. แบบบันทึกการปรึกษาการทาวิทยานิพนธ์
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
2. โครงร่างวิทยานิพนธ์
3. ตัวอย่างนวัตกรรมหรือเครื่องมือวิจัย
4. แบบบันทึกการปรึกษาการทาวิทยานิพนธ์
1. ผลการวิเคราะห์ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
2. แบบบันทึกการปรึกษาการทาวิทยานิพนธ์
1. โครงร่างวิทยานิพนธ์
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
3. รายงานวิทยานิพนธ์
4. แบบบันทึกการปรึกษาการทาวิทยานิพนธ์

ผู้ประเมิน
- อาจารย์ที่ปรึกษา
- อาจารย์ที่ปรึกษา
- คณะกรรมการหลักสูตรฯ/
คณะกรรมการวิชาการ
- อาจารย์ที่ปรึกษา
- อาจารย์ที่ปรึกษา
- คณะกรรมการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์
- อาจารย์ที่ปรึกษา
- อาจารย์ที่ปรึกษา
- คณะกรรมการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์
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2) แบบ 2.1 จานวน 36 หน่วยกิต
การลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ 1
4 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 2
6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 3
8 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 4
8 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 5
10 หน่วยกิต

หลักฐาน/ร่องรอยความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์
1. หัวข้อวิทยานิพนธ์
2. Concept Paper
3. กรอบแนวคิดนโยบายสังคม
4. แบบบันทึกการปรึกษาการทาวิทยานิพนธ์
1. โครงร่างวิทยานิพนธ์
2. บทสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคม
3. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
4. แบบบันทึกการปรึกษาการทาวิทยานิพนธ์
1. โครงร่างวิทยานิพนธ์
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
3. แบบบันทึกการปรึกษาการทาวิทยานิพนธ์
1. นวัตกรรม และเครื่องมือวิจัย
2. ผลการวิเคราะห์ สรุปอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
3. แบบบันทึกการปรึกษาการทาวิทยานิพนธ์
1. โครงร่างวิทยานิพนธ์
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
3. รายงานวิทยานิพนธ์
4. แบบบันทึกการปรึกษาการทาวิทยานิพนธ์

ผู้ประเมิน
- อาจารย์ที่ปรึกษา

- อาจารย์ที่ปรึกษา
- คณะกรรมการหลักสูตรฯ
- อาจารย์ที่ปรึกษา
- คณะกรรมการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์
- อาจารย์ที่ปรึกษา
- อาจารย์ที่ปรึกษา
- คณะกรรมการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์
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3) แบบ 2.2 จานวน 48 หน่วยกิต
การลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ 1
3 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ 2
5 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 3
10 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 4
10 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 5
10 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ 6
10 หน่วยกิต

หลักฐาน/ร่องรอยความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์
1. หัวข้อวิทยานิพนธ์
2. Concept Paper
3. กรอบแนวคิดการวิจัยนโยบายสังคมที่เป็นนวัตกรรม
เชิงสร้างสรรค์
4. แบบบันทึกการปรึกษาการทาวิทยานิพนธ์
1. โครงร่างวิทยานิพนธ์
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
3. แบบบันทึกการปรึกษาการทาวิทยานิพนธ์
1. โครงร่างวิทยานิพนธ์
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
3. แบบบันทึกการปรึกษาการทาวิทยานิพนธ์
1. ตัวอย่างนวัตกรรมหรือเครื่องมือวิจัย
2. แบบบันทึกการปรึกษาการทาวิทยานิพนธ์
1. ผลการวิเคราะห์ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คืนข้อมูลสู่กลุ่มผู้แสดงทาง
สังคมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาในเวที
สาธารณะ
3. บทความทางวิชาการ
4. แบบบันทึกการปรึกษาการทาวิทยานิพนธ์
1. โครงร่างวิทยานิพนธ์
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
3. รายงานวิทยานิพนธ์
4. แบบบันทึกการปรึกษาการทาวิทยานิพนธ์

ผู้ประเมิน
- อาจารย์ที่ปรึกษา

- อาจารย์ที่ปรึกษา
- คณะกรรมการหลักสูตรฯ
- อาจารย์ที่ปรึกษา
- คณะกรรมการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์
- อาจารย์ที่ปรึกษา
- อาจารย์ที่ปรึกษา

- อาจารย์ที่ปรึกษา
- คณะกรรมการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
ที่
1

คุณลักษณะพิเศษ
ข้อ
มีทักษะด้านการวิจัย และนาข้อมูลที่ได้ 1.1
จากการวิจัยไปสู่การประยุกต์ใช้ในระดับ
นโยบายด้านการพัฒนาสังคม ที่มีความรู้
และความสามารถในการกาหนด
1.2
นโยบายการพัฒนาสังคมอย่าง
สร้างสรรค์ในบริบทสังคมไทย
1.3
1.4
1.5

2

เป็นนักวิจัยนโยบายด้านการพัฒนา
สังคมแบบมืออาชีพที่มีสานึกสาธารณะ
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรม
จริยธรรม อุดมการณ์ และปณิธานของ
การเป็นนักนโยบายด้านการพัฒนา
สังคมที่ดี

2.1

2.2

กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนิสิต
ใช้รูปแบบและกระบวนการเรียนการสอนแบบเน้นวิจัยเป็นฐาน
และการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้กับงานด้านการพัฒนา
สังคม
จัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนิสิตกับนักวิจัยมือ
อาชีพ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาโจทย์วิจัยของนิสิต โดยมุ่งเน้นผล
การศึกษาที่นาไปสู่การกาหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาสังคม
สนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตจัดทาโครงการบริการวิชาการ
เพื่อสังคมและกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคม ในรูปของ
โครงการสาธารณประโยชน์เพื่อการพัฒนาสังคม
สนับสนุนให้มีการนาผลการวิจัยของนิสิตคืนข้อมูลกลับให้
ผู้เกี่ยวข้องได้นาไปใช้ประโยชน์ โดยมีหนังสือ/เอกสารตอบรับ
การใช้ประโยชน์
สนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมประชุมและนาเสนอ
ผลงานวิชาการในที่ประชุมสัมมนาวิชาการ
จัดอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของการเป็นนักวิจัย
นโยบายด้านการพัฒนาสังคมแบบมืออาชีพ ที่มีสานึก
สาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม มีอุดมการณ์และปณิธาน
ด้านการพัฒนาสังคมที่ดี
พัฒนาและส่งเสริมให้นิสิตมีความเข้าใจและตระหนักใน
ความสาคัญของการพัฒนา เปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และแบ่งปันประสบการณ์กับผู้บริหาร/นักพัฒนาที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับประเทศ

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) นิสิตสามารถบ่งชี้ข้อจากัดเชิงนโยบายการพัฒนาสังคมที่ซับซ้อนในบริบททางวิชาการ อย่างผู้รู้
โดยปราศจากอคติ ยุติธรรม เป็นเหตุเป็นผล และมีหลักฐานสนับสนุน โดยแสดงออกด้วยการสื่อสารเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหา ข้อสรุป บทวิพากษ์ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้วยความสุภาพและตระหนักถึงผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคล ชุมชน และสังคม อย่างมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ สามารถใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม
และมีพฤติกรรมการแสดงออกที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
2) นิสิตมีภาวะผู้นาในการส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดแนวนโยบายสังคมเพื่อประโยชน์สุขของคน
ส่วนใหญ่ และประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในที่ทางาน ในชุมชน สังคม และในขณะที่
ศึกษาเล่าเรียน
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้เพือ่ การพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
สอดแทรกอยู่ในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชา โดยมุ่งเน้นให้นิสิตสามารถบูรณาการทั กษะ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม เข้าในกระบวนการเรียนรู้ การวิจัย การสร้างตลอดจนการพัฒนานวัตกรรม โดย
มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคม ทั้งในทางทฤษฎี ปฏิบัติ และการวิจัย โดยมุ่ง
พัฒนาปัญญาของผู้เรียน ในการป้องกันแก้ไขปัญหาด้านจริยธรรม คุณธรรม ที่เ กิดขึ้นในกระบวนการพัฒนา
สังคมในทุกระดับ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้ทุกรายวิชา มีการประเมินผลการเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมร้อยละ 10 ในทุกรายวิชาที่
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยทาการประเมินผลการะเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในระหว่าง
การศึกษา และภายหลังที่สาเร็จการศึกษาแล้ว ด้วยวิธีการต่างๆ อาทิการใช้แบบสอบถาม แบบสังเกต แนว
สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และแบบวัดผลด้านคุณธรรม จริยธรรม ในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งโดยให้ผู้เรียน
ประเมินตนเอง ประเมินโดยเพื่อนและอาจารย์ เพื่อประเมินผลการสร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนาสังคม ใน
มิติที่มีการบูรณาการการพัฒนาสังคมเข้ากับการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.2 ด้านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) นิสิตสามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาสังคม
2) มีความรู้ ความเข้าใจอย่างลุ่มลึกในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นของสาขาวิชาการและวิชาชีพ
3) นิสิตมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในประเด็นปัญหาด้านการพัฒนาสังคม แนวโน้มและทิศทางของ
นโยบายการพัฒนาสังคม
4) นิสิตสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ
อย่างมีเหตุผลเพื่อวิพากษ์ พยากรณ์ และเสนอแนะในประเด็นที่เป็นปัญหาด้านการพัฒนาสังคม ตลอดจน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินนโยบายการพัฒนาสังคม
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์
ด้านการพัฒนาสังคมอย่างลึกซึ้ง สามารถเชื่อมโยงระหว่างแนวนโยบายการพัฒนาสังคม องค์ความรู้ด้าน
แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาสังคม เทคนิคและกระบวนการ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในระดับปฏิบัติการ โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสัง คม เทคโนโลยี และสภาพ
ปัญหา เน้นหลักการเชิงทฤษฎี และการประยุกต์เพื่อการปฏิบัติจริงในกระบวนการพัฒนา เน้นการเรียนรู้
ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในลักษณะของชุมชนปฏิบัติการด้านการเรียนรู้ และองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ เพื่อให้ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์จริงในการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการขับเคลื่อนเชิง
นโยบาย โดยมุ่งเน้นให้การทาวิทยานิพนธ์ของนิสิต มีรากฐานมาจากการมีอิสระทางความคิดการแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยพัฒนาทักษะในการคิดเชิงวิพากษ์ การเป็นผู้นา การตัดสินใจ การสังเคราะห์องค์
ความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม และการยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง โดยสนับสนุนให้นิสิต
เข้าร่วมประชุมและนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้ งในระดับชาติและนานาชาติ การ
นาองค์ความรู้ไปใช้เพื่อการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย เพื่อการใช้ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต อย่างครอบคลุมทุกด้าน ด้วยการ
ทดสอบย่อย การนาเสนอกลุ่มย่อย การอภิปรายในการประชุมสัมมนาทางวิชาการของภาควิชาฯ การสอบ
วัดคุณสมบัติ การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การสอบวิทยานิพนธ์ ผลสาฤทธิ์ของการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติง านแบบสหวิทยาการ การนาเสนอผลงานทางวิชาการ การคืนข้อมูลให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบเชิง
นโยบาย ผู้แสดงทางสังคม และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการพัฒนาสังคม
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถเข้าใจอย่างถ่องแท้และลุ่มลึก ในแนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคด้านการแสวงหาความรู้
การวิเคราะห์ สรุป และสังเคราะห์ประเด็นปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ และสามารถพัฒนาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาด้านการพัฒนาสังคม ด้วยวิธีการใหม่ๆ
2) สามารถระบุช่องว่างของความรู้ และพัฒนาความรู้ ความเข้าใจใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ โดยบูรณา
การแนวคิดทฤษฎี ตลอดจนข้อค้นพบต่างๆ จากแหล่งข้อมูลที่มีความหลากหลายและเป็นปัจจุบัน
3) สามารถออกแบบและดาเนินการโครงการวิจัยที่สาคัญ ซึ่งเป็นปํญหาเชิงนโยบาย ที่มีความ
ซับซ้อน เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการพัฒนาสังคม เสนอแนะและปรับปรุงแนวปฏิบัติใน
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
4) สามารถสร้างและเสนอกรอบความคิดหรือกระบวนทัศน์ใหม่ด้านการพัฒนาสังคม ที่บูรณาการ
กับองค์ความรู้แบบเป็นองค์รวม จากสหวิทยาการหรือพหุวิทยาการที่ผ่านการปรับปรุงพั ฒนาอย่างต่อเนื่อง
และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาพรวม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ใช้หลักการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ และการแก้ไขปัญ หา มี
ความสามารถในการเรียนรู้ และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผ่านการปฏิบัติจริง สามารถคิดวิพากษ์อย่างมี
ระบบ ประยุกต์ใช้ศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมเข้ากับบริบททางสังคมวัฒนธรรม และสภาพปัญหาร่วมสมัย
ในสถานการณ์จริง โดยใช้ปัญญาเป็นสิ่งกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความ
คิดเห็น พัฒนาความสามารถในการปรับตัว สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินทักษะทางปัญญา จากการแสดงออกของกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ไขปัญหา และ
การเชื่ อ มโยงกั บ การปฏิ บั ติ ง านจริ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น การน าเสนอผลงาน การอภิ ป ราย การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การตอบคาถาม การโต้แย้งและการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง
2.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการและวิชาชีพด้วยความรอบรู้อย่างแท้จริง
และแสดงออกถึงความรับผิดชอบ
2) สามารถวางแผน วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนมากด้วยตนเอง สามารถวางแผน
เพื่อปรับปรุงตนเอง องค์กร ชุมชน และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3) แสดงออกซึ่งทักษะของการเป็นผู้นาทางความคิด ที่เสนอแนะแนวทางเชิงนโยบายที่เหมาะสม
ให้แก่สังคม ด้วยความเหมาะสม ตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนการเรียนรู้ การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
และความรับผิดชอบทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม องค์กร และสังคม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
เน้นการเรียนการสอนที่มีการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมทั้งระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง ผู้ เรียนกับผู้สอน
และผู้เรียนกับผู้บริหารงานพัฒนาสังคมในทุกระดับ เรียนรู้การปฏิบัติงานทั้งในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการแบบสหวิทยาการและแบบทีม การแสดงออกถึงการมีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี การมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีกับเพื่อนนิสิตที่ร่วมเรียน ผู้ร่วมงาน และผู้แสดงทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสัง คม การวางตัวที่
เหมาะสมกั บ สถานภาพทางสั ง คม กาลเทศะ การร่ ว มกิ จ กรรมสาธารณะเพื่ อ การพั ฒ นาสั ง คม การ
ประสานงาน การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตหลากหลายด้าน ทั้งระหว่างกิจกรรมการเรียน
การสอนในชั้นเรียน อาทิ ความสนใจ การตั้งใจใฝ่เรียนรู้ การพัฒนาตนเอง การแสดงบทบาทตามภาวะผู้นา
และผู้ตามที่ดี ความสามารถในการทางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น การทางานวิจัย และการร่วมทากิจกรรมเพื่อ
สังคม
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถคัดกรองข้อมูลเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และการประยุกต์ใช้สถิติเพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นปัญหาเชิงนโยบายและประเด็นปัญหาด้านการพัฒนาสังคม
2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งใน
วงการวิชาการและวิชาชีพ ชุมชน และสังคมทั่วไป สามารถนาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการศึกษาค้นคว้าใน
ประเด็นสาคัญด้านการพัฒนาสังคมต่างๆ
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร ประมวลผลข้อมูลและนาไปใช้แก้ไขปัญหา
เสนอแนะเชิงนโยบายในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT เป็นเครื่องมือหรือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่สาคัญ
2) สอดแทรกทักษะด้านการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการ
สอนในรายวิชาสัมมนา 1, 2 และรายวิชาสถิติขั้นสูงสาหรับการวิจัยนโยบายสังคม ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับที่ไม่
นับ หน่ ว ยกิ ต เพื่ อ ให้ นิ สิต ฝึ กทั กษะด้า นการวิเ คราะห์ การสื่อ สาร และการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ใน
การศึกษาค้นคว้า วิจัย และการนาเสนอผลงานทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีกิจกรรมการเรียนการ
สอนอื่ น ๆ ที่ มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ฝึ ก ฝนทั ก ษะต่ า งๆ ทั้ ง ด้ ว ยตนเองและร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น การอภิ ป ราย การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิเคราะห์ปัญหาจริงในการเรียนรู้และการทางานวิจัย
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2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินผลตามกิจกรรมการเรียนการสอน และการนาเสนองาน โดยใช้แบบประเมินทักษะด้าน
ต่างๆ การทดสอบความรู้ และเทคนิคการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จาลองเสมือนจริง และ
การทางานวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นพัฒนาแนวคิด และโครงร่างการวิจัยจนถึงขั้นตอนการเขียนรายงาน การนาเสนอ
ผลงาน และการคื น ข้ อ มู ล หรื อ ข้ อ ค้ น พบสู่ สั ง คม องค์ ก ร หรื อ ผู้ แ สดงทางสั ง คมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการพัฒนาสังคม

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

830601
830602
830603
830604
830605
830611
830612
830613
830621
830622
830623
830624
830625
830626
830627
830628
830629

วิธีวิทยาวิจัยขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม
สถิติขั้นสูงสาหรับการวิจัยนโยบายสังคม
สัมมนา 1
สัมมนา 2
สัมมนา 3
แนวคิดและทฤษฎีระดับสูงด้านการพัฒนาสังคม
นโยบายสังคมเพื่อการพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์การวางแผนเพื่อการพัฒนาสังคม
หัวข้อปัจจุบันและแนวโน้มของการพัฒนาสังคม
การศึกษาการพัฒนาสังคมเชิงเปรียบเทียบ
ภูมิภาคศึกษาในการพัฒนาสังคม
การบริหารจัดการองค์ความรู้ในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการพัฒนาสังคม
อาเซียนและผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น
ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุลักษณ์
การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม
ปัญหาพิเศษในการพัฒนาสังคม

หมายเหตุ: ความรับผิดชอบหลัก 

1.1


















1.2


















ทักษะด้านความรู้
2.1


















2.2


















2.3


















ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะทางปัญญา
2.4


















3.1


















3.2


















3.3


















3.4


















4.1


















4.2


















4.3


















ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ความรับผิดชอบรอง 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ต่อ
คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

830630
830631
830632
830661-6
830671-5
830681-5

1.1







การวิจัยระบบนโยบาย
วิจัยปัญญาปฏิบัติเชิงการวางแผนระดับสูง
ปรัชญาการวิจัย
วิทยานิพนธ์ 1-6 แบบ 1.1
วิทยานิพนธ์ 1-5 แบบ 2.1
วิทยานิพนธ์ 1-5 แบบ 2.2

หมายเหตุ: ความรับผิดชอบหลัก 

1.2







ทักษะด้านความรู้
2.1







2.2







2.3







ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะทางปัญญา
2.4







3.1







3.2







3.3







3.4







4.1 4.2 4.3
  
  
  
  
  
  

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3
  
  
  
  
  
  

ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์การประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือเกณฑ์การให้ระดับคะแนน (เกรด)
ใช้ระบบอักษรลาดับขั้นและค่าลาดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา โดย
แบ่งการกาหนดอักษรลาดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม คือ อักษรลาดับขั้นที่มีค่าลาดับขั้น อักษรลาดับขั้นที่ไม่มีค่าลาดับ
ขั้น และอักษรลาดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล
1.1 อักษรลาดับขั้นที่มีค่าลาดับขั้น ให้กาหนดดังนี้
อักษรลาดับขั้น
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ความหมาย
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ดีพอใช้
พอใช้
อ่อน
อ่อนมาก
ตก

(excellent)
(very good)
(good)
(fairly good)
(fair)
(poor)
(very poor)
(failed)

ค่าลาดับขั้น
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.00

1.2 อักษรลาดับขั้นที่ไม่มีค่าลาดับขั้น ให้กาหนดดังนี้
อักษรลาดับขั้น
S
U
W

ความหมาย
เป็นที่พอใจ
ไม่เป็นที่พอใจ
การถอนรายวิชา

(satisfactory)
(unsatisfactory)
(withdrawn)

1.3 อักษรลาดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล ให้กาหนดดังนี้
อักษรลาดับขั้น
I
P

ความหมาย
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์
การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด

(in complete)
(in progress)

- รายวิชาบังคับนิสิตจะต้องได้ลาดับขั้นไม่ต่ากว่า C หรือ S มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนซ้า
- รายวิชาที่กาหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรลาดับขั้น S หรือ U ได้แก่ รายวิชาที่ไม่นับหน่วย
กิต/สัมมนา/วิทยานิพนธ์
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2. กระบวนการสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
กาหนดระบบการสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้เพื่อแสดงหลักฐานยืนยันหรือสนับสนุนว่านิสิตและ
ดุษฎีบัณฑิตทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
เอก และ/หรือระดับปริญญาโทสาขาวิชาพัฒนาสังคม
2.1 การทบทวนมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 กาหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
2.1.2 มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้
เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบประกอบด้วยคณะกรรมการ ดังนี้
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการนิสิต
3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2.1.3 ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชา ตามจานวนรายวิชาที่กาหนดคือ
ทุกรายวิชาในรายวิชาบังคับ และรายวิชาวิทยานิพนธ์แบบที่นิสิตได้เลือกทา โดยให้คณะกรรมการพิจารณา
ความสอดคล้องของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และตรวจสอบผลการใช้คะแนนกับเครื่องมือวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ต่างๆ รวมถึงพิจารณาผลงานของนิสิต ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายวิชาที่ใช้ท บสอบ
มาตรฐานการเรียนรู้นั้นๆ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา เน้นการทาวิจัยประเมินผลสัมฤทธิ์ ของ
การประกอบอาชีพหรือการปรับเปลี่ยนงานของดุษฎีบัณฑิต โดยทาวิจัยอย่างต่อเนื่อง แล้วนาผลที่ได้มาใช้
เป็นข้อมูลประเมินคุณภาพหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน โดยมี
หัวข้อการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
2.2.1 สภาวะการได้งานทาหรือการปรับเปลี่ยนงานของดุษฎีบัณฑิต ประเมินจากการได้งานทาหรือ
การปรับเปลี่ยนงานตรงตามสาขาวิชา หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาในการหางาน โดยประเมิน
จากดุษฎีบัณฑิตในแต่ละรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
2.2.2 ตาแหน่งงานและความก้าวหน้าในสายงานดุษฎีบัณฑิต
2.2.3 ความพึงพอใจของดุษฎีบัณฑิตต่อความรู้ความสามารถที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตรที่ใช้ในการ
ประกอบอาชีพหรือการปรับเปลี่ยนงาน พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
2.2.4 ความพึงพอใจของดุษฎีบัณฑิตหรือนายจ้าง ข้อเสนอแนะ ความต้องการ และความคาดหวัง
จากหลักสูตรในการนาไปประยุกต์ใช้เพื่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน/สถานประกอบการ
2.2.5 ความพึงพอใจของสถาบัน/หน่วยงาน/องค์กร ที่รับดุษฎีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรเข้าร่วมงานวิจัยในระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Research Program)ประเมินจาก
ความรู้ความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงาน การทางานเป็นทีมและภาวะผู้นา
2.2.6 ข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษ วิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ถึงผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของดุษฎีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้ องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการพัฒนา
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สังคม และการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ การเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคมวัฒนธรรม
สถานการณ์ปัจจุบัน สภาพปัญหา และทิศทางนโยบายการพัฒนาสังคม
2.2.7 ผลงานของนิสิตและดุษฎีบัณฑิตที่วัดได้เป็นรูปธรรม ได้แก่
1) จานวนบทความวิชาการ ผลงานวิจัย หนังสือ ตารา ที่พัฒนาต่อยอดจากวิทยานิพนธ์
2) จานวนการนาเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาสังคมในการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ
3) จานวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะและโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา
สังคมร่วมกับองค์กรที่เป็นที่ยอมรับของสาธารณะชนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
4) จานวนการคืนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ได้จากวิทยานิพนธ์สู่สังคมหรือ
กลุ่มเป้าหมายโดยเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและยอมรับในวงกว้าง
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบัง คับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้ งนี้ คณะกรรมการหลักสูตรฯ อาจกาหนดให้นิสิตศึกษารายวิ ชาหรือมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต โดยมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ดังนี้
3.1 เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการและนาเสนอความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการ
หลักสูตรฯอย่างน้อย 1 ครั้งทุกภาคการศึกษา
3.2 เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติอย่างน้อย 1 ครั้ง
3.3 นาเสนอผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ด้วยวาจา (Oral Presentation) ในที่
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติอย่างน้อย 1 ครั้ง
3.4 ผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์อย่างน้อย 1 เรื่อง ประกอบด้วย
1) วารสารวิชาการที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของ TCI หรือ
2) วารสารวิชาการที่อยู่ในระบบฐานข้อมูล ISI หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศเพื่อให้คาแนะนาแก่อาจารย์ใหม่ เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจใน
แนวนโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาฯ และหลักสูตรที่เปิดสอน
1.2 มีโครงการประชุมและสัมมนาวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
แบ่งปันประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน การประเมินผล การวิจัย และการปฏิบัติงานด้านการพัฒนา
สังคมระหว่างอาจารย์ใหม่และคณาจารย์ของหลักสูตร
1.3 จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานสาหรับอาจารย์ใหม่ โดยมีเนื้อหาครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ 1) นโยบาย
ของมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาฯ และหลักสูตรที่เปิดสอน 2) ความเชี่ยวชาญ ความสนใจ คุณวุฒิและ
ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรฯ 3) การประเมินผลการเรียนการสอน
4) ข้อมูลทั่วไปด้านการดาเนินชีวิต สภาพแวดล้อม และการปรับตัว และ 5) ทาเนียบคณาจารย์ประจา
หลักสูตร อาจารย์พิเศษ วิทยากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันของหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ใหม่
2.1 การพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล
1) ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้รับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษา เทคนิค
และทักษะในการประเมินผล ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย
2) ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ ด้านการ
วิจัย การเรียนการสอน และการปฏิบัติงานร่วมกับผู้แสดงทางสังคม ตลอดจนภาคี/องค์กร/หน่วยงานที่
ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ
3) สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมประชุม และนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
1) สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักวิจัยกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงาน
ด้านการพัฒนาสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2) สนับสนุนให้คณาจารย์ ได้ศึกษาดูงานต่างประเทศ ฝึกอบรม ศึกษาต่อ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านการพัฒนาสังคม ทาวิจัยร่วมกับนักวิชาการด้านพัฒนาสังคม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผู้บริหารงานพัฒนาสังคมในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
3) สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมประชุม และนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4) จัดโครงการบริการวิชาการด้านการพัฒนาสังคม เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นิสิต และ
ศิษย์เก่าได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการ
พัฒนาสังคม ตลอดจนสร้างเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้บริหารงานพัฒนาสังคมทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
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5) ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นเป้าหมายหลัก และเพื่อผลสัมฤทธิ์ด้าน
การเรียนการสอน เพื่อสร้างเสริมความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพพัฒนาสังคมเป็นเป้าหมายรอง
6) ส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยในลักษณะสหวิทยาการระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนิสิต
ปัจจุบันของหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
7) สนับสนุนงบประมาณเพื่อการเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนาวิชาการสาหรับคณาจารย์
และนิสิตด้านคอมพิวเตอร์ ภาษา สถิติและการวิจัย
8) จัดโครงการเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่คณาจารย์และนิสิตอย่างต่อเนื่อง
พร้อมสนับสนุนให้มีการสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษา
9) สนับสนุนให้คณาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อให้มีตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
10) สนับสนุนงบประมาณเพื่อพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ที่สังเคราะห์ขึ้นจากผลงานวิจัยของ
คณาจารย์ ในรูปของหนังสือ ตารา วารสารวิชาการที่มีมาตรฐานสากล
11) ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสังคมที่จัดขึ้น โดย
มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรด้านการพัฒนาสังคม
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
การบริหารหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการประจาหลักสูตรประกอบด้วย ประธานหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทาหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุม และดาเนินการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้
เป็นไปตามข้อกาหนดรายวิชา พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพื่อทาหน้าที่
รั บ ผิ ด ชอบ จั ด การเรี ย นการสอน และประสานงานกั บ อาจารย์ ผู้ ส อน และนิ สิ ต โดยมี ค ณบดี ค ณะ
สังคมศาสตร์และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้กากับดูแล คอยให้คาแนะนา ส่งเสริม สนับสนุน และกาหนด
แนวนโยบายปฏิบัติงานที่เหมาะสมให้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะ อาจารย์ผู้สอน
และอาจารย์พิเศษ เพื่อติดตาม กากับดูแล รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็น
ประจาทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยจาแนกออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้
1.1 ด้านการเรียนการสอน
มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2548 และการจัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของหลักสูตร โดยอาจารย์ประจาวิชาจัดทาแผนการ
สอน (มคอ.3) ในหัวข้อวิชาที่ตนรับผิดชอบ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติง าน ตามภาระงานของ
อาจารย์อย่างสม่าเสมอตาม มคอ.5 และนาผลการประเมินมาใช้พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ และมีการ
พัฒนาอาจารย์อย่างสม่าเสมอ โดยส่งเสริมให้มีการศึกษาในระดับที่สูง ขึ้น ตลอดจนจัดให้มีง บประมาณ
สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมอบรม สัมมนา ผลิตตารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน หรือบทความทาง
วิชาการจัดให้มีการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
วิทยาการใหม่ๆ
1.2 ด้านหลักสูตร
มีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมวัฒนธรรม และตลอดจนความต้องการของตลาดแรงงาน ความพร้อมและความสามารถของนิสิต
ทุกๆ 2 ปี
1.3 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
การเรียนการสอนในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร มุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการพัฒนาสังคม เน้นสร้างและพัฒนาทักษะ ตลอดจน
ประสบการณ์ทั้งในและนอกชั้นเรียน โดยในห้องเรียนใช้การเรียนที่เน้นการนากรณีศึกษาที่เป็นประเด็นด้าน
นโยบายการพัฒนาสังคมร่วมสมัย ปัญหาเร่งด่วน หรือประเด็นเด่นซึ่งเป็นที่สนใจของสถาบัน/องค์กรด้าน
การพัฒนาสังคม หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารการพัฒนา ตลอดจนผู้กาหนดนโยบายด้านการพัฒนา
สัง คม โดยจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารการพัฒนา และวิทยากรพิเศษ ร่วมบรรยายในรายวิชาต่างๆ ให้
คณาจารย์และนิสิตเข้ามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน ฝึกทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การวิพากษ์
การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้ง ส่ง เสริมให้นิสิต เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการด้านการ
พัฒนาสังคมในระดับประเทศหรือนานาชาติ และส่งเสริมให้มีการใช้และพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดย
สอดแทรกไว้ในรูปของการอ่าน การฟัง การเขียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกรายวิชา
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1.4 ด้านการให้คาแนะนานิสิต
จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี คอยให้คาแนะนาในเรื่องต่างๆแก่นิสิตทุกรุ่น เช่น การปรับตัว การใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัยในฐานะนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต การลงทะเบียนเรียน การทาวิทยานิพนธ์ การพัฒนา
ทักษะทางสังคม ภาษา เทคโนโลยีและการสื่อสาร โดยให้อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
ตั้งแต่ต้น เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยในแต่ละปีให้นิสิตแต่ละ
รุ่นประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา เสนอแนะและให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนต่อไป
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพื่อจัดซื้อ
ตารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์ที่เพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนทั้งใน
ชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนของนิสิต พร้อมทั้งสร้างเสริมสภาพแวดล้อ มที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนิสิต
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะสัง คมศาสตร์ มีความพร้อมด้านตารา หนัง สือ แหล่ง สืบค้นและ
ฐานข้อ มูล ต่า งๆ โดยมีส านัก หอสมุ ดกลาง ห้อ งสมุดคณะ/ส านั กวิ ชาต่า งๆ ห้อ งสมุด คณะสั ง คมศาสตร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีความพร้อมและเพียงพอในการศึกษาค้นคว้าของ
นิสิต
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่ม
ประสานงานกับสานักหอสมุดกลาง เพื่อจัดซื้อหนังสือ ตารา และเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารแก่ อ าจารย์แ ละนิ สิ ต ได้ ใ ช้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง และใช้ ประกอบการเรี ย นการสอน
ประสานงานอาจารย์ผู้สอนและวิทยากรพิเศษ เพื่อเสนอรายชื่อและจัดซื้อหนังสือและเอกสารทางวิชาการที่
ทันสมัยและจาเป็นในการเรียนการสอน
คณะสังคมศาสตร์จัดพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อเป็นห้องค้นคว้าอิสระ และห้องพักระดับบัณฑิตศึก ษา
อานวยความสะดวกในการใช้งาน สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์การศึกษาที่จาเป็น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ส าหรั บ ความต้ อ งการทั่ ว ไป ประสานงานให้ ง านแผนฯของคณะสั ง คมศาสตร์ และเจ้ า หน้ า ที่
ผู้เกี่ยวข้องประเมินความเพียงพอของปริมาณทรัพยากร โดยเปรียบเที ยบกับจานวนนิสิต คณาจารย์ และ
บุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ เป็นประจาทุกไตรมาส สาหรับทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ให้
ประเมินทุกรายภาคการศึกษา แล้วเสนอต่อประธานหลักสูตรฯและภาควิชาฯ เพื่อจัดสรรงบประมาณ และ
จัดซื้อจัดหาตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย
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3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยกาหนดให้อาจารย์ใหม่
ที่รับเข้ามีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาพัฒนาสังคม หรือสาขาอื่นด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลักสู ตรและผู้สอนร่ วมประชุ มหารือ เพื่ อวางแผนจั ดการเรี ยนการสอน
ประเมินผล และให้ความเห็นชอบต่อการประเมินทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมสาหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่ อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาต่างๆบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มีคุณลักษณะ
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ ด้านการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ต้องการ
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสศึกษา และมีประสบการณ์ตรงในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์พิเศษ และ
ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานพัฒนาสัง คม หลักสูตรฯ จึง กาหนดแนวนโยบายไว้ว่าทุกรายวิชา
จะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษ หรือวิทยากรภายนอก ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาเอก
หรือ มีต าแหน่ งวิ ชาการอย่ างน้อ ยระดั บรองศาสตราจารย์ หรือ เป็ นผู้ บริ หารงานพั ฒนาสั ง คมที่ ประสบ
ความสาเร็จ ได้รับรางวัลหรือเป็นที่ยกย่องยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ มาให้ความรู้หรือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับนิสิต
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุน ควรมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่
รับผิดชอบ
4.2 การเพิ่มทักษะและความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
หลักสูตรต้องสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญใน
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิต
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและด้านอื่นๆแก่นิสิต
มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปให้แก่นิสิตทุกคน สาหรับนิสิตที่มีปัญหาในการ
เรียน สามารถเข้าปรึกษาหารือในประเด็นต่างๆกับอาจารย์ที่ ปรึกษาทั่วไปได้ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้อง
กาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา (Office Hours) และแจ้งแก่นิสิตเป็นลายลักษณ์อักษร ในพื้นที่ซึ่งนิสิตสามารถ
เห็นหรือรับรู้ได้ เพื่อให้นิสิตนัดหมายเข้าพบได้อย่างสะดวก
5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
ในกรณีที่นิสิตมีความสงสัย เกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาต่างๆ นิสิตสามารถยื่นคาร้อง เพื่อ
ขอดูกระดาษคาตอบที่ใช้ในการสอบ ขอดูคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน และวิธีการประเมินของอาจารย์ใน
ทุกรายวิชาได้ โดยหลังจากที่นิสิตได้ยื่นเรื่องเพื่ออุทธรณ์แล้ว และคณะรับเรื่องไว้อย่างเป็นทางการ หลักสูตร
จะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ และดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 30 วัน
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6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
6.1 มีการศึกษาวิจัยเพื่อสารวจและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน การเปลี่ยนแปลงของ
สัง คม สถานการณ์ เชิงนโยบายที่ เกี่ย วข้องกับหลักสู ตร เพื่อ เป็นข้ อมูล พื้นฐาน ในการเปิ ด พั ฒนา และ
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
6.2 มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตและความต้องการของนายจ้างอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ
6.3 มีการติดตาม การพัฒนาอาชีพ และความก้าวหน้าในการทางานและหน้าที่การงานของดุษฎี
บัณฑิต อย่างต่อเนื่อง และมีการนาข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
7. ตัวบ่งชี้และผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ 1-12 อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย
2 ปี โดยกาหนดให้เกณฑ์การประเมินในระดับดี ได้แก่ มีการดาเนินงานครบถ้วนตามข้อ 1-5 และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้การดาเนินงานในข้อ 6-12 ที่ระบุไว้ในปีที่ถูกประเมิน โดยต้องดาเนินการให้ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีตลอดไป
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้าประกาศแล้ว)
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 และ
มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดหลักสูตรในครบทุก
รายวิชา
4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา
5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษา

ปีที่ 1
2557
X

ปีที่ 2
2558
X

ปีที่ 3
2559
X

ปีที่ 4
2560
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ปีที่ 5
2561
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ. 3 และ
มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7
ปีที่แล้ว
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาในด้าน
วิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0

ปีที่ 1
2557
≥ 25

ปีที่ 2
2558
≥ 25

ปีที่ 3
2559
≥ 25

ปีที่ 4
2560
≥ 25

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ปีที่ 5
2561

X

หมายเหตุ: ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 12 เป็นตัวบ่งชี้ตาม TQF ยกเว้น 3 และ 5 ที่มีการปรับสาหรับมหาวิทยาลัย

X
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ออกแบบกระบวนการประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร ในส่วนของการประเมินกลยุทธ์การ
สอนไว้ 2ประการคือ
1) ผู้สอนประเมินผู้เรียนทุกหัวข้อการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ ในประเด็นของ ความรู้
และความเข้าใจ ในรูปของการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน การอภิปรายโต้ตอบ การแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และการตอบคาถามของผู้เรียนในชั้นเรียน
2) ผู้สอนประเมินผู้เรียนทุกหัวข้อการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ ที่อยู่ในรูปของการ
ประยุกต์ใช้ในโครงการและกิจกรรมที่ผู้เรียนริเริ่มและจัดกระทาเพื่อบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสังคม
ทั้งนี้ กาหนดให้การเรียนการสอนในทุกรายวิชามีความยืดหยุ่น และมีการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน โดยมีทั้งการประเมินเบื้องต้นในชั้นเรียน ทันทีที่จบการเรียนการสอนใน
แต่ละครั้ง เพื่อให้การปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของผู้สอนสามารถกระทาได้ในทันที และการประเมินในช่วง
กลางภาค ผ่านแบบประเมินผู้สอนในรายวิชานั้นๆในภาพรวม และแบบประเมินกลยุทธ์ของผู้สอนแต่ละท่าน
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจ ทักษะด้านต่างๆ ตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ในหลักสูตรฯ เพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนากลยุทธ์ของผู้สอนต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ประกอบด้วยการประเมินทักษะของอาจารย์ผู้สอน โดยนิสิตที่เรียนในแต่ละรายวิชาในมิติที่
เกี่ยวข้องกับการใช้แผนกลยุทธ์การสอนของผู้สอน ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
1) การประเมินจากนิสิตโดยใช้แบบประเมิน
2) การสังเกตการณ์จากคณาจารย์/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีม
ผู้สอนโดยใช้แบบสังเกต
3) การประเมินภาพรวมของหลักสูตรจากดุษฎีบัณฑิตใหม่ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
4) ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยใช้ผลการประเมินของผู้สอนในแต่ละรายวิชาเทียบเคียงกับ
สถาบันการศึกษาอื่นที่จัดการเรียนการสอนในเนื้อหารายวิชาที่คล้ายคลึงกัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ประกอบด้วยการประเมินหลักสูตรในภาพรวม ด้วยรูปแบบต่างๆ อาทิ แบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกที่ออกแบบอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานวิชาการ เพื่อสอบถามและสัมภาษณ์ในประเด็นที่
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของดุษฎีบัณฑิตจากกลุ่มเป้าหมายดังนี้
1) นิสิตปีสุดท้าย/ดุษฎีบัณฑิตใหม่
2) นายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา
3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี โดยใช้ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน ตามที่ระบุ
ไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยผู้ประเมินประกอบด้วยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
1) รวบรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ในหัวข้อ 1, 2, 3
2) สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากทุกแหล่ง
3) วิเคราะห์ผลที่ได้จากการทบทวนเพื่อวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4) จัดประชุมคณาจารย์ประจาหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธาน
หลักสูตร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หารือ และกาหนดแนวทางปรับปรุงหลักสูตร
5) จัดทาร่างหลักสูตรที่ปรับปรุง
6) จัดทาโครงการปรับปรุงหลักสูตร แผนกลยุทธ์ และการนาแผนไปปฏิบัติเพื่อการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาตามหมวดที่ 1 ข้อ 7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน
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ภาคผนวก ก
เปรียบเทียบหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2546 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
1. ตารางเปรียบเทียบจานวนหน่วยกิต
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2546
แบบ 1(2) วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
แบบ 2(2) วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และ
การเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
(ไม่เปิด)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 2.1 วิทยานิพนธ์และวิชาเรียนไม่น้อยกว่า
48 หน่วยกิต
แบบ 2.2 วิทยานิพนธ์และวิชาเรียนไม่น้อยกว่า
72 หน่วยกิต

2. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
เกณฑ์ ศธ. พ.ศ. 2548
รายการ
1.รายวิชาไม่น้อยกว่า
1.1 วิชาบังคับ
1.2วิชาเลือกไม่น้อยกว่า
2.วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

แบบ 1.1

แบบ 2.1

แบบ 2.2

48
48

12
36
48

24
48
72

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2546
แบบ
แบบ
1(2)
2(2)
21
18
3
57
36
57
57

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
แบบ 1.1 แบบ 2.1
48
7
48

12
9
3
36
7
48

แบบ 2.2
24
15
9
48
13
72

3. ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546
227698

แบบ 1(2)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์

227698

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์

227698

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์

227698

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์

227698

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์

227698

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557
หน่วยกิต

รวม

9 830601
830602
830661
9

รวม

9 830603
830662
9

รวม

9 830663
9

รวม

10 830604
830664
10

รวม

10 830665
10

รวม

10 830605
830666
10

แบบ 1.1
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
วิธีวิทยาวิจัยขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม (ไม่นับหน่วยกิต)
สถิติขั้นสูงสาหรับการวิจัยนโยบายสังคม (ไม่นับหน่วยกิต)
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1
รวม
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1
รวม
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1
รวม
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1
รวม
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1
รวม
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต)
วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3
3
1(0-2-1)
5
5
10
10
1(0-2-1)
10
10
10
10
1(0-2-1)
10
10

69

ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา (ต่อ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546
227692
227612
227611
227616
227631
227654
227618

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557

แบบ 2(2)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์การวางแผนเพื่อการพัฒนาสังคม
แนวคิดและทฤษฎีระดับสูงด้านการพัฒนาสังคม
หัวข้อปัจจุบันและแนวโน้มของการพัฒนาสังคม

หน่วยกิต

รวม

3(2-2) 830601
2(1-2) 830602
3(3-0) 830611
1(0-3)
9

รวม

2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
8

รวม

3 83062X
1(0-3) 830672
6
10

รวม

10 830604
830673
10

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
นโยบายสังคมเพื่อการพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์และทฤษฎีขั้นสูงในการพัฒนาชุมชน
การศึกษาการพัฒนาสังคมเชิงเปรียบเทียบ
-

227XXX
227681
227698

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
วิชาเลือก
ภูมิภาคศึกษาในการพัฒนาสังคม
วิทยานิพนธ์

227698

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์

830603
830612
830613
830671

แบบ 2.1
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
วิธีวิทยาวิจัยขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม (ไม่นับหน่วยกิต)
สถิติขั้นสูงสาหรับการวิจัยนโยบายสังคม (ไม่นับหน่วยกิต)
แนวคิดและทฤษฎีระดับสูงด้านการพัฒนาสังคม
รวม
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
นโยบายสังคมเพื่อการพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์การวางแผนเพื่อการพัฒนาสังคม
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1
รวม
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1
รวม
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4
10
3(2-2-5)
6
9
1(0-2-1)
8
8

70

ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา (ต่อ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546
227698

แบบ 2(2)
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์

227698

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557
หน่วยกิต
รวม

รวม

10 830674
10
10 830605
830675
10

แบบ 2.1
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1

หน่วยกิต
รวม

8
8

รวม

1(0-2-1)
10
10

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต)
วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1

หมายเหตุ :หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2546 ไม่มีการเปิดรับแบบ 2.2 จึงไม่เปรียบเทียบ
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4. ตารางเปรียบเทียบองค์ประกอบหลักสูตร
รายการ
จานวนหน่วยกิต

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2546
แบบ 1(2) ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
แบบ 1(2) ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต

จานวนรายวิชาบังคับ
ไม่นับหน่วยกิต

แบบ 1(2) ไม่มี
แบบ 1(2) ไม่มี

วิชาพื้นฐาน

แบบ 1(2) ไม่มี
แบบ 1(2) 6 หน่วยกิต

วิชาบังคับ

แบบ 1(2) ไม่มี
แบบ 1(2) 12 หน่วยกิต

วิชาเลือก

แบบ 1(2) ไม่มี
แบบ 1(2) 3 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

แบบ 1(2) 57
แบบ 1(2) 36 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
แบบ 1.1 ไม่มี
แบบ 2.1 ไม่มี
แบบ 2.2 ไม่มี
แบบ 1.1 ไม่มี
แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
แบบ 1.1 ไม่มี
แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

รายละเอียดรายวิชา
รายวิชา
วิทยานิพนธ์

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546
แบบ 1(2)
227698 วิทยานิพนธ์
(57 หน่วยกิต)
(Dissertation)
วิจัยในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม ในลักษณะที่เป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างสูงและเขียน
รายงานการวิจัยในลักษณะที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาสังคมด้วยมาตรฐานสากลระดับสูง
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.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557
แบบ 1.1
830661 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1
3 หน่วยกิต
(Dissertation I, Type 1.1)
ศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น และทบทวนเอกสารอย่างละเอียด ถึงแนวโน้มของนโยบายสังคมในมิตติ ่างๆ ทั้งใน
ระดับนานาชาติและระดับประเทศ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นาเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยนโยบายสังคม 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

สาระที่ปรับปรุง
-เพิ่มรายวิชา

***ไม่มีรายวิชาเรียน
830662 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1
5 หน่วยกิต
(Dissertation II, Type 1.1)
เขียนบทสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคม พัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับแรก และส่งให้แก่
คณะกรรมการหลักสูตรฯ หรือ คณะกรรมการวิชาการของภาควิชาฯ ให้ข้อเสนอแนะ ปรับแก้ไขโครงร่าง เพื่อ
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

-เพิ่มรายวิชา

830663 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1
10 หน่วยกิต
(Dissertation III, Type 1.1)
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ที่ผา่ นความเห็นชอบของประธานที่ปรึกษา ขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ขอสอบโครงร่างต่อคณะกรรมการสอบ ปรับปรุงแก้ไขโครงร่าง
Submit draft proposal for committee appointment, present proposal to Examination
Committee, revision the proposal

-เพิ่มรายวิชา
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รายวิชา

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546
แบบ 1(2)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557
แบบ 1.1
830664 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1
10 หน่วยกิต
(Dissertation IV, Type 1.1)
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ทคี่ ณะกรรมการสอบเห็นชอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติดาเนินการ
วิทยานิพนธ์ พัฒนานวัตกรรม และเครื่องมือวิจัย
Submit the examined proposal and announcement to Graduate School, develop innovation
and research instruments

สาระที่ปรับปรุง
-เพิ่มรายวิชา

830665 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1
10 หน่วยกิต
(Dissertation V, Type 1.1)
เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงาน สรุป อภิปรายผลการวิจัย และจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คืน
ข้อมูลสู่กลุ่มผู้แสดงทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาในเวทีสาธารณะ สังเคราะห์ผลการวิจัย
Data collection, analysis, writing report, conclusion and discussion, providing policy
recommendation to social development actors, organizing public hearing.

-เพิ่มรายวิชา

830666 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1
10 หน่วยกิต
(Dissertation VI, Type 1.1)
ส่งร่างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ต่อประธานกรรมการที่ปรึกษา ปรับปรุงแก้ไขร่างวิทยานิพนธ์ ตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการที่ปรึกษา ส่งวิทยานิพนธ์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอสอบ
วิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ผ่าน ปรับปรุง (ถ้ามี) และจัดทาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 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

-เพิ่มรายวิชา

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 6 หน่วยกิต
830601 วิธีวิทยาวิจัยขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม
830602 สถิติขั้นสูงสาหรับการวิจัยนโยบายสังคม
830603 สัมมนา 1
830604 สัมมนา 2
830605 สัมมนา 3

3(3-0-6)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
1(0-3-1)

-เพิ่มรายวิชา
-เพิ่มรายวิชา
-เพิ่มรายวิชา
-เพิ่มรายวิชา
-เพิ่มรายวิชา
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รายวิชา
วิทยานิพนธ์

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546
แบบ 2(2)
227699 วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
(Dissertation)
วิจัยในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม ในลักษณะที่เป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างสูงและเขียน
รายงานการวิจัยในลักษณะที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาสังคมด้วยมาตรฐานสากลระดับสูง
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.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557
แบบ 2.1
830671 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1
4 หน่วยกิต
(Dissertation I, Type 2.1)
ศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น และทบทวนเอกสารอย่างละเอียด ถึงแนวโน้มของนโยบายสังคมในมิติต่างๆ ทั้งใน
ระดับนานาชาติและระดับประเทศ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นาเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยนโยบายสังคม 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

สาระที่ปรับปรุง
-เพิ่มรายวิชา

830672 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1
6 หน่วยกิต
(Dissertation II, Type 2.1)
เขียนบทสัง เคราะห์อ งค์ความรู้ด้ านการพัฒ นาสัง คม พั ฒนาโครงร่างวิ ทยานิ พนธ์ฉ บับแรก และส่ง ให้แ ก่
คณะกรรมการหลักสูตรฯ หรือ คณะกรรมการวิชาการของภาควิชาฯ ให้ข้อเสนอแนะ ปรับแก้ไขโครงร่าง เพื่อ
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

-เพิ่มรายวิชา

830673 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1
8 หน่วยกิต
(Dissertation III, Type 2.1)
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ที่ผา่ นความเห็นชอบของประธานที่ปรึกษา ขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ขอสอบโครงร่างต่อคณะกรรมการสอบ ปรับปรุงแก้ไขโครงร่าง
Submit draft proposal for committee appointment, present proposal to Examination
Committee, revision the proposal

-เพิ่มรายวิชา

830674 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1
8 หน่วยกิต
(Dissertation IV, Type 2.1)
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ทคี่ ณะกรรมการสอบเห็นชอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติดาเนินการ
วิทยานิพนธ์ พัฒนานวัตกรรม และเครื่องมือวิจัย
Submit the examined proposal and announcement to Graduate School, develop innovation
and research instruments

-เพิ่มรายวิชา
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รายวิชา

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546
แบบ 2(2)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557
แบบ 2.1
830675 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1
10 หน่วยกิต
(Dissertation V, Type 2.1)
เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงาน สรุป อภิปรายผลการวิจัย และจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คืนข้อมูล
สู่กลุ่มผู้แสดงทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาในเวทีสาธารณะ สังเคราะห์ผลการวิจัย ปรับปรุงแก้ไขร่าง
วิทยานิพนธ์ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการที่ปรึกษา ส่งวิทยานิพนธ์ ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อ
ขอสอบวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ผ่าน ปรับปรุง (ถ้ามี) และจัดทาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 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.
แบบ 2.2
830681 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2
3 หน่วยกิต
(Dissertation I, Type 2.2)
ศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น และทบทวนเอกสารอย่างละเอียด ถึงแนวโน้มของนโยบายสังคมในมิตติ ่างๆ ทั้งในระดับ
นานาชาติและระดับประเทศ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นาเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยนโยบายสังคม ที่เป็นนวัตกรรม
เชิงสร้างสรรค์
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

สาระที่
ปรับปรุง
-เพิ่มรายวิชา

830682 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2
5 หน่วยกิต
(Dissertation II, Type 2.2)
เขียนบทสังเคราะห์องค์ความรู้ พัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับแรก และส่งให้แก่คณะกรรมการหลักสูตรฯ หรือ
คณะกรรมการวิชาการของภาควิชาฯ ให้ข้อเสนอแนะ ปรับแก้ไขโครงร่างเพื่อเสนอต่อประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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

-เพิ่มรายวิชา

-เพิ่มรายวิชา
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รายวิชา

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546
แบบ 2(2)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557
แบบ 2.2
830683 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2
10 หน่วยกิต
(Dissertation III, Type 2.2)
เสนอโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ ผ่ า นความเห็ น ชอบของประธานที่ ป รึ ก ษาต่ อ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ขอแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ขอสอบโครงร่างต่อคณะกรรมการสอบ ปรับปรุงแก้ไขโครงร่าง
Submit draft proposal to Graduate School for committee appointment, present proposal to
Examination Committee, revision the proposal

สาระที่ปรับปรุง
-เพิ่มรายวิชา

830684 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2
10 หน่วยกิต
(Dissertation 4, Type 2.2)
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ทคี่ ณะกรรมการสอบเห็นชอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติดาเนินการ
วิทยานิพนธ์ พัฒนานวัตกรรม และเครื่องมือวิจัย
Submit the examined proposal and announcement to Graduate School, develop innovation
and research instruments.

-เพิ่มรายวิชา

830685 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2
10 หน่วยกิต
(Dissertation 5, Type 2.2)
เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงาน สรุป อภิปรายผลการวิจัย และจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คืน
ข้อมู ลสู่ก ลุ่มผู้ แสดงทางสัง คมที่ เกี่ย วข้อ งกับ กระบวนการพัฒนาในเวที สาธารณะ สั งเคราะห์ผลการวิจั ย
ปรับปรุงแก้ไขร่างวิทยานิพนธ์ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการที่ปรึกษา ส่งวิทยานิพนธ์ ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว
ต่อบัณฑิ ตวิทยาลัย เพื่อขอสอบวิทยานิ พนธ์ สอบปากเปล่าวิท ยานิพ นธ์ผ่าน ปรับ ปรุง (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.

-เพิ่มรายวิชา
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รายวิชา
-วิชาพื้นฐาน

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546
แบบ 2(2)
227611 แนวคิดและทฤษฎีระดับสูงด้านการพัฒนาสังคม
3(3-0)
(Advanced Social Development Concepts and Theories)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบของการพัฒนาสังคมขั้นสูง โดยเน้นการเชื่อมโยงระหว่ างพัฒนาการของการ
พัฒนาสั งคมกับ ความเปลี่ ยนแปลงทางสัง คมที่เกิ ดขึ้ นกั บมนุ ษย์ และการพั ฒนาด้ านเศรษฐกิจ วิเ คราะห์
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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557
แบบ 2.1
830611 แนวคิดและทฤษฎีระดับสูงด้านการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
(Advanced Social Development Concepts and Theories)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีระดับสูงด้านการพัฒนาสังคม อาทิ การรื้อสร้าง การเคลื่อนไหวทางสังคม การยึดโยง
ของมวลชน แนวคิดหลังสมัยใหม่ นวัตกรรมทางสังคม การปกป้องทางสังคม การสร้างชุมชนที่มีสุข โดยเน้น
การเชื่อมโยงระหว่างพัฒนาการของการพัฒนาสังคมกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นกับมนุษย์และ
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ วิเคราะห์หลักการ และวัตถุประสงค์ของการพัฒนาสังคม องค์ประกอบ ตลอดจน
นโยบาย ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
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.

227692 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม
3(2-2)
(Advanced Research Methodologies for Social development)
ศึกษามโนทัศ น์ด้ านการวิ จัยทางสังคมศาสตร์ ขั้ น สูง ประเด็ นทางด้า นจริ ยศาสตร์ และระเบียบวิธีวิ จัย ที่
เหมาะสมด้านการพัฒนาสังคม ตลอดจนตรวจสอบทฤษฎีที่ช่วยในการสร้างกรอบแนวคิดด้านการจริยการวิจัย
ทางด้านสังคมศาสตร์ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม, การพัฒนาสังคม, การวิเคราะห์สังคม, การขัด แย้ง
ทางสั ง คม, การเคลื่อ นไหวทางสั ง คม, และการปฏิ สัม พัน ธ์ ทางสั ง คมโดยเน้ น รูป แบบการวิ จั ย เช่ น การ
วิเคราะห์ความต้องการ, การวิจัยเชิงปฎิบัติการ, การประเมินผลที่ได้รับ, กรณีศึกษา และการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา ทั้งนี้ โดยให้ความสนใจในประเด็นของการวิจัยด้านจริยศาสตร์ ได้แก่ การให้เกียรติ และการรักษา
ความลับตลอดจนลิขสิทธิ์ทางปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการวิจัย ได้แก่ การระบุปัญหา, การเลือก
ระเบียบวิจัย, การทบทวนวรรณกรรม, การออกแบบการวิจัย, การเก็บรวบรวมข้อมูล และการนาเสนอผลการ
ค้นพบต่อผู้เกี่ยวข้อง
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.

830601 วิธีวิทยาวิจัยขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
(Advanced Research Methodology for Social development)
ศึกษามโนทัศน์ด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง ประเด็นทางด้านจริยศาสตร์ 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

สาระที่ปรับปรุง
-เปลี่ยนเป็นวิชา
บังคับ

-เป็นวิชาบังคับไม่
นับหน่วยกิต
-ปรับชื่อ
-ปรับคาอธิบาย
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รายวิชา
-วิชาบังคับ

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546
แบบ 2(2)
227612 ยุทธศาสตร์การวางแผนเพื่อการพัฒนาสังคม
2(1-2)
(Strategic Planning for Social Development)
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี วิธีการ รูปแบบและกระบวนการของการวางแผนเชิงกลุทธ์ โดยเน้นการประยุกต์การ
วางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อช่วยในการพัฒนาและวิเคราะห์นโยบายด้านสังคม วิเคราะห์แผนการพัฒนาสังคมที่
ประสบความสาเร็จและยั่งยืน ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบถึงรูปแบบอื่นๆ 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.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557
แบบ 2.1
830613 ยุทธศาสตร์การวางแผนเพื่อการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
(Strategic Planning for Social Development)
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี วิธีการ รูปแบบและกระบวนการของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยเน้นการประยุกต์
การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อช่วยในการพัฒนา และวิเคราะห์นโยบายด้านสังคมวิเคราะห์แผนการพัฒนาสังคม
ที่ประสบความสาเร็จและยั่งยืน ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบถึงรูปแบบอื่นๆ 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.

227616หัวข้อปัจจุบันและแนวโน้มของการพัฒนาสังคม1(0-3)
(CurrentIssues and Trends in Social Development)
สารวจประเด็นต่างๆ ด้านการพัฒนาสังคมในปัจจุบันโดยใช้กรอบแนวคิดรูปแบบและกลยุทธ์ที่เหมาะสมโดย
ใช้กรณีศึกษาเป็นแนวทางเพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาสังคมในปัจจุบัน
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.

830621 หัวข้อปัจจุบันและแนวโน้มของการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
(Current Issues and Trends in Social Development)
สารวจประเด็นต่างๆ ด้านการพัฒนาสังคมในปัจจุบัน โดยใช้กรอบแนวคิดรูปแบบและกลยุทธ์ที่เหมาะสม โดย
ใช้กรณีศึกษา อาทิ ความเหลื่อมล้า ความยากจน สิทธิมนุษยชน เป็นแนวทางเพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
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.

227618การศึกษาการพัฒนาสังคมเชิงเปรียบเทียบ3(3-0)
(Comparative Social Development Study)
ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บแนวคิ ด หลั ก การ และยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาสั ง คมในระดั บ ภู มิ ภ าคต่ า งๆของโลก
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เน้นการศึกษาความแตกต่างในบริบทของเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒ นธรรม วิเคราะห์ถึง ภูมิหลัง และวิวั ฒนาการของการพัฒนาตลอดจนการประเมิ นปัจจัย ที่มีผลต่ อ
ความสาเร็จและความล้มเหลวของการพัฒนา
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.

830622 การศึกษาการพัฒนาสังคมเชิงเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
(Comparative Social Development Study)
ศึก ษาเปรี ย บเทีย บแนวคิ ด หลั กการ และยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นาสั ง คมในระดั บภู มิ ภ าคต่ า งๆ ของโลก
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เน้นการศึกษาความแตกต่างในบริบทของเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒ นธรรม วิเ คราะห์ถึง ภูมิหลัง และวิวั ฒนาการของการพัฒนาตลอดจนการประเมิ นปัจจัย ที่มีผลต่ อ
ความสาเร็จและความล้มเหลวของการพัฒนา
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.

สาระที่ปรับปรุง
-เปลี่ยนรหัส

-เป็นวิชาเลือก

-เป็นวิชาเลือก
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รายวิชา

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546
แบบ 2(2)
227631 นโยบายสังคมเพื่อการพัฒนาสังคม
2(1-2)
(Social Policy for Social Development)
ตรวจสอบแนวคิด หลักการ รูปแบบ กระบวนการ และเทคนิคในการพัฒนานโยบายทางสังคม ดดยเน้นการ
ตรวจสอบกระบวนการด้ า นนโยบาย ตั้ง แต่ขั้ น ตอนริ เ ริ่ม การสร้า ง การน านโยบายไปปฏิ บัติ และการ
ประเมินผลวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างและเปลี่ยนแปลงนโยบายทางสังคม จากทัศนะของผู้ซึ่งมี
ส่วนได้ส่วนเสียซึ่งสนใจในผลที่จะได้รับจากการพัฒนา 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.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557
แบบ 2.1
830612 นโยบายสังคมเพื่อการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
(Social Policy for Social Development)
ตรวจสอบแนวคิด หลักการ รูปแบบ กระบวนการ และเทคนิคในการพัฒนานโยบายทางสังคม โดยเน้นการ
ตรวจสอบกระบวนการด้ า นนโยบาย ตั้ง แต่ขั้ น ตอนริ เ ริ่ม การสร้า ง การน านโยบายไปปฏิ บัติ และการ
ประเมินผลวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างและเปลี่ยนแปลงนโยบายทางสังคม จากทัศนะของผู้ซึ่งมี
ส่วนได้ส่วนเสียซึ่งสนใจในผลที่จะได้รับจากการพัฒนา 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 และยุทธศาสตร์ของการพัฒนาชุมชนขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคมตรวจสอบการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนที่จะช่วยสนับสนุนนักพัฒนาสังคมในการวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
กรณีศึกษาด้านการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆได้แก่ด้านสุขภาพอนามัย การจัดการสิ่งแวดล้อม และการทางาน
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)
ศึก ษาดูง านและวิ เ คราะห์เ ปรี ยบเทีย บถึ งความคล้ ายคลึ งและความแตกต่า งของการพัฒ นาสัง คมทั้ง ใน
ระดับชาติ, ภูมิภาค, และนานาชาติ
Field trip for a comparative study of similarities and differences in social development
administration at national, regional and international levels.

สาระที่ปรับปรุง
-คงเดิม

-ตัดออก

830623 ภูมิภาคศึกษาในการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
(Regional Studies in Social Development)
ศึกษาดูงาน และวิเคราะห์เปรียบเทียบถึงความคล้ายคลึงและความแตกต่างของนโยบายการพัฒนาสังคมทั้ง
ในระดับชาติ ภูมิภาค และนานาชาติ
Study, field trip and comparative analytic of similarities and differences in social development
administration at national, regional and international levels.

-เปลี่ยนเป็นวิชา
เลือก
-ปรับคาอธิบาย
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รายวิชา

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546
แบบ 2(2)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557
แบบ 2.1
-วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
830602 สถิติขั้นสูงสาหรับการวิจัยนโยบายสังคม
3(3-0-6)
(Advanced Research Methodology for Social Development)
ทฤษฎีการแจกแจงตัวแปรพหุคูณ เมตริกซ์ เทคนิคการวิเคราะห์ตวั แปรพหุคูณ การวิเคราะห์แยกส่วนความ
แปรปรวน โฮสเทลิงสแควร์ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์เส้นทาง การวิเคราะห์องค์ประกอบ
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล การวิเคราะห์จาแนกกลุ่ม การวิเคราะห์การจัดกลุ่มพหุ การวิเคราะห์พหุ
ระดับ การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง และการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์
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.

สาระที่ปรับปรุง
-เพิ่มรายวิชา

830603 สัมมนา 1
1(0-2-1)
(Seminar I)
ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารทางวิชาการ เช่น บทความในวารสาร ตาราวิชาการ เอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับ
นโยบายสังคมและประเด็นปัญหาด้านการพัฒนาสังคมร่วมสมัยและเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติในแง่มุมต่างๆ เช่น สวัสดิการ อาชญากรรม การศึกษา การส่งเสริมสุขภาพ การกีดกันทางสังคม
การเคลื่อนไหวภาคประชาชน ปัญหาการว่างงาน เป็นต้น ผ่านการถกเถียง การวิพากษ์ และการนาเสนอ
ผลงานวิชาการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการให้เหตุผลในเชิงตรรกะและการยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
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.

-เพิ่มรายวิชา

830604 สัมมนา 2
1(0-2-1)
(Seminar II)
สรุป และสังเคราะห์ประเด็นสาคัญด้านนโยบายพัฒนาสังคมร่วมสมัยในมิตติ ่างๆ วิเคราะห์มูลเหตุปัญหาและ
ปัจจัยสาคัญในการกาหนดนโยบาย กระบวนการ และผลกระทบทางสังคมจากประเด็นปัญหาเชิงนโยบาย
วางแผนจัดสัมมนาวิชาการ 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.

-เพิ่มรายวิชา

81

รายวิชา

-วิชาเลือก

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546
แบบ 2(2)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557
แบบ 2.1
830605 สัมมนา 3
1(0-2-1)
(Seminar III)
นาผลการสังเคราะห์ประเด็นเชิงนโยบายพัฒนาสังคมร่วมสมัยในมิตติ ่างๆ ไปใช้เพื่อการปลูกฝังสานึกทาง
ประวัติศาสตร์ สานึกทางสังคม ผ่านกระบวนการสาธารณะ และถอดบทเรียนเพื่อเผยแพร่สู่สังคมสาธารณะใน
รูปสื่อ/ 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.

สาระที่ปรับปรุง
-เพิ่มรายวิชา

227613 การบริหารจัดการองค์ความรู้ในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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.

830624 การบริหารจัดการองค์ความรู้ในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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.

-เปลี่ยนรหัส

227615 การสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการพัฒนาสังคม
3(2-2)
(Capacity Building for Social Development)
ศึกษาแนวคิดที่มุ่งสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการพัฒนาสังคม โดยเน้นการพัฒนาองค์กรซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน
ท้องถิ่นและประชาชนผู้ด้อยโอกาส การสร้างองค์กรเพื่อตรวจสอบเป้าหมาย โครงสร้างประชารัฐ แรงจูงใจ
ผู้นา 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.

830625 การสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
(Capacity Building for Social Development)
ศึกษาแนวคิดที่มุ่งสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการพัฒนาสังคม โดยเน้นการพัฒนาองค์กรซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน
ท้องถิ่นและประชาชนผู้ด้อยโอกาส การสร้างองค์กรเพื่อตรวจสอบเป้าหมาย โครงสร้างประชารัฐ แรงจูงใจ
ผู้นา 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

82

รายวิชา

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546
แบบ 2(2)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557
แบบ 2.1
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
พร้อมเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่น
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.

สาระที่ปรับปรุง
-เพิ่มวิชา

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.

-เพิ่มวิชา

830628 การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
(Advanced Qualitative Research for Social Development)
ศึกษาและทาความเข้าใจการทางานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม ญาณวิทยาในการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ขั้นตอนการออกแบบโครงร่างการวิจัยเชิงคุณภาพ การตั้งคาถามการวิจัย วิธีการวิจัยรูปแบบ
ต่างๆ เช่น ปรากฏการณ์นิยม ชาติพันธุ์วรรณา กรณีศึกษา ทฤษฎีฐานราก การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูลภาคสนาม อาทิ บันทึกภาคสนาม ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวหรือเสียงบันทึก เทคนิคและวิ ธีวิทยาวิจัยเชิง
คุณภาพเพื่ อการพัฒ นาสัง คม เช่น เทคนิคการพยากรณ์ การวิจัยเชิงปฏิบัติ การแบบมี ส่วนร่วม การวิจั ย
เอกสาร และการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ศึกษาโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และ
การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ

-เพิ่มวิชา
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รายวิชา

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557
แบบ 2.1
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.

227682ปัญหาพิเศษในการพัฒนาสังคม
3(0-6)
(Special Problems in Social Development)
ทาภาคนิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อพิเศษด้านการพัฒนาสังคม โดยมีอาจารย์ควบคุมและให้คาแนะนา และ
นาเสนอผลการศึกษาในเวทีสาธารณะ
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

830629 ปัญหาพิเศษในการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
(Special Problems in Social Development)
ทาภาคนิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อพิเศษด้านการพัฒนาสังคม โดยมีอาจารย์ควบคุมและให้คาแนะนา และ
นาเสนอผลการศึกษาในเวทีสาธารณะ
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

-เปลี่ยนรหัส

830630 การวิจัยระบบนโยบาย
3(2-2-5)
(Systematic policy research)
วิจัยระบบนโยบาย ลักษณะสาคัญ ระเบียบวิธีวิจัยนโยบายสังคมกรอบการวิเคราะห์นโยบาย เทคนิควิธีขั้นสูง
ในการบ่งชี้ประเด็นปัญหานโยบาย การกาหนดนโยบาย การสร้างตัวแบบนโยบาย เทคนิควิธีขั้นสูงสาหรับการ
นานโยบายไปปฏิบัติ การพยากรณ์และเทคนิควิธีการประเมินผลกระทบเชิง นโยบาย ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และสุขภาพ การวิเคราะห์นโยบายโดยใช้แบบจาลองระบบ เทคนิควิธีขั้นสูงสาหรับการต่อเนื่อง การทดแทน
และการสิ้นสุดนโยบาย
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

-เพิ่มวิชา

แบบ 2(2)

สาระที่ปรับปรุง
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รายวิชา

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546
แบบ 2(2)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557
แบบ 2.1
830631 วิจัยปัญญาปฏิบัติเชิงการวางแผนระดับสูง
3(2-2-5)
(Advanced Phronetic Planning Research)
มโนทั ศน์ แนวคิดและทฤษฎีขั้ นสูง วิธี วิทยาวิจัย และการปฏิ บัติด้า นการวิจั ยนโยบายและการวางแผน;
ค่านิ ยม ในบริบ ทของความสั มพั นธ์ เชิ งอ านาจ กระบวนทัศ น์ก ารวางแผนเชิ งเหตุแ ละผล เพื่อ การสร้า ง
นวัตกรรมทางสังคม เพื่อการสร้างองค์ความรู้ /การปฏิบัติการเชิงทฤษฎีด้านการวางแผน และกระบวนทัศน์
การสื่อสาร
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

สาระที่ปรับปรุง
-เพิ่มวิชา

-เพิ่มวิชา
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ภาคผนวก ข
รายงานการประชุม/ผลการร่างหลักสูตร
สรุปข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษา และ กรรมการร่างฯ ครั้งที่ 1
(1) ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน (อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร)
1. วิชาที่นามาใช้เพื่อการเรียนการสอนด้านการพัฒนาสังคม ควรเป็นวิชาที่เป็นสากล เน้น
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมที่หลากหลาย และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเน้นให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจในความแตกต่างของสังคม และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
2. ต้องคิดและวางแผนให้ดี ว่าคนมาเรียนจะเป็นใคร ตลาดคาดหวังบัณฑิตที่มีลักษณะ
เป็นอย่างไร ต้องผลิตตามความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เรียน
3. เร่งพัฒนาคุณวุฒิทางวิชาการของอาจารย์ เนื่องจากการสอนจากตาราไม่เพียงพอ ต้องเน้นที่
การปฏิบัติจริง นาผลงานวิจัยมาใช้ประกอบการเรียนการสอน นิสิตจะได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งที่ใหม่ทันสมัย
งานวิจัยแต่ละโครงการกว่าจะดาเนินการเสร็จ ในระยะเวลา 2 ปี ก็ถือว่าล้าสมัยไปแล้ว จึง ต้องคิดค้น ตั้ง
โจทย์วิจัยใหม่ๆ ให้เป็นที่น่าสนใจของสังคม
(25 เมษายน 2556, เวลา 11:30-12:30, สานักอธิการบดี)
(2) ดร. วิศัลย์ โฆษิตานนท์
1. ในหน้าที่ 10 ข้อ 3.แผนพัฒนาด้านนิสิตเพื่อกระตุ้นให้นิสิตเกิดความใฝ่รู้ มีแนวทางการ
เรียนที่สร้างทั้งความรู้ ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพที่ทันสมัย ขอให้เพิ่มเติมข้อความในช่อง กลยุทธ์
เป็นข้อที่ 3 ดังนี้
“...3. ส่งเสริมและจัดให้นิสิตได้ลงพื้นที่ภาคสนามและศึกษาสภาพปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นจริง
ในท้องถิ่นต่างๆ เป็นกรณีศึกษา เพื่อนิสิตจะได้ศึกษา วิเคราะห์ ตระหนักและเห็นถึงปัญหาในมิติต่างๆ ที่
เกิดขึ้นจริงในท้องถิ่น อันจะเป็นการเปิดโลกทัศน์ใ นการทาการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้นาไปสู่การ
พัฒนาสังคมได้อย่างแท้จริงต่อไป...”
2. ให้เพิ่มเติมข้อความในช่อง หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ เป็นข้อที่ 5 ดังนี้
“…5. นิสิตร้อยละ 100 ได้มีการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาทางสังคมที่
เกิดขึ้นจริง...”
3. ในหน้าที่ 17 และ 18 วิชาเลือกอื่น ๆ ขอให้เพิ่มเติมวิชาเลือกจานวน 1 วิชา ในทั้ง 2 หน้า
เหมือนกัน ดังนี้
“227XXX อาเซียนและผลกระทบที่มีต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น”
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4. เพิ่มเติมเนื้อหาของคาอธิบายรายวิชา ในหน้าที่ 30 ดังนี้
“ศึกษาและวิเคราะห์ ผลกระทบจากการเป็นประชาคมอาเซียน อันจะมีผลต่อ เศรษฐกิจและ
สัง คมในระดับ ท้อ งถิ่ น ในด้ านการประกอบธุร กิจ แรงงาน เงิน ทุน การลงทุน การคมนาคม สิน ค้ า
อุตสาหกรรม สินค้าการเกษตรแต่ ละประเภท และสภาพสังคมที่จะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละท้องถิ่นที่
รวมทั้งศึกษาแนวทางเตรียมการรับการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
ท้องถิ่น”
(3) พันโท ดร.รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์
1. ข้อสงสัย ในหน้า 1 ข้อ 5.1 กล่าวถึงการเรียนหลักสูตรแบบ 2.2 กาหนดระยะเวลาของ
หลักสูตร 4 ปีการศึกษา และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ซึ่ง ขัดแย้งกับข้อมูลในหน้า 2326 ซึ่งกล่าวถึงแผนการศึกษาแบบ 2.2 เฉพาะในชั้นปีที่ 1-5
2. ข้อเสนอหลักสูตรแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 มีรายวิชาบังคับ “หัวข้อปัจจุบันและ
แนวโน้มของการพัฒนาสังคม”และมีวิชาเลือก “ยุทธศาสตร์การวางแผนเพื่อการพัฒนาสังคม” ทั้งนี้ ควร
กาหนดให้วิชา ยุทธศาสตร์การวางแผนเพื่อการพัฒนาสังคมเป็นวิชาบังคับ เพราะหากนิสิตไม่ใช่ผู้ที่มีพื้น
ฐานความรู้ด้านการพัฒนาสังคมมาก่อน อาจไม่เข้าใจประเด็นทางยุทธศาสตร์ ทั้ ง ในระดับท้องถิ่น และ
ระดับชาติ อาจส่งผลต่อการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ไ ด้ ส่วนวิชา หัวข้อปัจจุบันและแนวโน้มของการ
พัฒนาสังคมกาหนดให้เป็นวิชาเลือกแทน
3. ข้อเสนอ ในหน้า 53 ข้อ 2.2.7 การทวนสอบมาตรฐานควรพิจารณาในเชิงปริมาณ และ
คุณภาพ (มีองค์กรที่สังคมยอมรับ รองรับ โดยเฉพาะกิจกรรมการมีส่วนร่วมสาธารณะ และกิจกรรมการคืน
ความรู้หรือ นวัตกรรมสู่ สังคม)โดยระบุเ กณฑ์ก ารทวนสอบที่ชัดเจน เช่น (1) จ านวนการมี ส่วนร่ วมใน
กิจกรรมสาธารณะและโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสังคม ร่วมกับองค์กรที่เป็นที่ยอมรับของ
สาธารณะชนทั้งในระดับชาติและระดั บนานาชาติ (2) จานวนการคืนองค์ความรู้ 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
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์
3. รองศาสตราจารย์ สุทธิชัย ยังสุข
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี กรรพุมมาลย์
5. ดร.ปริญญา สร้อยทอง

ประธาน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ
กรรมการ
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 อานวย พิรุณสาร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร
4. รองศาสตราจารย์สุทธิชัย ยังสุข
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี กรรพุมมาลย์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล
7. ดร.นิสาพร วัฒนศัพท์
8. ดร.ปริญญา สร้อยทอง
9. ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
10. ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา
11. ดร.กวินธร เสถียร
12. นางสาวสุชาดา เชื้อม่วง
13. รองศาสตราจาย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข
14. รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์
15. ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์
16. พันโท ดร.รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์

หัวหน้าภาควิชา
รองหัวหน้าภาควิชาฯ
อาจารย์ประจาภาควิชาฯ
อาจารย์ประจาภาควิชาฯ
อาจารย์ประจาภาควิชาฯ
อาจารย์ประจาภาควิชาฯ
อาจารย์ประจาภาควิชาฯ
อาจารย์ประจาภาควิชาฯ
อาจารย์ประจาภาควิชาฯ
อาจารย์ประจาภาควิชาฯ
เลขานุการภาควิชาฯ
ผู้ช่วยเลขานุการภาควิชาฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อคณะกรรมการฯ และคณาจารย์ภาคสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเข้าร่วมประชุมเกินกว่ากึ่งหนึง่
แล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมวิพากษ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพัฒนาสังคม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556 และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี

มติที่ประชุม

-

วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม
ไม่มี
-

มติที่ประชุม
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วาระที่ 3

เรื่องสืบเนือ่ ง
ไม่มี

มติที่ประชุม

-

วาระที่ 4

เสนอเพือ่ พิจารณา
4.1 ร่างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556
4.1.1) สรุปข้อเสนอแนะ การวิพากษ์ของรองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรี
สันติสุข ที่มีต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
(1) รายวิชาประชากร สังคม กับการพัฒนา ให้เขียนคาอธิบายรายวิชา
ครอบคลุมประเด็น เช่น ศาสนากับการพัฒนา และระมัดระวังความซ้าซ้อนกับวิชาอื่นๆ
(2) รายวิชาการศึกษาวิจัยเฉพาะด้านทางการพัฒนาสังคม Substantive
Social Development ให้ปรับชื่อภาษาไทยตรงกับภาษาอังกฤษ โดยสรุปชื่อเป็น วิชาสาระศึกษาด้านการ
พัฒนาสังคม
(3) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ ให้ลงรายละเอียดในตารางแต่
ละแผนเพื่อจะได้ง่ายต่อการประเมิน โดยยึดจากคาอธิบายรายวิชาหน้าที่ 27
(4) วิชาทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีสาระการเรียนรู้
ค่อนข้างมากในคาอธิบายรายวิชา กังวลเรื่องการสอนให้ครบถ้วน ดังนั้นตอนจัดทามคอ. 3 ต้องนามา
พิจารณาครบถ้วนตามคาอธิบายรายวิชาที่ปรากฎในมคอ. 2
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้มีการแก้ไขร่างหลักสูตรฯ ดังนี้
1) ให้มีการแก้ไขคาอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุมมิติของประชากร สังคม กับการ

พัฒนา
2) เปลี่ยนชื่อรายวิชาการวิจัยเฉพาะด้านทางการพัฒนาสังคม (Substantive
Social Development) เป็น รายวิชาสาระศึกษาด้านการพัฒนาสังคม(Substantive Social
Development)
3) ให้เพิ่มเติมคาอธิบายรายวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ โดยกาหนด
รายละเอียดให้สอดคล้องกับกระบวนการประเมินผล และข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
4.1.2) สรุปข้อเสนอแนะ การวิพากษ์ของรองศาสตราจารย์ ดร.กิติพัฒน์ นนท
ปัทมะดุลย์ ที่มีต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
(1) วิชาทฤษฎีและการประเมินผลกระทบจากการพัฒนา มีสาระการเรียนรู้
ค่อนข้างมากในคาอธิบายรายวิชา กังวลเรื่องการสอนให้ครบถ้วน ดังนั้นตอนจัดทามคอ. 3 ต้องนามา
พิจารณาครบถ้วนตามคาอธิบายรายวิชาที่ปรากฎในมคอ. 2
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(2) วิชาทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีสาระการเรียนรู้
ค่อนข้างมากในคาอธิบายรายวิชา กังวลเรื่องการสอนให้ครบถ้วน ดังนั้นตอนจัดทามคอ. 3 ต้องนามา
พิจารณาครบถ้วนตามคาอธิบายรายวิชาที่ปรากฎในมคอ. 2
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้มีการดาเนินการจัดทามคอ.3 ให้มีเนื้อหาครบถ้วนตามที่ปรากฎใน
คาอธิบายรายวิชา ตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
4.1.3) สรุปข้อเสนอแนะ การวิพากษ์ของดร. วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ที่มีต่อ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
(1) คุณลักษณะของนิสิตปริญญาโท ต้องสามารถมองประเด็นปัญหา
สังคมตั้งแต่ปัญหาเล็กๆ จนปัญหาใหญ่ น่าจะเพิ่มเติมรายวิชาที่ทาให้นิสิตได้เห็นถึงปัญหาสังคมและการ
วิเคราะห์ เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และสะท้อนสานึกของนิสิตว่ามีความโน้มเอียงไปทางส่วนตัว ครอบครัว สังคม
และประเทศชาติ และก่อให้เกิดสานึกสาธารณะ ทั้งนี้ให้คณะทางานร่างหลักสูตรนาไปพิจารณาและเพิ่มเติม
เนื้อหาและสาระของการเรียนรู้ของนิสิต
(2) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาและชื่อวิชา ประเด็นร่วมสมัยกับแนวโน้ม
การพัฒนา โดยให้เพิ่มเติมเนื้อหาสาระเรื่องสานึกสาธารณะกับปัญหาสังคม เป็น วิชาสานึกสาธารณะและ
ประเด็นร่วมสมัยกับแนวโน้มการพัฒนา
(3) เพิ่มเติมกิจกรรมพัฒนานิสิตเป็นโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม
และกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคม ระหว่างกระบวนการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร
(4) เพิ่มเติมเนื้อหาสาระคาอธิบายรายวิชา นโยบายการพัฒนากับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เรื่องผลกระทบของอาเซียนต่อสภาพเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมและสังคมของท้องถิ่น
(5) เพิ่มเติมเนื้อหาสาระคาอธิบายรายวิชา ภูมิภาคศึกษาเกี่ยวกับประเด็น
อาเซียนและผลกระทบต่อท้องถิ่น
(6) ให้นาประเด็นอาเซียนและผลกระทบต่อท้องถิ่นเป็นหัวข้อการค้นคว้า
อิสระของนิสิต เพื่อจะได้มีชุดความรู้จากการวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวรกับท้องถิ่นรอบข้าง
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้มีการแก้ไขร่างหลักสูตรฯ ดังนี้
1) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาและชื่อวิชา ประเด็นร่วมสมัยกับแนวโน้มการพัฒนา
โดยให้เพิ่มเติมเนื้อหาสาระเรื่องสานึกสาธารณะกับปัญหาสังคม เป็น วิชาสานึกสาธารณะและประเด็นร่วม
สมัยกับแนวโน้มการพัฒนา
2) เพิ่มเติมเนื้อหาสาระคาอธิบายรายวิชา ภูมิภาคศึกษาเกี่ยวกับประเด็นอาเซียน
และผลกระทบต่อท้องถิ่น
4.1.4) สรุปข้อเสนอแนะ การวิพากษ์ของพันโท ดร. รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ ที่
มีต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
(1) ปรัชญาให้ครอบคลุมกับการผลิตบัณฑิต โดยเพิ่มเติมดังนี้ “มีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับขององค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ
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(2) หมวดที่ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง ข้อที่ 4 แผนพัฒนาระบบและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนและรูปแบบการเรียนการสอนให้มีการฝึกปฏิบัติและการศึกษาด้วยตนเองทุกรายวิชา
(3) ปรับ กลยุทธ์เป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ประกอบการเรียนการสอนเพื่อให้
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และให้ตัดหลักฐานและตัวบ่งชี้ตามความเหมาะสมและศักยภาพของ
คณาจารย์ภาควิชาฯ อาจจะไม่ต้องครบถ้วนตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะสังคมศาสตร์
(4) ปรับ วิชาทฤษฎีและการประเมินผลกระทบจากการพัฒนา เป็นกลุ่มวิชาบังคับ
แต่ทั้งนี้เป็นข้อเสนอแนะให้คณะทางานร่างหลักสูตรนาไปพิจารณาตามความเหมาะสมกับอัตลักษณ์ของนิสิต
ต่อไป
(5) ปรับ แผนการศึกษา โดยย้ายรายวิชาสัมมนาการพัฒนาสังคม สอนชั้นปีที่ 1
ภาคฤดูร้อน เพื่อที่นิสิตจะได้พัฒนาหัวข้อการวิจัยและคณาจารย์ภาควิชาฯ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้มีการแก้ไขร่างหลักสูตรฯ ดังนี้
1) ย้ายรายวิชาสัมมนาการพัฒนาสังคม สอนชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน เพื่อที่นิสิตจะ
ได้พัฒนาหัวข้อการวิจัยกับคณาจารย์ภาควิชาฯ
2) แก้ไขปรัชญาของหลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม เป็นหลักสูตรที่มุ่ง
ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการออกแบบและวางแผนเชิงยุทธศาสตร์สาหรับการบริหารงานพัฒนาสังคม
เพื่อการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางวิชาการบนฐานการวิจัยไปสู่การ
ปฏิบัติ ตลอดจนเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานด้านการผลิตนักบริหารงานพัฒนาสังคมเป็นที่ยอมรับขององค์กร
ทั้งภายในและต่างประเทศ
4.2 ร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556
4.2.1) สรุปข้อเสนอแนะ การวิพากษ์ของรองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรี
สันติสุข ที่มีต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
(1) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการ
วางแผนหลักสูตรให้เพิ่มปัญหาเชิงนโยบาย
(2) ถ้าต้องการผลิตบัณฑิตเป็นนักวิจัยเชิงนโยบายสังคม ควรลงไปถึงการ
นาไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล
(3) จะสร้างหลักสูตรอย่างไรให้มีจุดเด่นของพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัย
นเรศวร ดังนั้นต้องคิดรูปแบบให้ชัดเจนที่จะนานโยบายไปสู่การปฏิบัติได้จริง และสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
(4) ควรสะท้อนระยะเวลาการสาเร็จการศึกษาของนิสิตตามความเป็นจริง
เช่น 6 ปีสาเร็จ เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมิน
(5) เพิ่มเติม กลยุทธ์ หลักฐานและตัวบ่งชี้ โดยให้วิทยานิพนธ์ของนิสิต
ปริญญาเอกต้องมีกระบวนการคืนข้อมูลให้กับท้องถิ่น พร้อมรายลักษณ์อักษรยืนยันการใช้ประโยชน์ และ
นิสิตต้องเข้าร่วมเครือข่ายสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
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(6) คาอธิบายรายวิชาวิจัย ให้มีการเพิ่มสาระด้าน กระบวนทัศน์ (Paradigm)
แนวคิด (Concept) และทฤษฎี (Theory)
(7) รายวิชาปรัชญาวิจัยให้เพิ่มคาอธิบายรายวิชาเรื่อง ญาณวิทยา
(Epistemology) ภววิทยา (Ontology) วิธีวิทยา (Methodology)
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้มีการแก้ไขร่างหลักสูตรฯ ดังนี้
1) เพิ่มเติม ข้อมูลปัญหาเชิงนโยบาย ในส่วนของสถานการณ์ภายนอกหรือการ
พัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
2) เพิ่มเติม กลยุทธ์ หลักฐานและตัวบ่งชี้ โดยให้วิทยานิพนธ์ของนิสิตปริญญา
เอก ต้องมีกระบวนการคืนข้อมูลให้กับท้องถิ่น พร้อมรายลักษณ์อักษรยืนยันการใช้ประโยชน์ และเข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการของเครือข่ายสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3) เปลี่ยนชื่อ รายวิชาปรัชญาการวิจัย เป็น รายวิชากระบวนทัศน์การวิจัย และ
ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้มีสาระด้าน 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 ควรสะท้อนชื่อวิชาที่แสดง
ความลุ่มลึกมากกว่าขั้นสูง ควรใช้การวิจัย Meta Research และรายวิชาแนวคิดและทฤษฎีระดับสูงด้านการ
พัฒนาสังคม ควรจะสะท้อนแนวคิดและทฤษฎีที่ลุ่มลึกมากกว่าขั้นสูง
(3) ขาดรายวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
(4) ปรับ วิชาการวิจัยนโยบายสังคมขั้นสูง (830614) เป็น การวิจัยเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมทางสังคม และเพิ่มเติมคาอธิบายรายวิชาที่สะท้อนการนาวิจัยทางสังคมไปสร้างนวัตกรรมทาง
สังคม
มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมมีมติให้มีการแก้ไขร่างหลักสูตรฯ ดังนี้
1) ปรับปรุง คาอธิบายรายวิชาแนวคิดและทฤษฎีระดับสูงด้านการพัฒนาสังคม
2) เปลี่ยนชื่อ รายวิชาการวิจัยนโยบายสังคมขั้นสูง เป็นรายวิชาการวิจัยระบบ
นโยบาย และปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
3) ปรับปรุง คาอธิบายรายวิชาวิจัยปัญญาปฏิบัติเชิงการวางแผนระดับสูง โดยให้
มีสาระเพิ่มเติมด้านการสร้างนวัตกรรมทางสังคม
4.2.3) สรุปข้อเสนอแนะ การวิพากษ์ของดร. วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ที่มีต่อ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
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ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม เนื่องจากได้แนะนาระหว่างการพัฒนาหลักสูตรแล้ว และ
หลักสูตรได้นาคาแนะนาไปปรับปรุงแก้ไข ตามข้อสรุปของคณะกรรมการร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาพัฒนาสังคม
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.3) สรุปข้อเสนอแนะ การวิพากษ์ของพันโท ดร. รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ ที่
มีต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม เนื่องจากได้แนะนาระหว่างการพัฒนาหลักสูตรแล้ว และ
หลักสูตรได้นาคาแนะนาไปปรับปรุงแก้ไข ตามข้อสรุปของคณะกรรมการร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาพัฒนาสังคม
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มี
ปิดประชุมฯ เมื่อเวลา 16.30 น.

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

........................................................
(ดร.ปริญญา สร้อยทอง)
ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ

.....................................................
(ดร.กวินธร เสถียร)
ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ
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ภาคผนวก ค
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตาราของอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร
งานวิจัย
ภาษาไทย
1) พัชรินทร์ สิรสุนทร. (2555). การพัฒนาองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดพิษณุโลกให้เป็นองค์กรที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
2) พัชรินทร์ สิรสุนทร, กวินธร เสถียร, จิรวัฒน์ พิระสันต์, และวิทยา คามุนี. (2555). การพัฒนาโครงข่าย
เศรษฐกิจชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมกรณีมรดก
โลกทางวัฒนธรรม ประเทศไทย. พิษณุโลก: สานักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ.
3) กวินธร เสถียร, พัชรินทร์ สิรสุนทร และรัตนาพร ทองเขียว. (2555). นวัตกรรมชุมชนเพื่อการส่งเสริม
สุขภาพเชิงสร้างสรรค์: กรณีประเพณีการแข่งเรือ จังหวัดน่าน. (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
4) พัชรินทร์ สิรสุนทร. (2554). การสืบค้นวิถีชีวิตด้านยารักษาโรค พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง.พิษณุโลก:
มหาวิทยาลัยนเรศวร.
5) ภูดิท เตชาติวัฒน์, ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร และพัชรินทร์ สิรสุนทร. (2554). การศึกษาประสิทธิผลของการ
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นที่นาแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์มาใช้. พิษณุโลก: สานักงาน
หลักประกันคุณภาพแห่งชาติ.
6) พัชรินทร์ สิรสุนทร และคณะ. (2553). การสืบค้นข้อมูลด้านยาพื้นบ้านลุ่มน้ายมและน่าน ภาคเหนือ
ตอนล่าง ประเทศไทย. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
7) พัชรินทร์ สิรสุนทร และกวินธร เสถียร. (2552). กระบวนการเครือข่ายทางสังคมกับการสร้างเสริมความ
เข้มแข็งของชมรมออกกาลังกาย ภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย. พิษณุโลก: สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
8) จิรวัฒน์ พิระสันต์ และพัชรินทร์ สิรสุนทร. (2552). การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองศิลปวัฒนธรรม
ในประเทศไทย. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
9) ชฎา ณรงค์ฤทธิ์, จตุรพร รักษ์งาร และพัชรินทร์ สิรสุนทร. (2552). การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อกาหนดเขตและรูปแบบที่เหมาะสมของกองทุนการปรับตัว
ในการประกันความเสียหายของผลผลิตข้าวฯ. พิษณุโลก: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
10) พัชรินทร์ สิรสุนทร. (2551). การประเมินผลกระทบทางสังคม: กรณีศูนย์สุขภาพและการแพทย์
ภาคเหนือตอนล่าง. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
11) พัชรินทร์ สิรสุนทร, จิรวัฒน์ พิระสันต์, ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์ และพีรธร บุญยรัตพันธ์. (2551). การวิจัย
เพื่อประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด: กรณีศึกษาอาเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา. พิษณุโลก: จังหวัดนครราชสีมา.
12) พีรธร บุญยรัตพันธ์, พัชรินทร์ สิรสุนทร และจิรวัฒน์ พิระสันต์. (2551). แนวทางการพัฒนาจังหวัด
พิษณุโลกสู่การเป็นเมืองเพื่อการพักผ่อนและส่งเสริมสุขภาพ. พิษณุโลก: สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย.
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13) จิรวัฒน์ พิระสันต์ และพัชรินทร์ สิรสุนทร. (2551). การสืบค้นข้อมูลวัฒนธรรมของจังหวัดสุโขทัย.
พิษณุโลก: สานักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ.
14) พัชรินทร์ สิรสุนทร, จิรวัฒน์ พิระสันต์ และพีรธร บุญยรัตพันธ์. (2550). การจัดทาฐานข้อมูลวัฒนธรรม.
กรุงเทพมหานคร: สานักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ.
15) พีรธร บุญยรัตพันธ์, พัชรินทร์ สิรสุนทร, จิรวัฒน์ พิระสันต์ และ ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์. (2550). การ
ประเมินผลการดาเนินภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน. พิษณุโลก:
กองทัพภาคที่ 3.
16) จิรวัฒน์ พิระสันต์ และพัชรินทร์ สิรสุนทร. (2549). การวิจัยเพื่อสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร.
พิษณุโลก: สภาวัฒนธรรมอาเภอเมืองพิจิตร.
17) พัชรินทร์ สิรสุนทร และคณะ. (2547-2551). การวิจัยเทศบาลตัวอย่างแบบบูรณาการ: กรณีศึกษา
เทศบาลเพชรบูรณ์. พิษณุโลก: เทศบาลเพชรบูรณ์.
18) พัชรินทร์ สิรสุนทร และคณะ. (2547). การศึกษาเชิงลึกเพื่อประเมินผลกระทบจากการดาเนินโครงการ
SML. พิษณุโลก: คณะทางานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี.
19) พัชรินทร์ สิรสุนทร. (2546). การจัดการองค์ความรู้ในท้องถิ่น: พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
20) ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และ พัชรินทร์ สิรสุนทร. (2545) (บรรณาธิการ). วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ของคน
ไทย. กรุงเทพฯ: บริษัท พี. เอ. ลีฟวิ่ง จากัด.
21) พัชรินทร์ สิรสุนทร. (2544). ทุนทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน. พิษณุโลก: สานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
22) พัชรินทร์ สิรสุนทร. (2542). ภูมิปัญญาท้องถิ่น. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ภาษาอังกฤษ
1) Patcharin Sirasoonthorn. (2008). A Study of Laos’s Social Identify and Cultural Changes
as a Consequence of Socio-economic Policy. Phitsanulok: Naresuan University.
2) Patcharin Sirasoonthorn. (2002). Problems of Socialization Modern Society. Tokyo:
Japan Society for the Promotion of Science.
3) Patcharin Sirasoonthorn. (2000). Socio-cultural Perspectives of Women in Development:
A Case of Thailand. APEC’s Women Leaders’ Network: APEC.
หนังสือ ตาราทางวิชาการ
ภาษาไทย
1) พัชรินทร์ สิรสุนทร. (2556). แนวคิดทฤษฎี เทคนิค และการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคม.กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
2) พัชรินทร์ สิรสุนทร. (2556). การค้ามนุษย์ในโลกไร้พรมแดน. กรุงเทพฯ: บริษัทเบสิค เกียร์.ISBN 978616-321-636-6
3) พัชรินทร์ สิรสุนทร. (2556). วัณโรคดื้อยาหลายขนาน: สถานการณ์และปัญหาสุขภาพไร้พรมแดน.
พิษณุโลก: พี อาร์ พรินติ้ง. ISBN 978-616-11-1531-9.
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4) พัชรินทร์ สิรสุนทร. (2554) (บรรณาธิการ). การจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย: ทางรอด ทางเลือก
หรือทางตัน. พิษณุโลก: ดาวเงินการพิมพ์. ISBN 978-974-496-044-3.
5) พัชรินทร์ สิรสุนทร. (2554) (บรรณาธิการ). การพัฒนาสังคมเชิงสร้างสรรค์: โอกาส หรือวิกฤตใน
ประชาคมอาเซียน. พิษณุโลก: ดาวเงินการพิมพ์.
6) พัชรินทร์ สิรสุนทร. (2553). ชุมชนปฏิบัติการด้านการเรียนรู้: แนวคิด เทคนิค และกระบวนการ. พิมพ์
ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ISBN 978-974-03-1938-2.
7) พัชรินทร์ สิรสุนทร และกวินธร เสถียร. (2552). การพัฒนากระบวนการเครือข่ายทางสังคมเพื่อส่งเสริม
การออกกาลังกาย และกีฬาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคเหนือ ประเทศไทย.พิษณุโลก: ดาวเงินการพิมพ์.
ISBN: 978-974-300-983-9.
8) พัชรินทร์ สิรสุนทร, จิรวัฒน์ พิระสันต์, วศิน ปัญญาวุธตระกูล, และพีรธร บุญยรัตพันธ์. (2552). การ
พัฒนาเมืองแบบบูรณาการ: บทเรียนครึ่งทศวรรษของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์. พิษณุโลก: ดาวเงินการ
พิมพ์. ISBN: 978-974-300-229-8.
9) ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, พัชรินทร์ สิรสุนทร และวิทยา คามุนี. (2552). การประเมินกองทุนสุขภาพตาบล.
กรุงเทพฯ: บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จากัด. ISBN 978-974-466-426-6.
10) พัชรินทร์ สิรสุนทร, จิรวัฒน์ พิระสันต์, วศิน ปัญญาวุธตระกูล, วัลลภัช สร้อยทอง, และพีรธร บุญยรัต
พันธ์. (2551). เทศบาลเพชรบูรณ์: เมืองอยู่สบาย. พิษณุโลก: ดาวเงินการพิมพ์. ISBN: 974-458-117-4.
11) พัชรินทร์ สิรสุนทร และยุพิน เถื่อนศรี. (2551). กระบวนการพัฒนาทางเลือกเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเกษตรกร. พิษณุโลก: ดาวเงินการพิมพ์. ISBN 978-974-357-283-8.
12) พัชรินทร์ สิรสุนทร. (2551). ชุมชนปฏิบัติการด้านการเรียนรู้: แนวคิด เทคนิค และกระบวนการ.
กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ISBN 978-974-03-1938-2.
13) พัชรินทร์ สิรสุนทร, จิรวัฒน์ พิระสันต์, วศิน ปัญญาวุธตระกูล, วัลลภัช สร้อยทอง, ปริญญา สร้อยทอง
และพีรธร บุญยรัตพันธ์. (2550). การพัฒนาเทศบาลตัวอย่างแบบบูรณาการ: กรณีศึกษาเทศบาล
เพชรบูรณ์. (2550).พิษณุโลก: ดาวเงินการพิมพ์. ISBN: 978-974-450-164-0.
14) พัชรินทร์ สิรสุนทร. (2546). ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนา. พิษณุโลก: ดาวเงินการพิมพ์.
ภาษาอังกฤษ
1) Patcharin Sirasoonthorn. (2010). Development and Deculturalization in Lao’s People
Democratic Republic. Phitsanulok: Silver Star Publishing. ISBN: 978-616-7322-094.
2) Patcharin Sirasoonthorn. (2008). Social Planning and Cultural Changes in Lao’s People
Democratic Republic. Phitsanulok: Silver Star Publishing. ISBN: 978-974-04-0286-2.
บทความทางวิชาการ
ภาษาไทย
1) พัชรินทร์ สิรสุนทร. (2554). “ชุมชนแห่งการเรียนรู้: ทางรอดในประชาคมอาเซียน”. ใน การพัฒนา
สังคมเชิงสร้างสรรค์: โอกาส หรือ วิกฤต ในประชาคมอาเซียน. พิษณุโลก: ดาวเงินการพิมพ์. ISBN 978616-7322-29-2
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2) พัชรินทร์ สิรสุนทร. (2548). การพัฒนาสังคมในรูปแบบโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน
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24) มนตรี กรรพุมมาลย์. (2540). การสารวจเพื่อการวางแผนอพยพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการที่จะก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น. จังหวัดแพร่.: กรุงเทพฯ: กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม.
25) มนตรี กรรพุมมาลย์. (2539). การประเมินผลเครือข่ายเกษตรกรรมภาคเหนือและกลุ่มฮักเมืองน่าน.
กรุงเทพฯ: สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา.
26) มนตรี กรรพุมมาลย์. (2539). ความต้องการในการประกอบอาชีพ: แนวทางส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสม
ของสมาชิกโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: สานักงานเร่งรัด
พัฒนาชนบท.
27) มนตรี กรรพุมมาลย์. (2539). การศึกษาเพื่อการวางแผนสิ่งแวดล้อม 6 จังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่
ลาปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน และตาก). กรุงเทพฯ: กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.
28) มนตรี กรรพุมมาลย์. (2538). บทบาทผู้หญิงในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ระดับหมู่บ้าน กรณีศึกษาบ้าน
หลวง ตาบลสวด อาเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน. เชียงใหม่: ศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บทความวิชาการ:
ภาษาไทย
1) มนตรี กรรพุมมาลย์ และศิรินภา กรรพุมมาลย์. (2551). “พลวัตการพัฒนาชุมชนในอนาคต: มุมมอง
จากตะวันตก”. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: วารสารพัฒนาสังคมและชุมชน.
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2) มนตรี กรรพุมมาลย์. (2550). “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาเมือง
และชุมชนที่ประสบผลสาเร็จ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่”. มหาวิทยาลัยบูรพา: วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์.
3) มนตรี กรรพุมมาลย์. (2548). “แนวคิดความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้ง”. เชียงใหม่: สมาคม
รัฐศาสตร์ภูมิภาค.
4) มนตรี กรรพุมมาลย์. (2546). “การเสริมสร้างพลังองค์กรชุมชน และพัฒนารูปแบบเครือข่ายองค์กร
ชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนในเขตเทศบาลตาบลอุโมงค์ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”. กรุงเทพฯ: สัมมนา
สังคมวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 2.
5) มนตรี กรรพุมมาลย์. (2543). “ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ใน
หมู่บ้านภาคเหนือ”. กรุงเทพฯ: สัมมนาสังคมวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 1.
ภาษาอังกฤษ
1) Montri Kunphoommarl and Sirinapa Kunphoommarl. (2013). “Social Policy and
Community Welfare Management for Poverty Reduction in Thai Experience: An
Implication for Asian Countries”. Korea: Journal of Poverty Alleviation and International
Development.
2) Montri Kunphoommarl. (2013). “Social Welfare Policy and Welfare Management at
Grassroots Level: Lessons Learned from India and Thailand Cases”. Bangkok: National
Research Council of Thailand.
3) Montri Kunphoommarl. (2013). “The Impact of Social Welfare Policy on Livelihoods of
Thai Rural Families”. Demographic and Institutional Change in Global Families. Taiwan:
Academia Sinica.
4) Montri Kunphoommarl and Sirinapa Kunphoommarl. (2012). “Social Policy and
Community Welfare Management for Poverty Reduction in Thai Experiences: An
Implication for Asian Countries”. International Comparative Analysis of Poverty in Asia:
Urbanization, Migration and Social Policy. People Republic of China: Southwest
Jiaotong University.
5) Montri Kunphoommarl. (2012). “Community Welfare Management at Grassroots Level
in Thai Experiences: An Implication for ASEAN Community Countries”. ASEAN
Knowledge Network for the Economy, Society, Culture and Environment Stability.
Republic of Korea: Kyunghee University.
6) Montri Kunphoommarl. (2011).“Thailand and Sri Lanka Social Policy Experience:
Institutional Roles in the Extension of Social Protection”. Region Stability through
Economic, Social and Environmental Development in the Great Mekong Sub-Region
and Asia Pacific. Sri Lanka: Colombo.
7) Montri Kunphoommarl. (2008). “Rural Development Approach for Poverty Reduction:
Lessons from China and Thailand Experience”. Knowledge Networks and Regional
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Development in the Greater Mekong Sub-region and Asia-Pacific. People’s Republic of
China: Kunming.
8) Montri Kunphoommarl. (2007). “Disaster Management through Impact Assessment
Tools: Case of Northern Thailand”. Partnership in Economic and Social Development
through Science and Technology with Emphasis on Protecting Culture and Environment
in Asia-Pacific. Vietnam: Ho chi Minh.
9) Montri Kunphoommarl. (2006). “Institutional Strengthening and Capacity Building: SML
in the Government Context”. Sustainable Development for Peace: New Dimension of
Friendly Cooperation in the Upper Greater Mekong Sub-region. Cambodia: Phnom
Penh.
10) Montri Kunphoommarl. (2006). “Environmental Governance in Viet Nam and Thailand
Perspectives of State, Market and Civil Society”. Strengthening Partnership among
Academic and Development Institutions: New Dimensions of Social, Cultural and
Economic Cooperation in the Upper Greater Mekong Sub-region. Chiang Rai: Chiang Rai
11) Montri Kunphoommarl. (2005). “Environmental Policy and Management: A Thailand
Case”. United States of America: Washington State University, Tri-city.
12) Montri Kunphoommarl. (2005). “Food Management in Thailand: A Rural Community
Perspective”. United States of America: Washington State University, Pullman.
13) Montri Kunphoommarl. (2003). “Multi-stakeholder Participation in Environmental
Governance: The Case of One Tambon One Product Program in Thailand”. Chiang Mai:
Chiang Mai University.
14) Montri Kunphoommarl. (2003). “The Roles of State, Private and Local Organizations in
Environmental Governance in Thailand”. Governing Environmental Flows: Reinventing
the State in Global Modernity. The Netherlands: Wageningen University.
15) Montri Kunphoommarl. (2002). “Land Rights and Land Administration in Thailand”.
Land Registration and Spatial Planning in Transition Countries: Opportunities for Asia
and the European Union. The Netherlands: Wageningen University.
16) Montri Kunphoommarl. (2002). “Current Status and Trend of Agro-Food Industry in
Thailand”. Managing the Environment in Developmental States: Asian Perspective.
People’s Republic of China: Beijing.
17) Montri Kunphoommarl. (2001). "Local Forest Management Practices in a Thai Village".
Global Change and Sustainability Development in Southeast Asia. Chiang Mai: Chiang
Mai University.
18) Montri Kunphoommarl. (1990). “The Causes and Alternatives of Deforestation in
Northern Thailand: Some Sociological, Economic and Political Analysis”. United States
of America: Central Michigan University.
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3. ดร.กวินธร เสถียร
งานวิจัย
1) กวินธร เสถียร. (2556). (อยู่ระหว่างดาเนินการ). อิทธิพลของป้ายหาเสียงที่มีผลต่อการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยนเรศวร
2) กวินธร เสถียร, พัชรินทร์ สิรสุนทร และ รัตนาพร ทองเขียว. (2556). การพัฒนากระบวนการทางสังคม
เพื่อส่งเสริมสุขภาพในประเพณีการแข่งเรือ จังหวัดน่าน. (อยู่ระหว่างดาเนินการ) สานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
3) พัชรินทร์ สิรสุนทร, จิรวัฒน์ พิระสันต์, กวินธร เสถียร และ วิทยา คามุนี. (2555). โครงข่ายเศรษฐกิจ
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมกรณีมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม ประเทศไทย. สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
4) กวินธร เสถียร. (2555). การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อจัดทาฐานข้อมูลด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ลุ่มน้าเข็ก จังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ สานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
5) กวินธร เสถียร. (2555). แนวทางการทบทวนวรรณกรรมสาหรับการเขียนวิทยานิพนธ์ด้านสังคมศาสตร์
: สภาพปัญหาและหลักการทบทวนวรรณกรรม. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6) กวินธร เสถียร, นิสาพร วัฒนศัพท์ และ เสวียน เปรมประสิทธิ์. (2554). ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศด้าน
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรพรรณพืชของชุมชนในพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์. สานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
7) กวินธร เสถียร. (2553). สาราณุกรมจังหวัดพิษณุโลก (อาเภอบางกระทุ่ม คาหลัก กล้วยตาก และ
ดอกไม้จันทน์บ้านวัดขวาง. มหาวิทยาลัยนเรศวร
8) พัชรินทร์ สิรสุนทร และ กวินธร เสถียร. (2552). การพัฒนากระบวนการเครือข่ายทางสังคมเพื่อส่งเสริม
การออกกาลังกาย และกีฬาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคเหนือ ประเทศไทย. สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ
งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
1) กวินธร เสถียร, นิสาพร วัฒนศัพท์ และ เสวียน เปรมประสิทธิ์. (2555). การใช้ประโยชน์ทรัพยากร
พรรณพืชของชุมชนในพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์. วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน, 5(1), 74-90.
2) กวินธร เสถียร. (2555). แนวทางการทบทวนวรรณกรรมสาหรับการเขียนวิทยานิพนธ์ด้านสังคมศาสตร์
: สภาพปัญหาและหลักการทบทวนวรรณกรรม. วารสารมนุษยศาสตร์, 9(2), 45-65.
การนาเสนอผลงานในที่ประชุมทางวิชาการ
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 ครั้งที่ 2 (2-4 กันยายน 2552)
4) กวินธร เสถียร. (2549). ภัยแล้ง: ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการศึกษา. ใน การสัมมนาเครือข่าย
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต, 3-4 พฤศจิกายน 2549.
บทความทางวิชาการ
1) กวินธร เสถียร. (2555). สถานภาพงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน ตามเสาหลักด้านประชาคม สังคม
วัฒนธรรมอาเซียน. ใน พัชรินทร์ สิรสุนทร (บรรณาธิการ). (2555). การพัฒนาสังคมเชิงสร้างสรรค์
โอกาสหรือวิกฤตในประชาคมอาเซียน. พิษณุโลก: ดาวเงินการพิมพ์.
การฝึกอบรม
July 19, 2012
January 24-27, 2012
May 23-27, 2011.
March 15-16, 2011
March 08-June 25, 2010
October 26-30, 2009.
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Engineering, Chulalongkorn University, Nonthaburi, Thailand
Certificate on Desktop GIS from Ministry of Information and
CommunicationTechnology and Department of Survey
Engineering, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
Certificate on The Development of Innovative Learning,
Naresuan University, Phitsanulok, Thailand
Certificate on English Success, Intrax International Institute,
Chicago, IL, USA,
Certificate on Action Research from Institute for Population
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4. ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา
งานวิชาการ
1) ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา. (2551). เอกสารประกอบการสอนวิชา แนวคิดพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรม
(ปริญญาตรี). พิษณุโลก: เอกสารอัดสาเนา.
2) ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา. (2551). เอกสารประกอบการสอนวิชา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เบื้องต้น (ปริญญา
ตรี). พิษณุโลก: เอกสารอัดสาเนา.
งานวิจัย
1) สุกิจ ขอเชื้อกลาง, สุทธิชัย ยังสุข และ ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา.(2556). การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรสาธารณสุข ในภาคเหนือตอนล่าง. (อยู่ระหว่างดาเนินการ). สานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
2) ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา. (2552). การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น จากต้นตาลโตนด: กรณีศึกษาตาบลท้อแท้ อาเภอ
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), สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.
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). แผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อาเภอปัว จังหวัดน่าน. พิษณุโลก.
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
2) รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2555). แนวทางการอนุรกั ษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่ลุ่มน้าเข็กจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภายใต้แผนงานการบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพโดยชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพืน้ ที่ลุ่มน้าเข็ก. พิษณุโลก. สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
3) รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์, นิสาพร วัฒนศัพท์, กวินธร เสถียร, สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, (2555). การบริหาร
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในพืน้ ที่ลุ่มน้าเข็ก. พิษณุโลก.
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
4) รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2555). แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พื้นที่อาเภอเขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์. พิษณุโลก. งบประมาณแผ่นดิน
5) เสวียน เปรมประสิทธิ์, รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2555). การศึกษาออกแบบโครงการศูนย์กาจัดขยะ
โซนเหนือจังหวัดน่าน ภายใต้โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการก่อสร้างระบบกาจัดขยะ
มูลฝอยจังหวัดน่านโซนเหนือ. พิษณุโลก. จังหวัดน่าน
6) มาฆะสิริ เชาว์กุล, รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2555). Farmer Organization and Food Security of
Thailand. พิษณุโลก. สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
7) เสวียน เปรมประสิทธิ์, รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2555) โครงการวิจัยปริมาณคาร์บอนรวมในนาข้าวของ
9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง. พิษณุโลก. สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
8) สมบัติ ชื่นชูกลิ่น, รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2555). การจัดการทรัพยากรน้าในระดับชุมชน ลุ่มน้าย่อย
และลุ่มน้าสาขาของแม่น้าน่าน. พิษณุโลก. สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
9) นิสาพร วัฒนศัพท์, รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2555). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการความอยู่ดีมี
สุขเชิงพื้นที่ : กรณีศึกษาการจัดการเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินจากการผลิตในหมู่บ้านเทิดชาติ ตาบล
บ่อภาค อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก. พิษณุโลก
10) รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2555). การสร้างความรู้ความเข้าใจและ จิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ในพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
11) รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2555). การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน
จังหวัดพิษณุโลก และ อุตรดิตถ์ (ปีที่ 3). พิษณุโลก. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
12) เสวียน เปรมประสิทธิ์, รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2554). โครงการศึกษาศักยภาพความเหมาะสมและ
สารวจออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้าหนองจระเข้ จังหวัดสุโขทัย. พิษณุโลก. กรม
ทรัพยากรน้า
13) รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2554). แผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการลาน้าเข็ก จังหวัดพิษณุโลก.
พิษณุโลก. สานักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
14) เสวียน เปรมประสิทธิ์, รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2553). การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทาง
ชีวภาพของชุมชนจังหวัดพิษณุโลก และอุตรดิตถ์ (ปีที่ 2). พิษณุโลก. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
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15) จิราภรณ์ สอดจิตร, รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2553). การวิจัยและพัฒนาขยะจากเปลือกกล้วย เพื่อใช้
ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารและพลังงานการจัดการขยะ และการพัฒนาตลาดของผลิตภัณฑ์ใน
จังหวัดพิษณุโลก. พิษณุโลก. สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
16) อัจฉรา ปุราคม, รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์, นพพร จันทร์นาชู. (2553). โครงการศึกษาผลกระทบการ
ลงทุนด้านการส่งเสริมกีฬาและออกกาลังกายเพื่อสุขภาพต่อสุขภาวะสังคมไทย. สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
17) เสวียน เปรมประสิทธิ์, รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2553). การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการ
เผาฟางข้าวในจังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก และพิจิตร. พิษณุโลก. สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
18) เสวียน เปรมประสิทธิ์, รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2552). โครงการศึกษาเพื่อจัดตั้งศูนย์จัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน เทศบาลตาบลท่าวังผา อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน. พิษณุโลก. เทศบาลตาบลท่าวังผา
19) เสวียน เปรมประสิทธิ์, รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2552). ฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทาง
ชีวภาพของชุมชนจังหวัดพิษณุโลก และอุตรดิตถ์ (ปีที่ 1). พิษณุโลก. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(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. รายงานการสัมมนาวิชาการสรุปผลการดาเนิน
งานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554 วันที่ 1516 กันยายน 2554.
3) รัดเกล้า เปรมประสิทธิ และเสวียน เปรมประสิทธิ์. 2553. การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลาย
ทางชีวภาพของชุมชน จังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์. รายงานการสัมมนาวิชาการสรุปผลการ
ดาเนินงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553
วันที่ 9-11 กันยายน 2553.
4) รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ และดิเรก ปัทมสิริวัฒน์. 2552. ความสามารถในการรองรับทางสังคมของการ
ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย: กรณีศึกษา การท่องเที่ยวล่องแก่งลาน้าเข็ก จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)
5) รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ และดิเรก ปัทมสิริวัฒน์. 2552. ความสามารถในการรองรับทางสังคมของการ
ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย: กรณีศึกษา การท่องเที่ยวล่องแก่งลาน้าเข็ก จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)
6) รัดเกล้า สถิติ และเสวียน เปรมประสิทธิ์. 2552. การใช้ประโยชน์จากไผ่ข้าวหลามทางด้านเศรษฐกิจ:
กรณีศึกษา จังหวัดน่าน. เรื่องเต็ม การประชุมวิชาการ “สิ่งแวดล้อมนเรศวร” ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 1516 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 จากัด ISBN 9789749139004
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ภาคผนวก ง
ภาระงานอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลา
ดับ
1*

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อสกุลนางพัชรินทร์
สิรสุนทร

รองศาสตราจารย์

2*

นายมนตรี
กรรพุมมาลย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

3*

นายกวินธร
เสถียร

อาจารย์

4

นางรัดเกล้า
เปรมประสิทธิ์

อาจารย์

5

นายศุภสิทธิ์
ต๊ะนา

อาจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D
สค.ม.
สส.บ.
Ph.D
M.Sc.
ร.บ.
ศศ.ด.
วท.ม.
กษ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.ด.
วท.ม.
ศศ.บ.
ศศ.ด.
ศศ.ม.
พธ.บ.
รป.บ.

สาขาวิชา
Sociology (Social Planning &
Development)
สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Rural & Environmental Sociology
Rural Development Planning
รัฐศาสตร์
พัฒนาสังคม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
ภาษาไทย
พัฒนาสังคม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์
พัฒนาสังคม
พัฒนาสังคม
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ภาระงานสอนปี/
เมื่อเปิด
ปัจจุบัน
หลักสูตร
432
270

576

270

360

270

504

270

288

270

หมายเหตุ *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

2. อาจารย์ประจา
ชื่อสกุล-

ตาแหน่งทางวิชาการ

ดับ
1

นางพัชรินทร์ สิรสุนทร

รองศาสตราจารย์

2

นายสุทธิชัย ยังสุข

รองศาสตราจารย์

3

นายมนตรี กรรพุมมาลย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

นายอานวย พิรุณสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D.
สค.ม.
สส.บ.
พธ.ม.
พธ.บ.
Ph.D
M.Sc.
ร.บ.
สค.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชา
Sociology (Social Planning & Development)
สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ปรัชญา
การบริหารการศึกษา
Rural &Environmental Sociology
Rural Development Planning
รัฐศาสตร์
มานุษยวิทยาประยุกต์
การโรงแรม
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2. อาจารย์ประจา (ต่อ)
ลา
ดับ
5

ชื่อสกุล-

ตาแหน่งทางวิชาการ

นส ชไมพร.
กาญจนกิจสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

6

นางอัจฉริยา เนตรเชย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

7

นสนิสาพร วัฒนศัพท์.

อาจารย์

8

นางรัดเกล้า
เปรมประสิทธิ์

อาจารย์

9

นายกวินธร เสถียร

อาจารย์

10

นายศุภสิทธิ์ ต๊ะนา

อาจารย์

11

นายปริญญา สร้อยทอง

อาจารย์

12

นส เสาวลักณ์.
ลิ้มศิริวงศ์
(ศึกษาต่อปริญญาเอก)
นสฐานิดา บุญวรรโณ.
(ศึกษาต่อปริญญาเอก)

อาจารย์

13

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปร.ด.
สค.ม.
ร.บ.
Ph.D.
พบ.ม.
น.บ.
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สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Social Science
เทคโนโลยีการบริหาร
นิติศาสตร์
ประชากรศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
ประวัติศาสตร์
พัฒนาสังคม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์
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การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
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ภาคผนวก ช
ผลการสารวจความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพัฒนาสังคม
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิธีการศึกษา
1. สร้างแบบสารวจ Online ผ่านโปรแกรม Google Docs โดยมีข้อมูล 2 ส่วน คือ 1) ข้อมูลส่วน
บุคคล จานวน 7 ข้อ และ 2) ความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพัฒนาสังคม
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จานวน 11 ข้อ
2. ดาเนินการสารวจโดยส่งแบบสอบถามไปยังนิสิตระดับปริญญาตรีคณะสังคมศาสตร์และต่างคณะใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยอื่นๆ และหน่วยงานภาครัฐ ในวันที่ 28 เมษายน 2556-9
พฤษภาคม 2556
3. มีผู้ตอบแบบสารวจจานวน 220 ราย
ผลการสารวจมีดังนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคล : ผู้ตอบมีความสนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษามากที่สุด 20 ราย (9%)
มาก 49 ราย (22%)และ ปานกลาง 126 ราย (58%) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 138 ราย (66%) อายุระหว่าง
20-30 ปี 203 ราย (96%) รายได้ ต่ากว่า 10,000 บาท 150 ราย (71%) และ 10,000-20,000 บาท 52
ราย (25%) และกาลังศึกษาในระดับปริญญาตรี 139 ราย (66%) ไม่มีประสบการณ์ทางาน 146 ราย (69%)
และมีประสบการณ์วิจัยน้อย 83 ราย (39%)
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2. ข้อมูลความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา : ผู้ตอบมีความสนใจศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโท 152 ราย (76%) สนใจการทาวิทยานิพนธ์ร่วมกับการศึกษากระบวนรายวิชา 82 ราย
(39%) เน้นศึกษาที่มหาวิทยาลัยนเรศวร 112 ราย (54%) โดยใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษร่วมกัน 137
ราย (65%) ช่วงเวลาที่เหมาะสมคือนอกเวลาราชการ 129 ราย (63%) ใช้แหล่ง ทุนของตนเอง 127 ราย
(33%) เหตุผลที่เลือกที่จะศึกษาในหลักสูตรนี้คือ ความน่าสนใจของหลักสูตร 127 ราย (26%) โดยมีประเด็น
ที่ส นใจ 3 ลาดั บ แรก ได้ แ ก่ ความยากจน 30 ราย (14%) การท่อ งเที่ย ว 20 ราย (10%) และปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 19 ราย (9%)
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3. ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรในระดับปริญญาโทคือ หลักสูตรควรเน้นการแก้ไขปัญหา
สังคมที่ปฏิบัติได้จริง เพิ่มเติมรายวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และเน้นการศึกษาที่มีผลต่อการ
พัฒนาสังคมครอบคลุมถึง เด็ก ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ปัญหายาเสพติด แอลกอฮอล์ เป็นต้น
4. ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรในระดับปริญญาเอกคือ ควรเน้นพัฒนา EQ เพื่อพัฒนาสังคม
สร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมจริงๆ มากกว่าการพัฒนาด้าน IQ เพื่อที่จะหาประโยชน์จากส่วนรวมให้ตนเอง
เพิ่มเติมรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนที่มีผลต่อการพัฒนาสังคมไทยในด้านต่างๆ
การจัดเวทีพบปะแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยเป็นระยะๆ

