หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาสังคม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา :

มหาวิทยาลัยนเรศวร
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คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
ภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Social Development
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม
: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
: Master of Arts (Social Development)
ชื่อย่อ
: ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
: M.A. (Social Development)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1 แบบทาวิทยานิพนธ์และไม่มีรายงานวิชา
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
แผน ก แบบ ก 2 แบบทาวิทยานิพนธ์และมีงานรายวิชา
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
แผน ข แบบทาการค้นคว้าอิสระและมีงานรายวิชา
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ

36

หน่วยกิต

36

หน่วยกิต

36

หน่วยกิต

: หลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโท (หลักสูตร 2 ปี) ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
5.2 ภาษาที่ใช้
: ภาษาไทยเป็ น ภาษาหลั ก และใช้ ภ าษาอั ง กฤษตามความเหมาะสม
5.3 การรับเข้าศึกษา : รับนิสิตไทยหรือต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
: ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557
 คณะกรรมการวิชาการให้ความเห็นชอบ........................................................................... .
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ .... เมื่อวันที่.....เดือน......ปี....
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ .... เมื่อวันที่.....เดือน......ปี....
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2558
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)
 บุคลากรทางวิชาการ นักวิชาการสถาบันการศึกษา
 นักวิชาการด้านการพัฒนาสังคม
 นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์
 นักนโยบายหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ หรือบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านชุมชน
สัมพันธ์
9. ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ/สาขา
1

2
3

นางรัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ ศศ.บ (เศรษฐศาสตร์)
5659990004396
วท.ม. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)
ศศ.ด. (พัฒนาสังคม)
นายศุภสิทธิ์ ต๊ะนา
พธ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
3550100521631
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
ศศ.ด. (พัฒนาสังคม)
นายกวินธร เสถียร
ศศ.บ. ภาษาไทย
3809900486983
กษ.บ. การจัดการทรัพยากรปุาไม้และ
สิ่งแวดล้อม
วท.ม. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)
ศศ.ด. (พัฒนาสังคม)

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2542
2545
2553
2544
2548
2555
2544
2555
2548
2552
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ห รื อการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัฒน์ที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตรภายใต้กรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11(พ.ศ. 2555 – 2559) ที่กล่าวถึง
การเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งมีผลกระทบทั้งที่เป็นโอกาสและข้อจากัดต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก
จึงจาเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมของคนและระบบให้ สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตและแสวงหาประโยชน์อย่างรู้เท่าทันโลกาภิวัฒน์และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกภาคส่ วนตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งการพัฒนาหรือ
สร้างองค์ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ทางการพัฒนาสังคมเหมาะสมมาผสมผสานร่วมกับจุดแข็งใน
สังคมไทย
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
แนวโน้ ม สถานการณ์ ข องโลกมี ส ภาพการแข่ ง ขั น สู ง ทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงศูนย์กลางของอานาจมาอยู่แถบเอเชีย อีกทั้งประชากรผู้สูงอายุของโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
และมีการตื่นตัวในเรื่องของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน การใช้เทคโนโลยีใน
การแพร่ขยายของข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดน ทาให้การดูแลและปูองกันเด็กและวัยรุ่นจากค่านิยมที่ไม่พึง
ประสงค์เป็นไปอย่างลาบากมากขึ้น ตลอดจนปัญหาการก่อการร้าย การระบาดของโรคพันธุกรรมใหม่ๆ และ
การค้ายาเสพติดในหลากหลายรูปแบบ จึงจาเป็นต้องให้ความรู้ ทักษะและจริยธรรมที่ถูกต้องตามหลักการ
พัฒนาสังคมแก่กลุ่มวัยกาลังศึกษา
การส่งเสริมการศึกษาด้านการพัฒนาสังคมเป็นกลไกด้านหนึ่งของการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ทุกขั้น ตอนที่ต้องใช้ “ความรอบรู้ ” ในการพัฒ นาด้านต่างๆ ด้ว ยความรอบคอบ และเป็นไปตามล าดับ
ขั้นตอน สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้ งสังคมเมืองและสังคมชนบทอย่างรวดเร็ว
ทาให้เกิดความขัดแย้งขึ้นภายในสังคม จึงจาเป็นต้องให้คนในสังคมมีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
เหตุผล และพัฒนาให้เป็นคนมีความพร้อมในจิตสาธารณะ อีกทั้งสามารถตอบสนองความต้องการด้านการ
ผลิตและบริการในระดับวิชาชีพเชิงสร้า งสรรค์ และเป็นผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์ โดยเน้นการ
พัฒนาคุณภาพทางด้านการศึกษา โดยมีการขยายการลงทุนด้านการวิจัยพื้นฐานและด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
เป็นเงื่อนไขที่จาเป็นสาหรับการศึกษาและการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ส่งผลให้
องค์กรต่างๆ ต้องปรับวิธีการทางาน วิธีการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
จึงส่งผลให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ต้องมีการจัดทาหลักสูตรใหม่ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ เนื่องจาก ปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชนมีเพิ่มมากขึ้น อี กทั้ง มีการเปิดสอนระบบ
ทางไกล ประกอบกับบทบาทมหาวิทยาลัยต่างประเทศก็เพิ่มมากขึ้น แต่แนวโน้มการหดตัวของประชากรวัย
เรียนอุดมศึกษาโดยเฉพาะปริญญาตรีลดลง ทาให้สถาบันอุดมศึกษาไทยต้องปรับตัวเพื่อเร่งสร้างการรักษา
ชื่อเสียงทางวิชาการ ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ของแต่ละสถาบัน อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงความรู้กับการ
นาไปปรับใช้ได้ในกระแสการเปลี่ยนแปลง
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
สถาบั น อุดมศึกษาไทยจึงต้องกาหนดคุณสมบัติของบัณฑิตให้ ส ามารถแข่งขันได้ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ อีกทั้ง สถานการณ์ในด้านงบประมาณแผ่นดินก็มีแนวโน้มไม่เพิ่มในอัตราที่สูงขึ้น ทาให้
มหาวิทยาลัยจึงต้องมีการวางแผนด้านการเงินอย่างรอบคอบในการบริหารจัดการ
ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 โดยกาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education หรือ TQF : HEd)
ให้เสร็จสิ้นภายในปี 2555 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จึงได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว
เพื่อเป็ น การเปิดกว้างให้ มีการเรี ย นรู้ ในระดับที่สู งขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ นิสิ ตมีความรู้ความเข้า ใจในศาสตร์
ดังกล่าวอย่างลึกซึ้ง และผสมผสานให้นาไปสู่วิธีการดาเนินการที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นทางเลือก
หนึ่งในการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับ ทั้งสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้งาน
ได้จริงในเชิงปฎิบัติ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ด้ ว ยนโนบายของมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรที่ ต้ อ งการพั ฒ นาสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ เป็ น
มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย ทั้งยังเป็น ศูนย์กลางของแหล่งความรู้และข้อมูลให้ กับชุมชนในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง ตลอดจนตระหนักถึงความสาคัญ ของการผลิตนักพัฒนาสังคมที่มีความรอบรู้และสามารถประยุกต์
ความรู้ไปสู่การบริหารจัดการงานด้านการพัฒนาสังคม เป็นกลไกสาคัญในการประสานระหว่างนโยบายกับ
การปฏิบัติงานด้านการพัฒนา เพื่อนาไปสู่การขับเคลื่อนสังคมบนฐานความรู้ทางด้านวิชาการจากการวิจัย
รวมทั้งกระตุ้นให้มีการนาเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกาลังคนที่มี
ความรู้ระดับสูงทางการบริหารงานด้านการพัฒนาสังคมสาหรับการพัฒนาประเทศ มีความตระหนักในคุณค่า
ของการดาเนิ น ภารกิจ เพื่อเสริ มสร้ างกระบวนการที่คานึงถึงการพัฒ นาคุณภาพชีวิตของชุมชน อีกทั้ง
สนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ นาผลงานที่ได้จากการวิจัยและพัฒนา ไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อ สังคม ทั้ง
ในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสั งคมศาสตร์ จึ งเล็ งเห็ น ความส าคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงการจัด การเรียนการสอนในหลั กสู ตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
13 ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไม่มี
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช าพัฒ นาสั งคม เป็ นหลักสู ตรที่มุ่งผลิต มหาบัณฑิตที่ มี
ความสามารถในการออกแบบและวางแผนเชิง ยุทธศาสตร์ สาหรับการบริหารงานพัฒ นาสังคม เพื่อการ
จัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางวิชาการบนฐานการวิจัยไปสู่การปฏิบัติ
ตลอดจนเป็นหลักสูตรที่ มีมาตรฐานด้านการผลิตนักบริหารงานพัฒนาสังคมเป็นที่ยอมรับขององค์กรทั้ง
ภายในและต่างประเทศ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มีหลักปรัชญาว่า
“มุ่งผลิตนักบริหารงานด้านการพัฒนาสังคมที่มีความสามารถด้านการวิจัยและเชื่อมโยงความรู้
ทางวิชาการไปสู่การปฏิบัติ มีคุณธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม”
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1) มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานพัฒนาสังคม และเป็นผู้ประสานระหว่างนโยบายสู่
การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคม
2) สามารถน าความรู้ จ ากการวิจั ยไปใช้ ใ นการแก้ ไขปั ญหาเชิง พื้นที่ โ ดยการออกแบบและ
วางแผนเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ส าหรั บ การบริ ห ารงานพัฒ นาสั งคมที่เ ป็น รูปธรรมในบริบ ทของสั งคมและ
วัฒนธรรมไทย ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้านทฤษฎี การวิจัย และการทาวิทยานิพนธ์
3) สามารถผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคมในระดับท้องถิ่นและประเทศ
โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม การอนุรักษ์ ฟื้นฟู บูรณะและใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืน
4) สามารถศึกษาต่อในระดับสูงทั้งภายในและต่างประเทศ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. แผนพัฒนาหลักสูตร
1.1 แผนการด าเนิ น งานการ
พัฒนาหลั กสูตรให้ มีมาตรฐานไม่ต่า
กว่าที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดไว้
ให้ ส อดคล้ องกับ ความเปลี่ ย นแปลง
การจัดการศึกษา

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและ
วิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหา
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพั ฒ น าสั ง ค ม
หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2557 ให้ มี
คุ ณ ภ า พ เ ห ม า ะ ส ม กั บ สั ง ค ม
ฐานความรู้และมาตรฐานตามกรอบ
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด

1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา
หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าพั ฒ นาสั ง คม หลั ก สู ต ร
ปรับปรุงพ.ศ. 2557
2. ภายในปีการศึกษา 2558 หลักสูตร
ได้ รั บ การเผยแพร่ คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร อย่ า ง
น้ อ ยร้ อ ยละ 80 มี ส่ ว นร่ ว มในการ
ประชุ ม เพื่ อ วางแผนติ ด ตามและ
ทบทวนการดาเนินการของหลักสูตร
1. ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ดาเนินการติดตามและประเมินผล
หลักสูตรรายปีการศึกษาและรอบ 5
ปีการศึกษา
2. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5
3. ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้
บัณ ฑิต ใหม่ ที่เ ฉลี่ ย ไม่น้ อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5
1. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
2. เอกสารหลักสูตร ฉบับที่ปรับปรุง
3. ผลการทางานเป็นที่พึงพอใจ

1.2 การกาหนดระยะเวลาในการ 1. รวบรวมติ ด ตามผลการประเมิ น
ประเมิ น และปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รทุ ก การดาเนิน การของหลั กสู ต รสิ้ น สุ ด
รอบ 5 ปีการศึกษา
รอบปีหลักสูตร (5 ปี) ในด้านความ
พึ ง พอใจของบั ณ ฑิ ต และผู้ ใ ช้ ห รื อ
นายจ้ า งของบั ณ ฑิ ต สาขาพั ฒ นา
สังคม

1.3 พั ฒ น า ร ะ บ บ แ ล ะ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้
บัณฑิตมีอัตตลักษณ์ เก่งงาน เก่งคน
เก่ง คิ ด เก่ง ครองชี วิต และเก่ง พิชิ ต
ปัญหา เป็นที่ต้องการของแหล่งจ้าง
งาน

1. ประเมิ น หลั ก สู ต รอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ตามวาระปรับปรุงของหลักสูตร โดย
อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน ศธ.
2. ปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
โดยมุ่งให้มีมาตรฐานการศึกษาระดับ
สากล

7
2. แผนพัฒนาปรับปรุง (ต่อ)
แผนการพัฒนา/
กลยุทธ์
เปลี่ยนแปลง
2. แผนพัฒนาบุคลากรด้าน 1. ก าหนดให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนรายวิ ช าในหลั ก สู ต รมี
การจัดการเรียนการสอน
คุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ ต่ ากว่ า ปริ ญ ญาเอกหรื อ มี ต าแหน่ ง ทาง
และการวิจัย
วิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และจะต้องมีการ
ทาวิจัยหรือมีผลงานวิจัยหลังจบการศึกษา รวมทั้งสิ้นมี
จ านวนอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร ไม่ น้ อ ยกว่ า เกณฑ์
มาตรฐาน
2. สนับสนุนบุคลากรให้พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง
5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ และทักษะการคิด
วิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข สื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. ส่งเสริมให้บุคลากรใช้ความรู้ทไี่ ด้จากงานวิจัยมาเป็น
ส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน
4. จั ดให้ มีการประเมินผู้ ส อนโดยนิสิ ตและใช้ ผ ลการ
ประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาทุกภาคการศึกษา
5. จัดแนวทางการเรียนรายวิชาให้มีทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฎิบัติและมีแนวทางการเรียนหรือกิจกรรมประจา
วิชาให้นิสิตได้ศึกษาหาความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเอง
6. ส่ ง เสริ ม สนั บสนุ นอาจารย์ใ ห้ มีป ระสบการณ์
วิชาการและวิชาชีพ เพื่อนามาใช้ปรับปรุง คุณภาพการ
เรียนการสอน

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)
2. เอกสารประกอบการ
สอน
3.
รายงานผลการ
ด าเนิ น การของรายวิ ช า
(มคอ.5)
4. จ า น ว น แ ล ะ ร า ย ชื่ อ
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
ประวัติอาจารย์ด้านคุณวุฒิ
ประสบการณ์ และการ
พั ฒ นาอบรมของอาจารย์
โดยกาหนดเกณฑ์อาจารย์
ประจ าอย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ
80 ได้รับการพัฒนาทาง
วิช าการไม่น้อยกว่า 20
ชั่วโมงต่อปี
5. ผลการประเมินการเรียน
การสอนของอาจารย์ผู้ สอน
และสนับสนุนการเรียนการ
รู้ของผู้สนับสนุนการเรียนรู้
โดยนิสิต
6. ปริมาณงานด้านการ
ให้ บ ริ ก ารวิ ช าชี พ การเข้ า
รั บ การอบรม / สั ม มนา
การศึกษาต่อ
7. ปริมาณงานด้านการวิจัย
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง (ต่อ)
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
3. แผนการพัฒนาเสริมสร้างความรู้ 1. จั ด ใ ห้ มี โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
และทั ก ษะวิ ช าชี พ ของนิ สิ ต และ ภาษาอัง กฤษด้วยตนเอง ทั้งการพูด
บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง
การฟัง การเขียนต่อเนื่องในทุกภาค
การศึกษา ด้วยการเรียนในชั้นเรียน
และสนับสนุนให้ นิสิ ตใช้บริการของ
NULC ในการพัฒนาภาษาอังกฤษ
4. แ ผ น พั ฒ น า ร ะ บ บ แ ล ะ 1.มี ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ส มั ย ใ ห ม่
กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน ประกอบการเรี ย นการสอน เพื่ อ
และรู ป แบบการเรี ย นการสอนให้ มี ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
การฝึ ก ปฏิ บั ติ แ ละการศึ ก ษาด้ ว ย ทั้งที่เป็น e-Learning และ e-Tutorial
ตนเองทุกรายวิชา
รวมทั้ ง การเสริ ม การเรี ย นรู้ ด้ า น
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. ร้อยละของนิสิตที่สอบผ่านการ
ประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษในชั้น
เรียน

5. แผนการประเมิ น มาตรฐานของ 1. จัดโครงการประเมินหลักสูตรโดย
หลักสูตร
คณะกรรมการและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ภายในทุกปีและภายนอกอย่างน้อย
ทุก 4 ปี
2. จัดทาฐานข้อมูลด้านนิสิต อาจารย์
ห้ อ ง ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า ด้ ว ย ต น เ อ ง
ห้ องปฏิ บัติ การ ครุ ภัณ ฑ์ เครื่อ งมื อ
วิ จั ย ผลงานวิ จั ย และนวั ต กรรม
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ท า ง วิ ช า ก า ร กั บ
ต่า งประเทศ เพื่ อ เป็ น ข้อ มู ล ในการ
ประเมินของคณะกรรมการ
3. จั ด ท า ม คอ .3 มคอ . 5 แล ะ
รายงานมคอ.7 ตามระยะเวลา
หลักสูตร
4. จัดโครงการวิจัยสถาบันเกี่ยวกับ
หลักสูตร
5. จัด ทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ข องนิสิ ต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
6. พัฒนารายวิชาโดยใช้ระบบPDCA

1. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้ทางาน/
ประกอบอาชี พ อิ ส ระใน 1 ปี หลั ง
สาเร็จการศึกษา เท่ากับร้อยละ 80
2. ร้ อ ยละของงานวิ จั ย ที่ เ ป็ น ส่ ว น
หนึ่งของวิทยานิพนธ์ของนิสิต ได้รับ
การเผยแพร่ ต ามเกณฑ์ ที่ บั ณ ฑิ ต
วิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวรกาหนด
เท่ากับร้อยละ 100
3.ร้อยละของนิสิตที่สาเร็จการศึกษา
ตามแผนการเรียนปกติกาหนดเวลา
ร้อยละ 60

1. โครงการอบรมการสอนด้วย eLearning
2. โครงการผลิตและพัฒนาสื่อการ
สอนด้วยการใช้ e-Learning
3. โครงการพัฒนาระบบ
e-Tutorial
4. โครงการแนะนาการเรียน แบบ
e-Learning และ e-Tutorial
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
แผน ก แบบ ก 1
ภาคการศึกษาต้น
ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึงเดือน ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน พฤษภาคม
แผน ก แบบ ก 2
วัน - เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาต้น
ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึงเดือน ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน พฤษภาคม
แผน ข
วันเสาร์ - อาทิตย์
ภาคการศึกษาต้น
ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึงเดือน ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 เรื่อง
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา หรือประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
1. นิสิตไม่มีความรู้พื้นฐานด้านทฤษฎีและการวิจัยทางสังคมศาสตร์
2. นิสิตมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศน้อย
3. นิสิตมีปัญหาการปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น เช่น การบริหารจัดการด้านเวลา การสืบค้น
ข้อมูล ทักษะทางสังคม และประสบการณ์ภาคสนาม
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
1. นิสิตที่ไม่ได้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์หรือเกี่ยวข้อง อาจจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานเพิ่มเติม ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเป็นหลัก
2. จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่แนะนาการให้บริการของมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา
3. มอบหมายให้คณาจารย์ภาควิชาฯ ทาหน้าทีด่ ูแล ตักเตือน ให้คาแนะนาแก่นิสิต
4. จัดกิจกรรมโครงการพัฒนานิสิตตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
แผน ก แบบ ก1
ปีการศึกษา
2557
2558
ปีที่ 1
3
3
ปีที่ 2
3
รวม
6
จานวนนิสิตที่คาดว่า
3
จะสาเร็จการศึกษา
แผน ก แบบ ก2
ปีการศึกษา
ปีที่ 1
ปีที่ 2
รวม
จานวนนิสิตที่คาดว่า
จะสาเร็จการศึกษา

2559
3
3
6
3

2560
3
3
6
3

2561
3
3
6
3

2557
5
5
-

2558
5
5
10
5

2559
5
5
10
5

2560
5
5
10
5

2561
5
5
10
5

2557
40
40
-

2558
40
40
80
40

2559
40
40
80
40

2560
40
40
80
40

2561
40
40
80
40

แผน ข
ปีการศึกษา
ปีที่ 1
ปีที่ 2
รวม
จานวนนิสิตที่คาดว่า
จะสาเร็จการศึกษา
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2.6 งบประมาณตามแผน
ปีการศึกษา
แผน ก แบบ ก 1
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
รวม

2557
3
5
40
48

2558
3
5
40
48

2559
3
5
40
48

2560
3
5
40
48

2561
3
5
40
48

ปีงบประมาณ
2559

2560

2561

-

-

1,040,000
1,040,000

1,040,000
1,040,000

2560

2561

-

-

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
แผน ก แบบ ก1 และ ก2
รายการ
1. งบประมาณแผ่นดินของ
ภาควิชา
- งบดาเนินการ
2. งบประมาณเงินรายได้
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา
รวมทั้งสิ้น (บาท/ปี)

2557

2558

-

-

-

520,000 1,040,000 1,040,000
520,000 1,040,000 1,040,000

แผน ข
รายการ
1. งบประมาณแผ่นดินของ
ภาควิชา
- งบดาเนินการ
2. งบประมาณเงินรายได้
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา
รวมทั้งสิ้น (บาท/ปี)

2557

2558

ปีงบประมาณ
2559

-

-

-

5,200,000 10,040,000 10,040,000 10,040,000 10,040,000
5,200,000 10,040,000 10,040,000 10,040,000 10,040,000
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
แผน ก แบบ ก1 และ ก2
รายการ
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าตอบแทน (บาท/ปี)
- ค่าใช้สอย (บาท/ปี)
- ค่าวัสดุ (บาท/ปี)
หมวดค่าครุภัณฑ์ (บาท/ปี)
หมวดเงินอุดหนุนการจัดโครงการ
สาหรับพัฒนานิสิตในหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น (บาท/ปี)

2557

2558

ปีงบประมาณ
2559

45,000
35,000
55,000
45,000
45,000

90,000
70,000
110,000
90,000
90,000

90,000
70,000
110,000
90,000
90,000

90,000
70,000
110,000
90,000
90,000

90,000
70,000
110,000
90,000
90,000

225,000

450,000

450,000

450,000

450,000

2557

2558

ปีงบประมาณ
2559

2560

2561

1,880,000
550,000
210,000
130,000
260,000

3,760,000
1,100,000
420,000
260,000
520,000

3,760,000
1,100,000
420,000
260,000
520,000

3,760,000
1,100,000
420,000
260,000
520,000

3,760,000
1,100,000
420,000
260,000
520,000

2560

2561

แผน ข
รายการ
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- ค่าตอบแทน (บาท/ปี)
- ค่าใช้สอย (บาท/ปี)
- ค่าวัสดุ (บาท/ปี)
หมวดค่าครุภัณฑ์ (บาท/ปี)
หมวดเงินอุดหนุนการจัดโครงการ
สาหรับพัฒนานิสิตในหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น (บาท/ปี)
ลาดับ
1
2
3

3,030,000 6,060,000 6,060,000 6,060,000 6,060,000

2.6.3 ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิตหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
แผนการศึกษา
จานวนเงิน (บาท/คน)
แผน ก แบบ ก 1
65,550
แผน ก แบบ ก 2
65,550
แผน ข
130,000

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
- เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา

13
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
หลักสูตรแผน ก 1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
หลักสูตรแผน ก 2 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
หลักสูตรแผน ข จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ลาดับ
ที่

1.

หมวดวิชา

งานรายวิชา (Course work)
ไม่น้อยกว่า
1.1 วิชาบังคับ
1.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
2. วิทยานิพนธ์
3. การค้นคว้าอิสระ
4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

แผน
ก1
36
36

เกณฑ์ ศธ.
พ.ศ. 2548
แบบ
แผน ข
ก2
24
30-33
12
36

3-6
36

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2557
แผน ก แผน ก แผน ข
แบบ ก1 แบบ ก2
24
30
36
8
36

3.1.3 รายวิชา
กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก1 ก2 และ แผน ข
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
งานรายวิชา
(1) แผน ก แบบ ก2
ไม่น้อยกว่า
(2) แผน ข
ไม่น้อยกว่า
ประกอบไปด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้

18
6
12
8
36

18
12
6
8
36

36

หน่วยกิต

24
30

หน่วยกิต
หน่วยกิต
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1) หมวดวิชาบังคับ สาหรับแผน ก แบบ ก2 และแผน ข
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
830511 ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3(3-0-6)
Sociological and Anthropological Theories
830512 ทฤษฎีการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Social Development Theory
830513 การออกแบบและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
3(2-2-5)
Strategic Designing and Planning
830514 การบริหารการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Social Development Administration
830515 การวิเคราะห์ระบบสังคม
3(2-2-5)
Social System Analysis
830516 สานึกสาธารณะและประเด็นร่วมสมัยกับแนวโน้มการพัฒนา
3(2-2-5)
Public Consciousness, Contemporary Issues and
Development Trend
2) รายวิชาเลือกเฉพาะสาขา
แผน ก แบบ ก 2 ให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
แผน ข ให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
โดยเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
830521 ทฤษฎีและการประเมินผลกระทบจากการพัฒนา
Theory and Evaluation on Impact from Development
830522 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยากับการพัฒนา
Sociology and Anthropology of Development
830523 การสร้างเสริมศักยภาพกลุ่ม องค์การ และชุมชน
Capacity Building for Group, Organization and
Community
830524 เครื่องมือและเทคนิคสาหรับงานพัฒนา
Development Tools and Techniques
830525 นโยบายสาธารณะด้านการพัฒนา
Public Policy on Development
830526 นโยบายการพัฒนากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
Development Policy toward Social and Cultural Change
830527 ประชากร สังคม กับการพัฒนา
Population, Society and Development
830528 สาระศึกษาด้านการพัฒนาสังคม
Substantive Social Development

6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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3) วิทยานิพนธ์
แผน ก แบบ ก1
830591 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก1
Thesis I, Type A1
830592 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก1
Thesis II, Type A1
830593 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก1
Thesis III, Type A1
830594 วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก1
Thesis IV, Type A1
แผน ก แบบ ก2
830595 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
Thesis I, Type A2
830596 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2
Thesis II, Type A2
830597 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2
Thesis III, Type A2

จานวน 36 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
จานวน 12 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

4) การศึกษาค้นคว้าอิสระ
830581 การค้นคว้าอิสระ 1
Independent Study I
830582 การค้นคว้าอิสระ 2
Independent Study II
830583 การค้นคว้าอิสระ 3
Independent Study III

จานวน 6 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

5) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
(แผน ก แบบ ก1 และ ก2 และแผน ข ต้องเรียน)
830517 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
Research Methodology in Social Science
830518 สถิติสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
Statistics for Social Science Research
830571 สัมมนาการพัฒนาสังคม
Social Development Seminar
830572 ภูมิภาคศึกษา
Regional Studies

จานวน 8 หน่วยกิต

2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แผน ก แบบ ก1
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
830517
830518
830591

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)
Research Methodology in Social Science (Non-Credit)
สถิติสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)
Statistics for Social Science Research (Non-Credit)
วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก1
Thesis I, Type A1
รวม

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

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
830571
830592

สัมมนาการพัฒนาสังคม (ไม่นับหน่วยกิต)
Social Development Seminar (Non-Credit)
วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก1
Thesis II, Type A1
รวม

1(0-2-1)
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
830572
830593

ภูมิภาคศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)
Regional Studies (Non-Credit)
วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก1
Thesis III, Type A1
รวม

1(0-2-1)
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
830594

วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก1
Thesis IV, Type A1
รวม

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
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3.1.4.2 แผน ก แบบ ก2
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
830511
830513
830517
830518

ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Sociological and Anthropological Theories
การออกแบบและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
Strategic Designing and Planning
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)
Research Methodology in Social Science (Non-Credit)
สถิติสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)
Statistics for Social Science Research (Non-Credit)
รวม

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

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
830512
830514
830515
830571
830595

ทฤษฎีการพัฒนาสังคม
Social Development Theory
การบริหารการพัฒนาสังคม
Social Development Administration
การวิเคราะห์ระบบสังคม
Social System Analysis
สัมมนาการพัฒนาสังคม (ไม่นับหน่วยกิต)
Social Development Seminar (Non-Credit)
วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
Thesis I, Type A2
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
830516
830xxx
830xxx
830572
830596

สานึกสาธารณะและประเด็นร่วมสมัยกับแนวโน้มการพัฒนา
Public Consciousness, Contemporary Issues and
Development Trend
วิชาเลือก 1
Elective Course I
วิชาเลือก 2
Elective Course II
ภูมิภาคศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)
Regional Studies (Non-Credit)
วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2
Thesis II, Type A2
รวม

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-2-1)
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
830597

วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2
Thesis III, Type A2
รวม

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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3.1.4.3 แผน ข
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
830511
830513
830514

ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษวิทยา
Sociological and Anthropological Theories
การออกแบบและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
Strategic Designing and Planning
การบริหารการพัฒนาสังคม
Social Development Administration
รวม

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
830512
830515
830517
830571

ทฤษฎีการพัฒนาสังคม
Social Development Theory
การวิเคราะห์ระบบสังคม
Social System Analysis
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)
Research Methodology in Social Science (Non-Credit)
สัมมนาการพัฒนาสังคม (ไม่นับหน่วยกิต)
Social Development Seminar (Non-Credit)
รวม

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

ชั้นปีที่ 1
ภาคฤดูร้อน
830518
830xxx
830xxx

สถิติสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)
Statistics for Social Science Research (Non-Credit)
วิชาเลือก 1
Elective Course I
วิชาเลือก 2
Elective Course II
รวม

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
6 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
830515
830xxx
830572
830581

สานึกสาธารณะและประเด็นร่วมสมัยกับแนวโน้มการพัฒนา
Public Consciousness, Contemporary Issues and
Development Trend
วิชาเลือก 3
Elective Course III
ภูมิภาคศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)
Regional Studies (Non-Credit)
การค้นคว้าอิสระ 1
Independent Study I
รวม

3(2-2-5)
3(x-x-x)
1(0-2-1)
2 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
830xxx
830582

วิชาเลือก 4
Elective Course IV
การค้นคว้าอิสระ 2
Independent Study II
รวม

3(x-x-x)
2 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
830583

การค้นคว้าอิสระ 3
Independent Study III
รวม

2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
830511

ทฤษฏีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3(3-0-6)
Sociological and Anthropological Theories
ศึกษาพัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีสังคมวิทยาแต่ละยุค เริ่มจากยุคคลาสิคถึงยุคปัจจุบัน
ได้แก่ พื้นฐานยุคคลาสสิค ทฤษฎีมาร์กซิสและมาร์ซิสใหม่ ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยม ทฤษฎีวิพากษ์ ทฤษฎี
แลกเปลี่ยนและทางเลือกแบบเหตุผล สานักปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์และปรากฎการณ์วิทยา ทฤษฎีสตรี
นิยมและบทบาทหญิงชาย ทฤษฎีหลังโครงสร้างและหลังสมัยใหม่ ทฤษฎีสังเคราะห์ยุคปัจจุบัน ทฤษฎีสังคม
โลกาภิวัฒน์
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีมานุษยวิทยาในแต่ละยุคในอดีตถึงปัจจุบัน เริ่มจากสานักวิวัฒนาการ
สานักแพร่กระจายทางวัฒนธรรม สานักหน้าที่ สานักโครงสร้าง สานักวัฒนธรรมและบุคลิก ภาพ ทฤษฎีทาง
สังคม วัฒนธรรมและความทันสมัย และมานุษยวิทยายุคปัจจุบัน -ชีววิทยาสังคม สตรีนิยม สัญญลักษณ์
สัมพัน ธ์ หลังสมัย ใหม่ (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 AnthropologySociobiology, Feminist, Symbolic Interaction, Postmodernism (Socio-cultural Anthropology,
Linguistic Anthropology and Applied Anthropology-Medical Anthropology and Business
Anthropology).
830512

ทฤษฎีการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Social Development Theory
กาเนิดและพัฒนาการของทฤษฎีและวาทกรรมการพัฒนาสังคม ศึกษาและวิเคราะห์
แนวคิดทฤษฎีด้านการพัฒนาสั งคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การพัฒ นากระแสหลักและการพัฒนาแบบ
ทางเลือก แนวคิดแบบองค์รวม และแนวคิดการพัฒนาแบบพหุลักษณ์ เปรียบเทียบแนวคิดและทฤษฎีการ
พัฒนาสังคม
The origin and the development of theories and discourses about social
development. Study and analyze the concepts and the theories about social development
from past to present: the mainstream and the alternative development, the holistic
concept, and plural identity development concept.
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830513

การออกแบบและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
3(2-2-5)
Strategic Designing and Planning
แนวคิด พื้ น ฐาน หลั ก การออกแบบและตั ว แบบของแผนเชิง ยุ ทธศาสตร์ การวางแผน
ยุทธศาสตร์ภายใต้ภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อองค์การ การแปลงแผน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ การประเมิน การทบทวน และการควบคุมยุทธศาสตร์ กรณีตั วอย่างองค์การที่
ประสบความสาเร็จ
The fundamental concepts, the designing principles and the models of the
strategic plan. The making of strategic plan under unpredictable situations. Analysis of
those environmental factors affecting the organization. The implementation of, the
evaluation of, the review of and the control over strategic plan. The case studies of
successful organizations.
830514

การบริหารการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Social Development Administration
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการพัฒนาสังคม เทคนิคและยุทธศาสตร์การ
บริหาร การวิเคราะห์ปัจจัยสาเร็จและความล้มเหลวขององค์การภาครัฐและองค์การที่ไม่แสวงหากาไรในการ
นานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานพัฒนาสังคมไปปฏิบัติ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการวางระบบฐานข้อมูลสาหรับผู้บริหารงานพัฒนา
The concepts and the theories related to social development administration,
the technique and management strategy. Analysis of both success and failure factors of
those public sector and non-profit organizations in implementing the policies, strategies
and social development plans. The utilization of information technology in administration
and the integration of data base for the administrators in social development projects.
830515

การวิเคราะห์ระบบสังคม
3(2-2-5)
Social System Analysis
แนวคิด ทฤษฎี และตั ว แบบที่ ใช้ในการวิเ คราะห์ สั งคมความสั ม พันธ์ระหว่างความคิ ด
ทฤษฎี และข้อสรุป โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์สังคม เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการ ปรัชญา ที่เป็นรากฐาน
ของสานักและกลุ่มทฤษฎีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม กรณีศึกษา
สังคมไทย
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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830516

สานึกสาธารณะและประเด็นร่วมสมัยกับแนวโน้มการพัฒนา
3(2-2-5)
Public Consciousness, Contemporary Issues and Development Trend
ศึกษาและวิพากษ์เค้าโครงประเด็นสาคัญและแนวโน้มในสังคม ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมกับกลุ่มต่างๆ ในสังคม ตลอดจนกระแสการเกิดขึ้นของประเด็นความไม่เท่าเทียม ความ
เหลื่อมล้าในสังคมกับการพัฒนา และประเด็นปัญหาด้านสานึกสาธารณะกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
พัฒนา
Study and evaluate the structure of the significant issues and social trend
affecting the development of every group in society directly and indirectly. Discuss the
emergence of inequality issue in society and the development. The issue about public
consciousness and the responsibility in development.
830517

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
Research Methodology in Social Sciences
ความหมาย ลักษณะ และเปูาหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การกาหนด
ปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและ
รายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การนาผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะ
ทางด้านสังคมศาสตร์
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
3(2-2-5)
Statistics for Social Sciences Research
สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน ประกอบด้ ว ยการประมาณค่ า และการทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบจาแนกทางเดียวและสองทาง การทดสอบไคสแควร์ การ
วิเคราะห์การถดถอยเและสหสัมพันธ์ และการประยุกต์โปรแกรมสาเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสาหรับ
การวิจัย
Descriptive statistics and inferential statistics: the estimation, the hypothesis
testing, and the analysis of variance (both one-way ANOVA and two-way ANOVA), the Chisquare testing, the regression and the correlation analysis, and the application of computer
program to analyze the statistic data for the research.
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830521

ทฤษฎีและการประเมินผลกระทบจากการพัฒนา
3(3-0-6)
Theory and Evaluation on Impact from Development
แนวคิดและทฤษฏีด้านการประเมินผลกระทบ เครื่องมือในการประเมินผลกระทบโครงการ
พัฒนา หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการดาเนินการประเมินผลกระทบ หลักการประเมินผลกระทบแต่ละประเภท
ได้แก่ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผล
กระทบทางสังคม การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
The concept and the theory of the impact assessment. The tools, the
criteria and also the steps for impact assessment. Each type of impact assessment’s
principle: the Strategic Environmental Assessment (SEA), the Environmental Impact
Assessment (EIA), the Social Impact Assessment (SIA), the Health Impact Assessment (HIA),
and other related issues.
830522

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการพัฒนา
3(2-2-5)
Sociology and Anthropology of Development
กระบวนการการสร้าง วาทกรรม และการรื้อสร้างการพัฒนา ตลอดจนการใช้ประโยชน์เชิง
ปฏิบัติการและนโยบายด้านการพัฒนา ในสังคมและวัฒนธรรมต่างๆ เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี โดยนา
ฐานความคิดด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามาเป็นเครื่องมือในการศึกษาและใช้ประโยชน์ ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน
The process of discourse creation and the deconstruction of development.
The application of development policy in different social and cultural contexts to improve
the people’s life quality by utilizing sociology and anthropology concepts from past to
present.
830523

การสร้างเสริมศักยภาพของกลุ่ม องค์การ และชุมชน
3(2-2-5)
Capacity Building for Group, Organization and Community
การประยุกต์ใช้แนวคิดด้านการพัฒนาต่างๆ เพื่อสร้างเสริมศักยภาพของกลุ่ม องค์การ
และชุมชน การจัดการตนเองของท้องถิ่นและชุมชน การพัฒนาองค์การและธรรมาภิบาลท้องถิ่น องค์การ
รับผิดชอบต่อสังคม และการจัดการความรู้เพื่อนาไปสู่ การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม องค์การ และ
ชุมชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายงานพัฒนาของกลุ่ม องค์การภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
องค์การที่ไม่แสวงหากาไร
The application of different development concepts to build the capacity of
the groups, the organizations and the communities; the community and the local self
governance; the development of organization and the local good governance; the
organization’s social responsibility; the knowledge management leading to strategic
planning for the groups, the organizations and the communities; the groups’ network
creation for development job, the public organizations, the local administrations and the
non-profit organizations.
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830524

เครื่องมือและเทคนิคสาหรับงานพัฒนา
3(2-2-5)
Development Tools and Techniques
แนวคิดการพัฒนาสังคม และการพัฒนาชุมชนจากอดีต-ปัจจุบัน เน้นการพัฒนาพึ่งตนเอง
การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม การจัดการตนเองของชุมชน และการพัฒนาเน้ นชุมชนผลักดัน เครื่องมือที่สาคัญ
ของนักพัฒนาได้แก่ การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน การประเมินศักยภาพกลุ่ม/ชุมชน/เครือข่าย การจัดทา
แผนที่ แ บบต่ า งๆ เช่ น แผนที่ ค วามคิ ด แผนผั ง ชุ ม ชน การประเมิ น สภาวะชนบทแบบมี ส่ ว นร่ ว ม การ
ประเมินผลแบบเสริมพลัง รวมทั้งเทคนิคที่ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคม เช่น การฝึกอบรมแบบมีส่วนร่ วม
การวางแผนเน้นชุมชนเป็นฐาน เทคนิคการส่งเสริมเผยแพร่ และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพื่องานพัฒนาสังคม
The concept of social development and community development from
past to present. Focus on self-reliance development, participatory development,
community self governance, and local and community driven development. The essential
tools for developers including the study and analysis of community; the evaluation of
groups/communities/networks; the map making in various forms (such as mind map,
community map etc.); the participatory rural appraisal (PRA); the empowerment
evaluation; and the techniques applied for social development (such as the participatory
training, the community-based planning, the extension methods, and the application of
geographic information system (GIS) for the social development job.)
830525

นโยบายสาธารณะด้านการพัฒนา
3(3-0-6)
Public Policy on Development
การประยุกต์องค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์และวิธีการศึกษาแบบสหวิทยาในการวิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดจากการดารงชีพและการพัฒนา วิเคราะห์และเปรียบเทียบนโยบายการพัฒนาภาครัฐในแต่ละ
สมั ย กลไกและกระบวนการก าหนดให้ เป็ น นโยบายสาธารณะ การขั บ เคลื่ อ นนโยบายสาธารณะด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การศึกษา สาธารณสุข และอื่นๆ ปัญหาและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนา
นโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติของประเทศไทย
The application of knowledge in social science and the method from
multidisciplinary study to analyze those problems resulted from livelihood and
development. Analyze and compare the public development policies in each period; the
mechanics and the processes in policy formulation; the public policy movement in natural
resources and environment, education, public health and others; the problems and other
factors affecting the public policy implementation in Thailand.
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830526

นโยบายการพัฒนากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Development Policy toward Social and Cultural Change
การประยุ ก ต์ ค วามรู้ ด้ า นการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม กั บ แนวคิ ด และ
พัฒนาการของนโยบายการพัฒนาในสังคมโลกตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์
ผลจากการนานโยบายการพัฒนายุคคลาสิคจนถึงปัจจุบันไปปฏิบัติ ตลอดจนเชื่อมโยงวงจรของนโยบายกับ
ประเด็นวิกฤติในสังคมกับการพัฒนาในสังคมร่วมสมัย
The application of knowledge in social and cultural change together with
the concept and the progress of development policy in global society from past to
present to analyze, synthesize, and criticize the consequence from the implementation of
development policy from the classical era to the present-day period. The association of
the policy’s cycle to the critical issue in our society and to the development in
contemporary society.
830527

ประชากร สังคม กับการพัฒนา
3(2-2-5)
Population, Society and Development
โครงสร้างประชากร องค์ประกอบของประชากร การเปลี่ยนแปลงประชากร อันได้แก่ การ
เกิด การตาย และการย้ายถิ่น ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประชากรและผลกระทบ ปัญหาและนโยบาย
ด้านประชากรของประเทศไทยและในระดับโลก ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางประชากรทั้งในเชิงปริมาณ
และในเชิงคุณภาพของประชากรที่มีต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและศาสนา การเมืองการ
ปกครอง ทรัพยากร เทคโนโลยี และภาวะความเป็นเมือง
The population structure, the population composition and the change in
population including birth, death and migration. Factors affecting the change in population
and their effect. Problems and population policies in Thailand and in the world. The
relationship between population factors in both quantitatively and qualitatively aspects
that influence the development of society, economy, culture and religion, politics, natural
resources, technology and urbanization.
830528

สาระศึกษาด้านการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Substantive Social Development
ศึกษาค้นคว้าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม ที่มาและความสาคัญของปัญหา การ
ทบทวนองค์ความรู้ การกาหนดกรอบแนวความคิด ตลอดจนระเบียบวิธีดาเนินการศึกษาในประเด็นที่
เกี่ยวกับการวิจัยเฉพาะด้านทางการพัฒนาสังคม
Study and research on issues relating to the social development, the
background and the significance of the problem, the literature review, the framework
conceptualization, and the research methodology in social development issue.
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830571

สัมมนาการพัฒนาสังคม
1(0-2-1)
Social Development Seminar
การสัมมนาเกี่ยวกับประเด็นด้านการพัฒนาสังคมที่ได้รับความสนใจในปัจจุบัน วิเคราะห์
วิจารณ์ อภิปราย และนาเสนอหัวข้อวิจัยที่นิสิตสนใจกับผู้ทรงคุณวุฒิ
The seminar about interesting contemporary social development issues.
Analyze, criticize, discuss and present the selected topics with the experts.
830572

ภูมิภาคศึกษา
1(0-2-1)
Regional Studies
ศึกษาการพัฒนาสังคมเชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนและ
ผลกระทบจากประชาคมอาเซียนที่มีต่อท้องถิ่นด้านการพัฒนา และการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาสังคม
ภายในหรือต่างประเทศ แล้วนาเสนอรายงานการศึกษาดูงานในรูปของการสัมมนาทางวิชาการ
Comparatively study the social development of different countries within
ASEAN group and the impact from Asian Economic Community (AEC) on local
development. Social development study trip in Thailand or abroad, and the presentation
of the study trip report in an academic seminar style.
830581

การค้นคว้าอิสระ 1
2 หน่วยกิต
Independent Study I
ศึกษา ค้นคว้าเอกสาร วิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม การ
เขียนหัวข้อเรื่องและแนวทางการดาเนินการศึกษาค้นคว้าอิส ระที่สนใจ อันแสดงความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
เกิดองค์ความรู้ใหม่ โดยนาเสนอและผ่านความเห็นขอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
Study, research and analyze the reports and the research works relating to
social development. Write the research topic and the research methodology for the
selected independent study. The research work is expected to be creative, can generate a
new knowledge, and will be presented and approved by the adviser.
830582

การค้นคว้าอิสระ 2
2 หน่วยกิต
Independent Study II
ดาเนินการวิจัย เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการค้นคว้าอิสระ และนาเสนอ
ความก้าวหน้าต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
Do the research by collecting and analyzing data, summarizing the
independent studies, and presenting the work progress to the adviser.
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830583

การค้นคว้าอิสระ 3
2 หน่วยกิต
Independent Study III
จัดทารายงานและนาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ และได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตร
Prepare report and present it to the committee. Report will be approved
to be part of the curriculum.
830591

วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก1
9 หน่วยกิต
Thesis I, Type A1
ศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาพัฒนาสังคม เพื่อ
กาหนดเป็นทิศทางและแนวโน้มในการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ จัดทาเอกสารแนวคิดเบื้องต้นในการวิจัย
นาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการประจาหลักสูตร
Study a basic research and analyze the issues relating to the social
development study in order to frame the direction and the tendency for developing the
topic of the thesis. Prepare report on basic concept for doing research and present it to
the thesis advisor and the curriculum committee.
830592

วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก1
9 หน่วยกิต
Thesis II, Type A1
ศึกษาข้อมูลของประเด็นที่สนใจในการพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์อย่างละเอียด จัดทาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ นาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบและสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
Study in detail the data of the issues that will later be developed into the
thesis. Prepare the thesis proposal and present it to the thesis advisor, and also present it
to the Graduate School in order to appoint the thesis committee. Defense the thesis
proposal.
830593

วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก1
9 หน่วยกิต
Thesis III, Type A1
ปรับปรุงโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ การ
เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล จัดทารายงานวิทยานิพนธ์ สอบวิทยานิพนธ์ แก้ไข(ถ้ามี) และจัดทา
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
Improve the thesis proposal as requested by the thesis committee. Collect
the data, analyze the data, prepare the thesis, defense the thesis, improve (if any) and
present the complete thesis to the Graduate School.
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830594

วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก1
9 หน่วยกิต
Thesis IV, Type A1
จัดทารายงานวิทยานิพนธ์ สอบวิทยานิพนธ์ แก้ไขและเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย
Prepare the thesis, defense the thesis, improve and present the complete
thesis to the Graduate School.
830595

วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
3 หน่วยกิต
Thesis I, Type A2
ศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาพัฒนาสังคม เพื่อ
กาหนดเป็นทิศทางและแนวโน้มในการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ จัดทาเอกสารแนวคิดเบื้องต้นในการวิจัย
นาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการประจาหลักสูตร
Do a basic research and analyze the issues relating to the social development
study in order to frame the direction and the tendency for developing the topic of the
thesis. Prepare report on basic concept for doing research and present it to the thesis
advisor and the curriculum committee.
830596

วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2
3 หน่วยกิต
Thesis II, Type A2
ศึกษาข้อมูลของประเด็นที่สนใจในการพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์อย่างละเอียด จัดทาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ นาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอ
แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบและสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และปรับปรุงโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
Study in detail the data of the issues that will later be developed into the
thesis. Prepare the thesis proposal and present it to the thesis advisor, and also present it
to the Graduate School in order to appoint the thesis committee. Defense and improve
the thesis proposal as requested by the thesis committee.
830597

วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2
6 หน่วยกิต
Thesis III, Type A2
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล จัดทารายงานวิทยานิพนธ์ สอบวิทยานิพนธ์
แก้ไข(ถ้ามี) และจัดทาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
Collect and analyze the data, prepare and defense the thesis, improve (if
any) and present the complete thesis to the Graduate School.
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3.1.6 ความหมายเลขประจาวิชา
ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็น 2 ชุดๆ ละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้
1. เลขสามตัวแรก เป็น กลุ่มเลขประจาสาขาวิชา
830 หมายถึง สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. เลขรหัสสามตัวหลัง เป็นกลุ่มเลขประจาวิชา มีความหมายดังนี้
2.1 เลขรหัสตัวแรก (หลักร้อย) หมายถึง ชั้นปีและระดับการศึกษา
เลข 5 หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาโท
2.2 เลขรหัสตัวกลาง (หลักสิบ) หมายถึง หมวดวิชา ดังต่อไปนี้
เลข 1 หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 2 หมายถึง วิชาเลือก
เลข 7 หมายถึง วิชาสัมมนาและภูมิภาคศึกษา
เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาการค้นคว้าอิสระ
เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์
2.3 เลขรหัสตัวสุดท้าย (หลักหน่วย) หมายถึง อนุกรมรายวิชา
ตัวอย่าง
830511

ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
830 สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5
รายวิชาระดับปริญญาโท
1
วิชาบังคับ
1
รายวิชาลาดับที่ 1 ในกลุ่มวิชาพื้นฐาน

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลา
ชื่อ-สกุล
ดับ
1 นางพัชรินทร์ สิรสุนทร

2

นายมนตรี กรรพุมมาลย์

3* นางรัดเกล้า
เปรมประสิทธิ์
4* นายกวินธร เสถียร

5* นายศุภสิทธิ์ ต๊ะนา

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์

Ph.D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

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

สาขาวิชา
Sociology (Social Planning &
Development)
สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Rural & Environmental Sociology
Rural Development Planning
รัฐศาสตร์
พัฒนาสังคม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์
พัฒนาสังคม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรปุาไม้และสิ่งแวดล้อม
ภาษาไทย
พัฒนาสังคม
พัฒนาสังคม
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2541

ออสเตรเลีย

2526
2523
2543
2520
2553
2545

ไทย
ไทย
อเมริกา
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2542
2552
2548

ไทย
ไทย
ไทย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย

2555
2544
2555
2548
2549
2544

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
The University of
Queensland, Australia
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Michigan State University
AIT
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประเทศ

หมายเหตุ: *เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
31

32
3.2.2 อาจารย์ประจา
ลา
ชื่อ-สกุล
ดับ
1 นางพัชรินทร์ สิรสุนทร

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์

Ph.D.

2

นายสุทธิชัย ยังสุข

รองศาสตราจารย์

3

นายมนตรี กรรพุมมาลย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

นายอานวย พิรุณสาร
(ศึกษาต่อปริญญาเอก)
นางสาวชไมพร
กาญจนกิจสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

6

นางสาวอัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

7

นางสาวนิสาพร
วัฒนศัพท์

อาจารย์

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.

สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

Sociology (Social Planning &
Development)
สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ปรัชญา
การบริหารการศึกษา
Rural & Environmental Sociology
Rural Development Planning
รัฐศาสตร์
มานุษยวิทยาประยุกต์
การโรงแรม
ประชากรศาสตร์
วิจัยประชากรและสังคม
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Social Science (International Program)
เทคโนโลยีการบริหาร
นิติศาสตร์
ประชากรศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
ประวัติศาสตร์

The University of Queensland
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Michigan State University
AIT
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2541

ออสเตรเลีย

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

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
อเมริกา
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ประเทศ
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ลา
ชื่อ-สกุล
ดับ
8 นางรัดเกล้า
เปรมประสิทธิ์
9

นายกวินธร เสถียร

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย์

ศศ.ด.
วท.ม.

อาจารย์

10 นายปริญญา สร้อยทอง

อาจารย์

11 นายศุภสิทธิ์ ต๊ะนา

อาจารย์

12 นางสาวเสาวลักณ์
ลิ้มศิริวงศ์
(ศึกษาต่อปริญญาเอก)
13 นางสาวฐานิดา
บุญวรรโณ
(ศึกษาต่อปริญญาเอก)

อาจารย์
อาจารย์

สาขาวิชา

ประเทศ

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2553
2545

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2542
2552
2548

ไทย
ไทย
ไทย

2555
2544
2556
2543
2542
2537

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2555
2548
2549
2544
2549
2545

ไทย
ไทย
ไทย

2550
2548

ไทย
ไทย

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

กษ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.ด.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
วท.บ.

พัฒนาสังคม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์
พัฒนาสังคม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรปุาไม้และสิ่งแวดล้อม
ภาษาไทย
พัฒนาสังคม
พัฒนาชนบทศึกษา
รัฐศาสตร์การปกครอง
สุขศึกษา

ศศ.ด.
ศศ.ม.
รป.บ.
พธ.บ.
ศศ.ม.
ร.บ.

พัฒนาสังคม
พัฒนาสังคม
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
พัฒนาสังคม
รัฐศาสตร์

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

ศศ.ม.
รบ.

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.บ.
ศศ.ด.
วท.ม.

ไทย
ไทย

ไทย
ไทย
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3.2. อาจารย์พิเศษ
ลา
ชื่อ-สกุล
ดับ
1 นายดิเรก
ปัทมศิริวัฒน์
2 นายศุภสิทธิ์
พรรณารุโณทัย
3 นางเบ็ญจา
ยอดดาเนิน-แอ๊ดติกจ์
4 นายไชยันต์ รัชชกูล

ตาแหน่ง
วิชาการ
ศาสตราจารย์

คุณ
วุฒิ
Ph.D.

ศาสตราจารย์

Ph.D.

ศาสตราจารย์

Ph.D.

Health Planning
and Financing
Anthropology

รองศาสตราจารย์

Ph.D.

Sociology

5

รองศาสตราจารย์

Ph.D.

Sociology

รองศาสตราจารย์

Ph.D.

รองศาสตราจารย์

Ph.D.

รองศาสตราจารย์

Ph.D.

รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

M.P.S.
Ph.D.
D.B.A.

Social Work
(Research in Policy)
Development and Aalborg University
Planning
Sociology
Kansas State
University
Policy Science
Saitama University
Anthropology
University of Hawii
Business
Victoria University
Administration

6
7
8

นายพงศ์สวัสดิ์
สวัสดิ์พงศ์
นายกิตติพัฒน์
นนทปัทมดุล
นางสาวอรทัย อาจอ่า

นายสมศักดิ์
ศรีสันติสุข
9 นายวุฒิสาร ตันไชย
10 นายชาย โพธิสิตา
11 นายนิรันดร ทัพไชย

สาขาวิชา
Economics

สถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา
University of
Georgia
University of
London
University of Illinois,
Champaign
University of
Manchester
Iowa State
University
University of Calgary
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
4.2 ช่วงเวลา
ไม่มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
5.1 วิทยานิพนธ์
5.1.1 คาอธิบายโดยย่อ
การทาวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม
5.1.2 ผลการเรียนรู้
งานวิ ท ยานิ พ นธ์ มี ลั ก ษณะที่ แ สดงแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาเชิ ง พื้ น ที่ ความคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ และ/หรือการกาหนดยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารงานด้านการพัฒนาสังคม โดยให้บรรลุผลการ
เรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในตาราง Curriculum Mapping และดูคาอธิบายในหมวด 4 ข้อ 2
5.1.3 ช่วงเวลา
(1) แผน ก แบบ ก1 ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้นเป็นต้นไป
(2) แผน ก แบบ ก2 ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลายเป็นต้นไป
5.1.4 จานวนหน่วยกิต
(1) แผน ก แบบ ก1 จานวน 36 หน่วยกิต
(2) แผน ก แบบ ก2 จานวน 12 หน่วยกิต
5.1.5 การเตรียมการ
5.5.1 การมอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามหัวข้อหรือ
ประเด็นที่ผู้เรียนสนใจจะทาวิทยานิพนธ์ที่สนใจ อย่างน้อย 1 ท่าน
5.5.2 หลักสูตรกาหนดให้มีการจัดสัมมนาสาหรับผู้เรียน/ผู้เรียนเข้าร่วม การประชุมหรือ
สัมมนาด้านสังคมศาสตร์ ทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย
5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาในการเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์การ
จัดเตรียมโครงร่าง การสอบโครงร่าง กระบวนการศึกษาค้นคว้า การจัดทารายงานวิทยานิพนธ์ และการ
ประเมินผลกระบวนการทาวิทยานิพนธ์ของผู้เรียน
5.5.4 ผู้ เ รี ย นศึ ก ษาหาหั ว ข้ อ การท าวิ ท ยานิ พ นธ์ การจั ด ท าโครงร่ า งและสอบโครงร่ า ง
วิ ท ยานิ พ นธ์ การเก็ บ ข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ ผ ล จั ด ท ารายงานวิ ท ยานิ พ นธ์ สอบปู อ งกั น วิ ท ยานิ พ นธ์ ต่ อ
คณะกรรมการสอบปูองกันวิทยานิพนธ์
5.1.6 กระบวนการประเมินผล
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบทาหน้าที่ในการประเมินผลการทาวิทยานิพนธ์
ของผู้เรียนดังนี้
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แผน ก แบบ ก1
การลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ 1
จานวน 9 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 2
จานวน 9 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 3
จานวน 9 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 4
จานวน 9 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2
การลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ 1
จานวน 3 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 2
จานวน 3 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 3
จานวน 3 หน่วยกิต

หลักฐาน/ร่องรอย
ความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์
1. หัวข้อวิทยานิพนธ์
2. Concept Paper
3. คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
4. แบบบันทึกการปรึกษาการทาวิทยานิพนธ์
1. โครงร่างวิทยานิพนธ์
2. แบบบันทึกการปรึกษาการทาวิทยานิพนธ์
3. ผลสรุปการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
1. ร่างรายงานวิทยานิพนธ์
2. แบบบันทึกการปรึกษาการทาวิทยานิพนธ์
1. รายงานวิทยานิพนธ์
2. แบบบันทึกการปรึกษาการทาวิทยานิพนธ์

หลักฐาน/ร่องรอย
ความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์
1. หัวข้อวิทยานิพนธ์
2. Concept Paper
3. แบบบันทึกการปรึกษาการทาวิทยานิพนธ์
1. โครงร่างวิทยานิพนธ์
2. แบบบันทึกการปรึกษาการทาวิทยานิพนธ์
3. ผลสรุปการสอบโครงร่างวิยานิพนธ์
1. รายงานวิทยานิพนธ์
2. แบบบันทึกการปรึกษาการทาวิทยานิพนธ์

ผู้ประเมิน
อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา
คณะกรรมการสอบ
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
คณะกรรมการสอบปูองกัน
วิทยานิพนธ์
ผู้ประเมิน
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
คณะกรรมการสอบ
อาจารย์ที่ปรึกษา
คณะกรรมการสอบปูองกัน
วิทยานิพนธ์
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5.2 การค้นคว้าอิสระ
5.2.1 คาอธิบายโดยย่อ
การค้นคว้าอิสระในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม
5.2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
ผลการค้นคว้าอิสระสะท้อนถึงงานวิจัยที่มีลักษณะที่แสดงแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ/หรือการกาหนดยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารงานด้านการพัฒนาสังคม โดยให้มี
มาตรฐานและผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ตาม Curriculum Mapping และดูคาอธิบายในหมวด 4 ข้อ 2
5.2.3 ช่วงเวลา
ตั้งแต่ชั้นปี 2 ภาคการศึกษาต้นเป็นต้นไป
5.2.4 จานวนหน่วยกิต จานวนรวมทั้งหมด 6 หน่วยกิต กาหนดให้ลงทะเบียนดังนี้
แผน ข
การค้นคว้าอิสระ 1 ภาคการศึกษาต้น
ของชั้นปีที่ 2 จานวน 2 หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ 2 ภาคการศึกษาปลาย ของชั้นปีที่ 2 จานวน 2 หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ของชั้นปีที่ 2 จานวน 2 หน่วยกิต
รวม 6 หน่วยกิต
5.2.5 การเตรียมการ
5.2.5.1 การมอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระให้กับผู้เรียนเป็นรายบุคคลตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่ผู้เรียนสนใจจะทาวิทยานิพนธ์ที่สนใจ อย่างน้อย 1 ท่าน
5.2.5.2 หลักสูตรกาหนดให้มีการจัดสัมมนาสาหรับผู้เรียน/ผู้เรียนเข้าร่วม การประชุมหรือ
สัมมนาด้านสังคมศาสตร์ ทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย
5.2.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระทาหน้าที่ให้คาปรึกษาในการเลือกหัวข้อการ
จัดเตรียมโครงร่าง กระบวนการศึกษาค้นคว้า การจัดทารายงานการค้นคว้าอิสระ และการประเมินผล
กระบวนการทาการค้นคว้าอิสระของผู้เรียน
5.2.5.4 ผู้เรียนศึกษาหาหัวข้อการค้นคว้าอิสระ การจัดทาโครงร่างการค้นคว้าอิสระการเก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์ผล จัดทารายงานการค้นคว้าอิสระ
5.2.6 กระบวนการประเมินผล
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบทาหน้าที่ในการประเมินผลการค้นคว้าอิสระของ
ผู้เรียนดังนี้
แผน ข
การลงทะเบียน
หลักฐาน/ร่องรอย
ผู้ประเมิน
วิทยานิพนธ์
ความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์
การค้นคว้าอิสระ 1
1. หัวข้อการค้นคว้าอิสระ
อาจารย์ที่ปรึกษา
จานวน 2 หน่วยกิต
2. โครงร่างการค้นคว้าอิสระ
3. แบบบันทึกการปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
การค้นคว้าอิสระ 2
1. รายงานความก้าวหน้าในการค้นคว้าอิสระ
อาจารย์ที่ปรึกษา
จานวน 2 หน่วยกิต
2. แบบบันทึกการปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
คณะกรรมการสอบ
การค้นคว้าอิสระ 3
1. รายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
จานวน 2 หน่วยกิต
2. แบบบันทึกการปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
คณะกรรมการสอบ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมิลผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต

ที่
คุณลักษณะพิเศษ
1 มีทักษะด้านการวิจัย และการนาข้อมูลที่
ได้ จ ากการวิ จั ย ไปสู่ ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ระดับการบริหารงานด้านการพัฒนาสังคม
ที่ มี ค วามรู้ แ ละความสามารถใน การ
กาหนดยุทธศาสตร์และการวางแผนการ
พั ฒ นาสั ง คมอย่ า งสร้ า งสรรค์ ใ นบริ บ ท
สังคมไทย

2 เป็ น นั กบริ ห ารงานด้า นการพัฒ นาสั งคม
แบบมื ออาชีพ ที่ มีส านึกสาธารณะ ความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม
อุ ด มการณ์ และปณิ ธ านของการเป็ น
นักพัฒนาที่ดี

กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนิสิต
1.1) ใช้รูปแบบและกระบวนการเรียนการสอนแบบเน้น
วิจัยเป็นฐานและการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้กับงาน
ด้านการพัฒนาสังคม
1.2) จัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนิสิตกับ
นักวิจัยมืออาชีพ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาโจทย์วิจัยของ
นิ สิ ต โดยมุ่ ง เน้ น ผลการศึ ก ษาที่ น าไปสู่ ก ารก าหนด
ยุทธศาสตร์และการวางแผนเพื่อการพัฒนาสังคม
1.3) สนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตจัดทาโครงการบริการ
วิชาการเพื่อสังคมและกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคม ใน
รูปของโครงการสาธารณประโยชน์เพื่อการพัฒนาสังคม
1.4) สนับสนุนให้มีการนาผลการวิจัยของนิสิตคืนข้อมูล
กลับให้ผู้เกี่ยวข้องได้นาไปใช้ประโยชน์ โดยมีหนังสือ/
เอกสารตอบรับการใช้ประโยชน์
1.5) สนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมประชุมและ
นาเสนอผลงานวิชาการ ในที่ประชุมสัมมนาวิชาการ
2.1) จัดอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของการเป็น
นักบริห ารงานด้านการพัฒ นาสังคมแบบมืออาชีพ ที่มี
สานึกสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม มีอุดมการณ์
และปณิธานของการเป็นนักพัฒนาที่ดี
2.2) พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต มี ค วามเข้ า ใจและ
ตระหนักในความสาคัญของการพัฒนา เปิดโอกาสให้ได้
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละแบ่ ง ปั น ประสบการณ์ กั บ
ผู้บริหาร/นักพัฒนาที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) นิสิตสามารถเป็นนักบริหารงานพัฒนาสังคมแบบมืออาชีพที่มีสานึกสาธารณะและ
ความรั บ ผิ ดชอบต่อสั ง คม โดยปราศจากอคติ ยุติธ รรม เป็นเหตุ เป็นผล และมี ห ลั กฐานสนับสนุน โดย
แสดงออกด้วยการสื่อสารเกี่ยวกับประเด็นปัญหา ข้อสรุป บทวิพากษ์ และข้อเสนอแนะเชิง การบริหารด้วย
ความสุภาพและตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคล ชุมชน และสังคม อย่างมีจรรยาบรรณทาง
วิช าชี พ สามารถใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ที่ เ หมาะสม และมี พ ฤติ ก รรมการแสดงออกที่ มี คุ ณธรรม จริ ยธรรม เป็ น
แบบอย่างที่ดีของสังคม
2) นิสิตมีความกล้าหาญและมีภาวะผู้นาในการส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการบริหารงาน
ด้านการพั ฒนาเพื่อประโยชน์ สุ ขของคนส่ ว นใหญ่ และประพฤติปฏิบัติตนตามหลั กคุณธรรม จริยธรรม
อุดมการณ์ และปณิธานของการเป็นนักพัฒนาที่ดี ทั้งในที่ทางาน ในชุมชน สังคม และในขณะที่ศึกษาเล่า
เรียน
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สอดแทรกอยู่ ในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิช า โดยมุ่งพัมนาทักษะด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมของการเป็นนักบริหารงานด้านการพัฒนาสังคมแบบมืออาชีพ ที่มี สานึกสาธารณะ
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีอุดมการณ์และปณิธานของการเป็นนักพัฒนาที่ดี และการยกตัวอย่างของ
นักพัฒนาที่ดีเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับนิสิต
2) กาหนดในทุกรายวิชามีการพัฒนาและส่งเสริมให้นิสิตมีความเข้าใจและตระหนักใน
ความสาคัญของการพัฒนา เปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์กับผู้บริหารงานด้าน
การพัฒนาสังคมที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้ทุกรายวิชา มีการประเมินผลการเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมร้อยละ 10 ใน
ทุกรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยทาการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้ง
ในระหว่างการศึกษา และภายหลังที่สาเร็จการศึกษาแล้ว ด้วยวิธีการต่ างๆ อาทิ การใช้แบบสอบถาม แบบ
สังเกต แนวสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และแบบวัดผลด้านคุณธรรม จริยธรรม ในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้ง
โดยให้ผู้เรียนประเมินตนเอง ประเมินโดยเพื่อนและอาจารย์
2.2 ด้านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระสาคัญ หลักการและทฤษฎีดา้ นการพัฒนาสังคม
ตลอดจนสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยและการบริหารงานพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
2) มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชาพัฒนาสังคม และมีความเข้าใจประเด็นปัญหาด้าน
การพัฒนาสังคม แนวโน้มและทิศทางของการพัฒนาสังคม นาไปสู่การกาหนดยุทธศาสตร์และการวางแผน
เพื่อการพัฒนาสังคม
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
จัดการเรียนรู้โดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจใน
ศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม สามารถเชื่อมโยงระหว่างหลักการและทฤษฎี กับการประยุกต์ใช้ในระดับ การ
บริ ห ารงานด้ า นการพั ฒ นาสั ง คม โดยใช้ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนที่ ห ลากหลาย ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี และสภาพปัญหา เน้นหลักการเชิงทฤษฎี และการประยุกต์ ใช้ในการวิจัย
โดยมุ่งเน้นให้การทาวิทยานิพนธ์ ของนิสิต มีรากฐานมาจากการมีอิสระทางความคิด การแสวงหาความรู้ได้
ด้วยตนเอง โดยพัฒนาทักษะในการคิดเชิงวิพากษ์ การเป็นผู้นา การตัดสินใจ การสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อ
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม และการยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง โดยสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วม
ประชุมและนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งในระดับชาติ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต อย่างครอบคลุมทุกด้าน
ด้วยการทดสอบย่อย การนาเสนอกลุ่มย่อย การอภิปรายในการประชุมสัมมนาทางวิชาการของภาควิชาฯ
การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การสอบวิทยานิพนธ์ ผลสั มฤทธิ์ของการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน
แบบสหวิทยาการ การนาเสนอผลงานทางวิชาการ
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถวิเคราะห์ สรุป และสังเคราะห์ประเด็นปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ และ
สามารถพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาสังคม ด้วยวิธีการใหม่ๆ
2) สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัย แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนข้อค้นพบต่างๆ จาก
แหล่งข้อมูลที่มีความหลากหลายและเป็นปัจจุบัน และออกแบบการวิจัยด้านการพัฒนาสังคม
3) สามารถนาความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปสู่การออกแบบและวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
สาหรับการบริหารงานด้านการพัฒนาสังคม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ใช้หลักการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ และการแก้ไข
ปัญหา มีความสามารถในการเรียนรู้ และศึกษาค้ นคว้าด้วยตนเอง ผ่านการปฏิบัติจริง สามารถคิดวิพากษ์
อย่างมีระบบ ประยุกต์ใช้ศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม เข้ากับบริบททางสังคมวัฒนธรรม และสภาพปัญหา
ร่วมสมัย ในสถานการณ์จริง โดยใช้ปัญญาเป็นสิ่งกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสดงความคิดเห็น พัฒนาความสามารถในการปรับตัว สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินทักษะทางปัญญา จากการแสดงออกของกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ไข
ปัญหา และการเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานจริง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การนาเสนอผลงาน การอภิปราย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การตอบคาถาม การโต้แย้งและการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง
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2.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง และผู้อื่น
ในการทางานและอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตรทางปัญญา เรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาความ
เข้มแข็งของเครือข่ายทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2) มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการและวิชาชีพด้วยความรับผิดชอบ
3) สามารถวางแผนเพื่อปรับปรุงตนเอง องค์กร ชุมชน และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) สร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ในรูปของกิจกรรมกลุ่มเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
และแสดงออกอย่างโดดเด่น ในการเป็นผู้นาหรือผู้บริหารงานด้านการพัฒนาสังคมแบบมืออาชีพ ทั้งทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
เน้นการเรียนการสอนที่มีการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมทั้งระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง ผู้เรียน
กับผู้สอน และผู้เรียนกับผู้บริหารงานพัฒนาสังคมในทุกระดับ เรียนรู้การปฏิบัติงานทั้ งในระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติการแบบสหวิทยาการและแบบทีม การแสดงออกถึงการมีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี การมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนนิสิตที่ร่วมเรียน ผู้ร่วมงาน และผู้แสดงทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม การ
วางตัวที่เหมาะสมกับสถานภาพทางสังคม กาลเทศะ การร่วมกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาสังคม การ
ประสานงาน การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตหลากหลายด้าน ทั้งระหว่างกิจกรรม
การเรียนการสอนในชั้นเรียน อาทิ ความสนใจ การตั้งใจใฝุเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง การแสดงบทบาทตาม
ภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี ความสามารถในการทางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น การทางานวิจัย และการร่วมทา
กิจกรรมเพื่อสังคม
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถคัดกรองข้อมูลเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และการประยุกต์ใช้สถิติเพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์
2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ
ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ ชุมชน และสังคมทั่วไป สามารถนาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ ผ่านการเผยแพร่ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการศึกษาค้นคว้า
ในประเด็นสาคัญด้านการพัฒนาสังคมต่างๆ
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT เป็นเครื่องมือหรือ
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญ
2) สอดแทรกทักษะด้านการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรียนการสอนในรายวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม และรายวิชาสถิติสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับ เพื่อให้นิสิตฝึกทักษะด้านการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการศึกษาค้นคว้า วิจัย และการนาเสนอผลงาน มีกิจกรรมการเรียนการสอนอื่นๆ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้
ฝึกฝนทักษะต่างๆ ทั้งด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น การอภิปราย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิเคราะห์ปัญหาจริงในการเรียนรู้และการทางานวิจัย
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินผลตามกิจกรรมการเรียนการสอน และการนาเสนองาน โดยใช้แบบประเมิน
ทักษะด้านต่างๆ การทดสอบความรู้ และเทคนิคการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จาลองเสมือน
จริง และการทางานวิจัยตั้งแต่เริ่ม ต้นพัฒนาแนวคิด และโครงร่างการวิจัยจนถึงขั้นตอนการเขียนรายงาน
การนาเสนอผลงาน และการคืนข้อมูลหรือข้อค้นพบสู่สังคม องค์กร หรือ ผู้แสดงทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการพัฒนาสังคม
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา / ผลการเรียนรู้

830511 ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
830512 ทฤษฎีการพัฒนาสังคม
830513 การออกแบบและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
830514 การบริหารการพัฒนาสังคม
830515 การวิเคราะห์ระบบสังคม
830516 สานึกสาธารณะและประเด็นร่วมสมัยกับแนวโน้ม
การพัฒนา
830517 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
830518 สถิติสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
830521 ทฤษฎีและการประเมินผลกระทบจากการพัฒนา
830522 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการพัฒนา
830523 การสร้างเสริมศักยภาพกลุ่ม องค์การ และชุมชน
830524 เครื่องมือและเทคนิคสาหรับงานพัฒนา
830525 นโยบายสาธารณะด้านการพัฒนา
830526 นโยบายการพัฒนากับการเปลีย่ นแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม
หมายเหตุ: ความรับผิดชอบหลัก 

ทักษะด้านความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1







1.2







2.1







2.2







3.1







3.2







3.3
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4.4
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ต่อ

รายวิชา / ผลการเรียนรู้

830527 ประชากร สังคม กับการพัฒนา
830528 สาระศึกษาด้านการพัฒนาสังคม
830571 สัมมนาการพัฒนาสังคม
830572 ภูมิภาคศึกษา
830581-3 การค้นคว้าอิสระ
830591-4 วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก1
830595-7 วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก2
หมายเหตุ: ความรับผิดชอบหลัก 

คุณธรรม
จริยธรรม

1.1








1.2








ทักษะด้าน
ความรู้

2.1








2.2








ทักษะทางปัญญา

3.1








3.2








3.3








ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

4.1








4.2








4.3








4.4








ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์การประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือเกณฑ์การให้ระดับคะแนน (เกรด)
ใช้ระบบอักษรลาดับขั้นและค่าลาดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา โดย
แบ่งการกาหนดอักษรลาดับขั้นเป็น นที่ไม่มีค่ากลุ่ม คือ อักษรลาดับขั้นที่มีค่าลาดับขั้น อักษรลาดับขั้ 3ลาดับ
ขั้น และอักษรลาดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล
1. 1อักษรลาดับขั้นที่มีค่าลาดับขั้น ให้กาหนดดังนี้
อักษรลาดับขั้น
ความหมาย
ค่าลาดับขั้น
A
ดีเยี่ยม
(excellent)
4.00
B+
ดีมาก
(very good)
3.50
B
ดี
(good)
3.00
C+
ดีพอใช้
(fairly good)
2.50
C
พอใช้
(fair)
2.00
D+
อ่อน
(poor)
1.50
D
อ่อนมาก
(very poor)
1.00
F
ตก
(failed)
0.00
1.2 อักษรลาดับขั้นที่ไม่มีค่าลาดับขั้น ให้กาหนดดังนี้
อักษรลาดับขั้น
ความหมาย
S
เป็นที่พอใจ
U
ไม่เป็นที่พอใจ
W
การถอนรายวิชา

(satisfactory)
(unsatisfactory)
(withdrawn)

1.3 อักษรลาดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล ให้กาหนดดังนี้
อักษรลาดับขั้น
ความหมาย
I
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์
P
การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด

(incomplete)
(in progress)

- รายวิชาบังคับนิสิตจะต้องได้ลาดับขั้นไม่ต่ากว่า C หรือ S มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนซ้า
- รายวิชาที่กาหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรลาดับขั้น S หรือ U ได้แก่ รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์/สัมมนา
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2. กระบวนการสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
กาหนดระบบการสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้เพื่อแสดงหลักฐานยืนยันหรือสนับสนุนว่านิสิตและ
มหาบัณฑิตทุกคน มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
โท สาขาวิชาพัฒนาสังคม
2.1 การทบทวนมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการของภาควิชาฯ ดาเนินการพิจารณาทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามหลักสูตร ในแต่ละปีที่การศึกษาอย่างน้อย 25% ของจานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
2.2.2 สุ่มรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษาที่เป็นรายวิชาบังคับ จานวน 1
รายวิชา และรายวิชาอื่นๆ จานวน 1 รายวิชา
2.2.3 คณะกรรมการพิจารณาผลการเรียนรู้จาก มคอ. 5 และสุ่มสัมภาษณ์นิสิต ร้อยละ 25
ของจานวนนิสิตที่เรียน
2.2.4 สรุปรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ต่อคณะกรรมการภาควิชาฯ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากนิสิตสาเร็จการศึกษา
2.2.1 ประเมินคุณลักษณะจากบัณฑิตที่จบการศึกษา
2.2.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 หลักสูตร แผน ก แบบ ก1
3.1.1 มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
3.1.2 ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
3.1.3 สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3.1.4 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร
3.1.5 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
3.1.6 ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วน
หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ทีม่ ีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการ
ตีพิมพ์
3.2 หลักสูตร แผน ก แบบ ก2
3.2.1 มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
3.2.2 ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
3.2.3 สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3.2.4 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร
3.2.5 มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.00
3.2.6 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
3.2.7 ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วน
หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการ
ตีพิมพ์
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3.3 หลักสูตร แผน ข
3.3.1 มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
3.3.2 ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
3.3.3 สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3.3.4 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร
3.3.5 มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.00
3.3.6 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศหรือแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ภาควิชาฯ/คณะ/หลักสูตรที่เปิดสอน
1.2 มีโครงการประชุมและสัมมนาวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่ งปัน
ประสบการณ์ด้านการเรีย นการสอน การประเมินผล การวิจัย และการปฏิบัติงานด้านการพัฒ นาสังคม
ระหว่างอาจารย์ใหม่และคณาจารย์ของหลักสูตร
1.3 จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานสาหรับอาจารย์ใหม่ โดยมีเนื้อหาครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ 1) นโยบาย
ของมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาฯ และหลักสู ตรที่เปิดสอน 2) ความเชี่ยวชาญ ความสนใจ คุณวุฒิและ
ผลงานวิจัยของคณาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรฯ 3) การประเมินผลการเรียนการสอน
4) ข้อมูลทั่ว ไปด้านการดาเนินชีวิต สภาพแวดล้อม และการปรับตัว และ 5) ทาเนียบคณาจารย์ประจา
หลักสูตร อาจารย์พิเศษ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ใหม่
2.1 การพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล
1) ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้รับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษา เทคนิค
และทักษะในการประเมินผล ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย
2) ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ ด้านการ
วิจัย การเรียนการสอน และการปฏิบัติงานร่วมกับผู้แสดงทางสังคม ตลอดจนภาคี หน่วยงานที่/องค์กร /
ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ
3) สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมประชุม และนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
1) สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักวิจัยกับสถาบันการศึกษาหน่วยงาน/
ด้านการพัฒนาสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2) สนับสนุนให้คณาจารย์ ได้ศึกษาดูงานต่างประเทศ ฝึกอบรม ศึกษาต่อ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านการพัฒนาสังคม ทาวิจัยร่วมกับนักวิชาการด้านพัฒนาสังคม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผู้บริหารงานพัฒนาสังคมในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
3) สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมประชุม และนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4) จัดโครงการบริการวิชาการด้านการพัฒนาสังคม เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นิสิต
และศิษย์เก่าได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน
การพัฒนาสังคม ตลอดจนสร้างเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้ บริหารงานพัฒนาสังคมทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ
5) ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นเปูาหมายหลัก และเพื่อผลสัมฤทธิ์ด้าน
การเรียนการสอน เพื่อสร้างเสริมความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพพัฒนาสังคมเป็นเปูาหมายรอง
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6) ส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยในลักษณะสหวิทยาการระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า
และนิสิตปัจจุบันของหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
7) สนับสนุนงบประมาณเพื่อการเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนาวิชาการสาหรับ
คณาจารย์ และนิสิต ด้านคอมพิวเตอร์ ภาษา สถิติและการวิจัย
8) จัดโครงการเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่คณาจารย์และนิสิตอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนให้มีการสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษา
9) สนับสนุนให้คณาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อให้มีตาแหน่งทางวิชาการ
สูงขึ้น
10) สนับสนุนงบประมาณเพื่อพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ที่สังเคราะห์ขึ้นจาก
ผลงานวิจัยของคณาจารย์ ในรูปของหนังสือ ตารา วารสารวิชาการที่มีมาตรฐานสากล
11) ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสังคมที่จัดขึ้น
โดยมหาวิทยาลัยภาควิชา ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรด้านการพัฒนาสังคม/คณะ/
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
การบริห ารหลักสูตรเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการประจาหลักสูตร ประกอบด้วย 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
สังคมศาสตร์ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้กากับดูแล คอยให้คาแนะนา ส่งเสริม สนับสนุน และกาหนด
แนวนโยบายปฏิบัติงานที่เหมาะสมให้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะ อาจารย์ผู้สอน
และอาจารย์พิเศษ เพื่อติดตาม กากับดูแล รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็น
ประจาทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยจาแนกออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้
1.1 ด้านการเรียนการสอน
มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ.
2548 และการจัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของหลักสูตร โดยอาจารย์ประจาวิชาจัดทาแผนการ
สอน (มคอ.3) ในหั ว ข้อวิช าที่ตนรั บ ผิ ดชอบ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงานของ
อาจารย์อย่างสม่าเสมอ โดยส่งเสริมให้มีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนจัดให้มีงบประมาณสนับสนุนให้
อาจารย์เข้าร่วมอบรม สัมมนา ผลิตตารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน หรือบทความทางวิชาการ จัด
ให้มีการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และวิทยาการ
ใหม่ๆ
1.2 ด้านหลักสูตร
มีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมวัฒนธรรม และตลอดจนความต้องการของตลาดแรงงาน ความพร้อมและความสามารถของนิสิต
ทุกๆ 2 ปี
1.3 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
การเรียนการสอนในหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อนาไปสู่ การออกแบบยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อ แก้ไขปัญหาสังคม โดยเฉพาะ
ปัญหาเชิงพื้นที่ และการบริหารงานด้านการพัฒนาสังคม เน้นสร้างและพัฒนาทักษะของนักบริหารงานด้าน
การพัฒนาสังคมที่มีความสามารถเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติ เพิ่มเติมประสบการณ์ทั้งในและนอกชั้น
เรียน โดยในห้องเรียนใช้การเรียนที่เน้นการนากรณีศึกษาที่เป็นประเด็นการพัฒนาสังคมร่วมสมัย ปัญหา
เร่งด่วน นโยบายสาธารณะ หรือประเด็นเด่นซึ่งเป็นที่สนใจของสถาบัน/องค์กรด้านการพัฒนาสังคม หรือผู้มี
ประสบการณ์ด้านการบริหารการพัฒนา ตลอดจนผู้กาหนดนโยบายด้านการพัฒนาสังคม โดยจัดให้มี
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารการพัฒนา และวิทยากรพิเศษ ร่วมบรรยายในรายวิชาต่างๆ ให้คณาจารย์ และนิสิตเข้า
มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน ฝึกทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การวิพากษ์ การอภิปราย และการ
แสดงความคิ ด เห็ น พร้ อ มทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทางวิ ช าการด้ า นการพั ฒ นาสั ง คมใน
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ระดับประเทศหรือนานาชาติ และส่งเสริมให้มีการใช้และพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยสอดแทรกไว้ใน
รูปของการอ่าน การฟัง การเขียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกรายวิชา
1.4 ด้านการให้คาแนะนานิสติ
จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี คอยให้คาแนะนาในเรื่องต่างๆ แก่นิสิตทุกรุ่น เช่น การปรับตัว การใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัยในฐานะนิสิตระดับมหาบัณฑิต การลงทะเบียนเรียน การทาวิทยานิพนธ์ การพัฒนา
ทักษะทางสังคม ภาษา เทคโนโลยีและการสื่อสาร โดยให้อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
ตั้งแต่ต้น เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยในแต่ละปีให้นิสิตแต่ละ
รุ่นประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา เสนอแนะและให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุง
การเรียนการสอนต่อไป
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อ
ตารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์ที่เพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนทั้ง
ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนของนิสิต พร้อมทั้งสร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนิสิต
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะสังคมศาสตร์ มีความพร้อมด้านตารา หนังสือ แหล่งสื บค้นและ
ฐานข้อมูล ต่างๆ โดยมีส านั กหอสมุดกลาง ห้ องสมุ ดคณะ/ส านักวิช าต่า งๆ ห้ องสมุดคณะสั ง คมศาสตร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีความพร้อมและเพียงพอในการศึกษาค้นคว้าของ
นิสิต (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 จานวนทรัพยากรทางด้านสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประเภททรัพยากร
หนังสือ
หนังสือ
วารสาร
สถานที่จัดเก็บ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
(รายชื่อ)
(เล่ม)
(เล่ม)
ห้องอ่านหนังสือคณะสังคมศาสตร์
2,589
587
50
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
26,981
6,599
797
รวม
29,570
7,186
874
หมายเหตุ ฐานข้อมูลปี 2556

โสตทัศนวัสดุ
(เรื่อง)
215
4,403
4,618
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่ม
ประสานงานกับสานักหอสมุดกลาง เพื่อจัดซื้อหนังสือ ตารา และเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารแก่ อ าจารย์ แ ละนิ สิ ต ได้ ใ ช้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง และใช้ ป ระกอบการเรี ย นการสอน
ประสานงานอาจารย์ผู้สอนและวิทยากรพิเศษ เพื่อเสนอรายชื่อและจัดซื้อหนังสือและเอกสารทางวิชาการที่
ทันสมัยและจาเป็นสาหรับการเรียนการสอน
คณะสังคมศาสตร์จัดพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อเป็นห้องค้นคว้าอิสระ และห้องพักระดับบัณฑิตศึ กษา
อานวยความสะดวกในการใช้งาน สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์การศึกษาที่จาเป็น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ส าหรั บ ความต้ องการทั่ว ไป ประสานงานให้ ง านแผนฯ ของคณะสั งคมศาสตร์ และเจ้ า หน้ า ที่
ผู้เกี่ยวข้องประเมินความเพียงพอของปริมาณทรัพยากร โดยเปรียบเทียบกับจานวนนิสิต คณาจารย์ และ
บุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ เป็นประจาทุกไตรมาส สาหรับทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ให้
ประเมินทุกรายภาคการศึกษา แล้วเสนอต่อประธานหลักสูตรฯ และภาควิชาฯ เพื่อจัดสรรงบประมาณ และ
จัดซื้อจัดหาตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยกาหนดให้อาจารย์ใหม่
ที่รับเข้ามีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาพัฒนาสังคม หรือสาขาอื่นด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตรและผู้ ส อนร่ว มประชุมหารือเพื่อวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมินผล และให้ ความเห็น ชอบต่อการประเมินทุกรายวิช า เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาต่างๆ บรรลุตามเปูาหมายของหลักสูตร เพื่อให้มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มีคุณลักษณะ
สอดคล้องกับเปูาประสงค์ ด้านการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ต้องการ
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสศึกษา และมีประสบการณ์ตรงในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์พิเศษ และ
ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานพัฒนาสังคม หลักสูตรฯ จึงกาหนดแนวนโยบายไว้ว่าทุกรายวิชา
จะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษ หรือวิทยากรภายนอก ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาเอก
หรือมีตาแหน่งวิชาการอย่างน้อยระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นต้นไป หรือเป็นผู้บริหารงานพัฒนาสังคมที่
ประสบความสาเร็จ ได้รับรางวัลหรือเป็นที่ยกย่องยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ มาให้ความรู้หรือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนิสิต
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุน ควรมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่
รับผิดชอบ
4.2 การเพิ่มทักษะและความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
หลักสูตรต้องสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญใน
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิต
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและด้านอื่นๆ แก่นิสิต
มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปให้แก่นิสิตทุกคน สาหรับนิสิตที่มีปัญหาในการ
เรียน สามารถเข้าปรึกษาหารือในประเด็นต่างๆ กับอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปได้ 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
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
6.1 มีการศึกษาวิจัยเพื่อสารวจและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน การเปลี่ยนแปลงของ
สังคม สถานการณ์เชิง นโยบายที่เกี่ย วข้องกับหลั กสูตร เพื่อเป็นข้อมูล พื้นฐาน ในการเปิด พัฒ นา และ
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
6.2 มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตและความต้องการของนายจ้างอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ
6.3 มีก ารติ ดตาม การพั ฒ นาอาชี พ และความก้ าวหน้ า ในการทางานและหน้ าที่ ก ารงานของ
มหาบัณฑิต อย่างต่อเนื่อง และมีการนาข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
7. ตัวบ่งชี้และผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเปูาหมายตัวชี้วัดที่ 1-12 อยู่ในเกณฑ์ที่ดีในปีแรกที่เปิดสอน โดย
กาหนดให้เกณฑ์การประเมินในระดับดี ได้แก่ มีการดาเนินงานครบถ้วนตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ
80 ของตัวบ่งชี้การดาเนินงานในข้อ 6-12 ที่ระบุไว้ในปีที่ถูกประเมิน โดยต้องดาเนินการให้ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีตลอดไป
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(ถ้าประกาศแล้ว)
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
หลักสูตรในครบทุกรายวิชา
4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ.
6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ. 7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่
รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน
การจัดการเรียนการสอน
9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา
วิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีที่ 1
2557
X

ปีที่ 2
2558
X

ปีที่ 3
2559
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

≥ 25

≥ 25

≥ 25

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

หมายเหตุ: ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 12 เป็นตัวบ่งชี้ตาม TQF ยกเว้น 3 และ 5 ที่มีการปรับสาหรับมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ออกแบบกระบวนการประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร ในส่วนของการประเมินกลยุทธ์การ
สอนไว้ 2 ประการคือ
1) ผู้สอนประเมินผู้เรียนทุกหัวข้อการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ ในประเด็นของความรู้และ
ความเข้าใจ ในรูปของการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน การอภิปรายโต้ตอบการแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และการตอบคาถามของผู้เรียนในชั้นเรียน
2) ผู้สอนประเมินผู้เรียนทุกหัวข้อการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ ที่อยู่ในรูปของการประยุกต์ใช้
ในโครงการและกิจกรรมที่ผู้เรียนริเริ่มและจัดกระทาเพื่อบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสังคม
ทั้งนี้ กาหนดให้การเรียนการสอนในทุกรายวิชามีความยืดหยุ่น และมีการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน โดยมีทั้งการประเมินเบื้องต้นในชั้นเรียน ทันทีที่จบการเรียนการสอนใน
แต่ละครั้ง เพื่อให้การปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของผู้สอนสามารถกระทาได้ในทันทีและการประเมินในช่วง
กลางภาค ผ่านแบบประเมินผู้สอนในรายวิชานั้นๆ ในภาพรวม และแบบประเมินกลยุทธ์ของผู้สอนแต่ละ
ท่านเมื่อสิ้ นสุดการเรีย นการสอนแต่ล ะรายวิช า เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจ ทักษะด้านต่างๆ ตาม
เปูาหมายที่กาหนดไว้ในหลักสูตรฯ เพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนากลยุทธ์ของผู้สอนต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจาย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ประกอบด้วยการประเมินทักษะของอาจารย์ผู้สอน โดยนิสิตที่เรียนในแต่ละรายวิชาในมิติที่
เกี่ยวข้องกับการใช้แผนกลยุทธ์การสอนของผู้สอน ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
1) การประเมินจากนิสิตโดยใช้แบบประเมิน
2) การสังเกตการณ์จากคณาจารย์/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอนโดย
ใช้แบบสังเกต
3) การประเมินภาพรวมของหลักสูตรมหาบัณฑิต โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
4) ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยใช้ผลการประเมินของผู้สอนในแต่ละรายวิชาเทียบเคียงกับ
สถาบันการศึกษาอื่นที่จัดการเรียนการสอนในเนื้อหารายวิชาที่คล้ายคลึงกัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ประกอบด้วยการประเมินหลักสูตรในภาพรวม ด้วยรูปแบบต่างๆ อาทิ แบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกที่ออกแบบอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานวิชาการ เพื่อสอบถามและสัมภาษณ์ในประเด็นที่
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของมหาบัณฑิตจากกลุ่มเปูาหมายดังนี้
1) นิสิตปีสุดท้าย/มหาบัณฑิตใหม่
2) นายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา
3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี โดยใช้ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามที่ระบุไว้
ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยผู้ ป ระเมิน ประกอบด้ว ยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้ว ย
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและงานแผนปรับปรุง
1) รวบรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ในหัวข้อ 1, 2, 3
2) สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากทุกแหล่ง
3) วิเคราะห์ผลที่ได้จากการทบทวนเพื่อวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4) จัดประชุมคณาจารย์ประจาหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หารือ และกาหนดแนวทางปรับปรุงหลักสูตร
5) จัดทาร่างหลักสูตรที่ปรับปรุง
6) จัดทาโครงการปรับปรุงหลักสูตร แผนกลยุทธ และการนาแผนไปปฏิบัติเพื่อการปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบระยะเวลาตามหมวดที่ 1 ข้อ 7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน

57

ภาคผนวก ก
เปรียบเทียบหลักสูตร พ.ศ. 2547 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
1. ตารางเปรียบเทียบจานวนหน่วยกิต
หลักสูตรพ.ศ. 2547
- ไม่เปิด แผน ก แบบ ก2 วิทยานิพนธ์และมีงานรายวิชา
จานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต
แผน ข การค้นคว้าอิสระและมีงานรายวิชา
จานวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
แผน ก แบบ ก1 วิทยานิพนธ์และไม่มีงานรายวิชา
จานวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2 วิทยานิพนธ์และมีงานรายวิชา
จานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แผน ข การค้นคว้าอิสระและมีงานรายวิชา
จานวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

2. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
เกณฑ์ ศธ.
(หน่วยกิต)

หมวดวิชา

1. งานรายวิชา (Course work)
ไม่น้อยกว่า
1.1 วิชาพื้นฐาน
1.2 วิชาบังคับ
1.3 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
2. วิทยานิพนธ์
3. การค้นคว้าอิสระ
4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

แผน
ก1
-

แบบ
ก2
24

แผน ข

36
36

12
36

3-6
36

30-33

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2547
(หน่วยกิต)
แบบ แผน ข
ก2
25
31
7
12
6
12
3
37

7
12
12
6
3
37

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2557
(หน่วยกิต)
แผน
แบบ แผน ข
ก1
ก2
24
30
36
8
36

18
6
12
8
36

18
12
6
8
36
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3. ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา
หลักสูตร พ.ศ. 2547

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
แผน ก แบบ ก1
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น

- ไม่เปิด -

830517 ระเบียบวิธีวิจยั ทางสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Research Methodology in Social
Science (Non-Credit)
830518 สถิติสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(2-2-5)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Statistics for Social Science Research
(Non-Credit)
830591 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก1
9 หน่วยกิต
Thesis I, Type A1
รวม
9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย

- ไม่เปิด -

830571 สัมมนาการพัฒนาสังคม (ไม่นับหน่วยกิต)
Social Development Seminar

1(0-2-1)

(Non-Credit)

830592 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก1
Thesis II, Type A1
รวม

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น

- ไม่เปิด -

830572 ภูมิภาคศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)
Regional Studies (Non-Credit)
830593 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก1
Thesis III, Type A1
รวม

1(0-2-1)
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย

- ไม่เปิด 830594
รวม

วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก1
Thesis IV, Type A1

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
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หลักสูตร พ.ศ. 2547
แผน ก แบบ ก2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
แผน ก แบบ ก2

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
205500 ภาษาอังกฤษสาหรับระดับปริญญาโท
(ไม่นับหน่วยกิต)
English for Master Level Studies

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
3(3-0)

(Non-Credit)

227510 ระเบียบวิธีวิจยั เพื่อการพัฒนาสังคม
3(2-2)
Research Methodology for Social
Development
227516 คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจยั ด้านการพัฒนา
3(2-2)
สังคม
Computer for Social Development
Research
227562 ทฤษฎีการพัฒนาสังคม
3(3-0)
Social Development Theory
รวม
9(12) หน่วยกิต

830511 ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3(3-0-6)
Sociological and Anthropological
Theories
830513 การออกแบบและการวางแผนเชิง
3(2-2-5)
ยุทธศาสตร์
Strategic Designing and Planning
830517 ระเบียบวิธีวิจยั ทางสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Research Methodology in Social
Science (Non-Credit)
830518 สถิติสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(2-2-5)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Statistics for Social Science
Research (Non-Credit)
รวม
6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย

227541 การสร้างทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
3(2-2)
Building Social and Cultural Capital
227542 ทฤษฎีและการประเมินผลกระทบด้านสังคม 3(3-0)
Theory and Social Impact
Assessment
227561 การวางแผนและการพัฒนาสังคม
3(3-0)
Social Planning and Social
Development
227599 วิทยานิพนธ์
3 หน่วยกิต
Thesis
รวม
12 หน่วยกิต

830512 ทฤษฎีการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Social Development Theory
830514 การบริหารการพัฒนา
3(3-0-6)
Social Development Administration
830515 การวิเคราะห์ระบบสังคม
3(2-2-5)
Social System Analysis
830571 สัมมนาการพัฒนาสังคม
1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Social Development Seminar
(ไม่นับหน่วยกิต)
830595 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
3 หน่วยกิต
Thesis I, Type A2
รวม
12 หน่วยกิต
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หลักสูตรพ.ศ. 2547
แผน ก แบบ ก2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
แผน ก แบบ ก2

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
227xxx

วิชาเลือก 1
Elective Course I
227xxx วิชาเลือก 2
Elective Course II
227599 วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
3(x-x)
3(x-x)
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
227544 สัมมนาการพัฒนาสังคม
Social Development Seminar
227599 วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม

830516 สานึกสาธารณะและประเด็นร่วมสมัยกับ 3(2-2-5)
แนวโน้มการพัฒนา
Public Consciousness, Contemporary
Issues and Development Trend
830xxx วิชาเลือก 1
3(x-x-x)
Elective Course I
830xxx วิชาเลือก 2
3(x-x-x)
Elective Course II
830572 ภูมิภาคศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)
1(0-2-1)
Regional Studies (Non-Credit)
830596 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2
3 หน่วยกิต
Thesis II, Type A2
รวม
12 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
1(0-3)
3 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต

830597 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2
Thesis III, Type A2
รวม

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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แผน ข

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
แผน ข

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น

205500 ภาษาอังกฤษสาหรับระดับปริญญาโท
3(3-0)
(ไม่นับหน่วยกิต)
English for Master Level Studies
227510 ระเบียบวิธีวิจยั เพื่อการพัฒนาสังคม
3(2-2)
Research Methodology for Social
Development
227516 คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจยั ด้านการพัฒนา
3(2-2)
สังคม
Computer for Social Development
Research
227562 ทฤษฎีการพัฒนาสังคม
3(3-0)
Social Development Theory
รวม
9(12) หน่วยกิต

830511 ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3(3-0-6)
Sociological and Anthropological
Theories
830513 การออกแบบและการวางแผนเชิง
3(2-2-5)
ยุทธศาสตร์
Strategic Designing and Planning
830514 การบริหารการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Social Development Administration
รวม
9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย

227541 การสร้างทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
3(2-2)
Building Social and Cultural Capital
227542 ทฤษฎีและการประเมินผลกระทบด้านสังคม 3(3-0)
Theory and Social Impact
Assessment
227561 การวางแผนและการพัฒนาสังคม
3(3-0)
Social Planning and Social
Development
227xxx วิชาเลือก 1
3(x-x)
Elective Course I
227598 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
1 หน่วยกิต
Independent Studies
รวม
13 หน่วยกิต

830512 ทฤษฎีการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Social Development Theory
830515 การวิเคราะห์ระบบสังคม
3(2-2-5)
Social System Analysis
830517 ระเบียบวิธีวิจยั ทางสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Research Methodology in Social
Science (Non-Credit)
830571 สัมมนาการพัฒนาสังคม (ไม่นับหน่วยกิต) 1(0-2-1)
Social Development Seminar
(Non-Credit)
รวม
6 หน่วยกิต

ไม่เปิดการสอนภาคฤดูร้อน

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
830518 สถิติสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
(ไม่นับหน่วยกิต)
Statistics for Social Science
Research (Non-Credit)
830xxx วิชาเลือก 1
Elective Course I
830xxx วิชาเลือก 2
Elective Course II
รวม

3(2-2-5)

3(x-x-x)
3(x-x-x)
6 หน่วยกิต
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

แผน ข

แผน ข
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น

227xxx

วิชาเลือก 2
Elective Course II
227xxx วิชาเลือก 3
Elective Course III
227598 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent Studies
รวม

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
3(x-x)
3(x-x)
2 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

830515 สานึกสาธารณะและประเด็นร่วมสมัยกับ 3(2-2-5)
แนวโน้มการพัฒนา
Public Consciousness, Contemporary
Issues and Development Trend
830xxx วิชาเลือก 3
3(x-x-x)
Elective Course III
830572 ภูมิภาคศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)
1(0-2-1)
Regional Studies (Non-Credit)
830581 การค้นคว้าอิสระ 1
2 หน่วย
กิต
Independent Study I
รวม
8 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
227xxx

วิชาเลือก 4
Elective Course IV
227544 สัมมนาการพัฒนาสังคม
Social Development Seminar
227598 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent Studies
รวม

ไม่เปิดการสอนภาคฤดูร้อน

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
3(x-x)
1(0-3)
3 หน่วยกิต

830xxx

วิชาเลือก 4
Elective Course IV
830582 การค้นคว้าอิสระ 2
Independent Study II
รวม

3(x-x-x)
2 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต

7 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
830583 การค้นคว้าอิสระ 3
Independent Study III
รวม

2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
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4. ตารางเปรียบเทียบองค์ประกอบหลักสูตร
รายการ
จานวนหน่วยกิต
จานวนรายวิชาบังคับ
ไม่นับหน่วยกิต
วิชาพื้นฐาน
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
การค้นคว้าอิสระ

หลักสูตร พ.ศ. 2547
แผน ก แบบ ก1 ไม่มี
แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต
แผน ข
ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก1 ไม่มี
แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
แผน ข
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก1 ไม่มี
แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
แผน ข
ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก1 ไม่มี
แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แผน ข
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก1 ไม่มี
แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
แผน ข
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก1 ไม่มี
แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แผน ข
ไม่มี
แผน ก แบบ ก1 ไม่มี
แผน ก แบบ ก2 ไม่มี
แผน ข
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
แผน ก แบบ ก1 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แผน ข
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก1 ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
แผน ข
ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก1 ไม่มี
แผน ก แบบ ก2 ไม่มี
แผน ข
ไม่มี
แผน ก แบบ ก1 ไม่มี
แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
แผน ข
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก1 ไม่มี
แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
แผน ข
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก1 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แผน ข
ไม่มี
แผน ก แบบ ก1 ไม่มี
แผน ก แบบ ก2 ไม่มี
แผน ข
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

5. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างรายวิชาและรายละเอียดรายวิชา
หลักสูตรพ.ศ. 2547
1) วิชาพื้นฐาน
227510 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม 3(2-2)
Research Methodology for
Social Development
227516 คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยด้านพัฒนา 3(2-2)
สังคม
Computer for Social
Development Research
227544 สัมมนาการพัฒนาสังคม
1(0-3)
Social Development Seminar

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
1) วิชาพื้นฐาน
ไม่มี

สาระที่ปรับปรุง
ย้ า ยวิ ช า 227510 227516 และ
227544 เป็นวิชาบังคับไม่นับหน่วกิต
- วิชา 227516 เปลี่ยนชื่อเป็นสถิติสาหรับ
การวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร์ และปรั บ ปรุ ง
ค าอธิ บ ายรายวิ ช าให้ มี เ นื้ อ หาตามหลั ก
สากล
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5. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างรายวิชาและรายละเอียดรายวิชา
หลักสูตรพ.ศ. 2547
2) วิชาบังคับ
227541 การสร้างทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
Building Social and Cultural Capital
227542 ทฤษฎีและการประเมินผลกระทบด้านสังคม
Theory and Social Impact Assessment
227561 การวางแผนและการพัฒนาสังคม
Social Planning and Social
Development
227562 ทฤษฎีการพัฒนาสังคม
Social Development Theory

3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
2) วิชาบังคับ
830511 ทฤษฏีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Sociological and Anthropological
Theories
830512 ทฤษฎีการพัฒนาสังคม
Social Development Theory
830513 การออกแบบและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
Strategic Designing and Planning
830514 การบริหารการพัฒนาสังคม
Social Development Administration
830515 การวิเคราะห์ระบบสังคม
Social System Analysis
830516 สานึกสาธารณะและประเด็นร่วมสมัยกับ
แนวโน้มการพัฒนา
Public Consciousness, Contemporary
Issues and Development Trend

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

- ปรับวิชาเลือกเฉพาะสาขา เพื่อให้มีทิศทางมากขึ้น
โดยยุ บ รวมรายวิ ช าที่ มี ส าระเหมื อ นกั น และตั ด
รายวิ ช าที่ ล้ า สมั ย โดยแบ่ ง กลุ่ ม วิ ช าเลื อ กให้
สอดคล้ อ งกั บ อั ต ลั กษณ์ แ ละปรั ช ญาของหลั ก สู ต ร
สามารถสรุปกลุ่มวิชาเลือกได้ 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่ม
วิชาทฤษฎี 2) กลุ่มวิชาเครื่องมือ /เทคนิค 3) กลุ่ม
วิชานโยบาย 4) กลุ่มวิชาประเด็นทางสังคม
- ปิดรายวิชา 227541
- รายวิชา 227542 ย้ายไปวิชาเลือก เปลี่ยนรหัสวิชา
เป็ น 830521 เปลี่ ย นเป็ น ชื่ อ วิ ช าทฤษฎี ก าร
ประเมิ น ผลกระทบจากการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
คาอธิบายรายวิชา
- รายวิ ชา 227561 เปลี่ย นรหัสวิช าเป็น 830513
เปลี่ยนเป็นชื่อวิชาการออกแบบและการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์และปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
- รายวิ ช า 227562 เปลี่ย นรหัสวิช าเป็น 830512
ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
- เพิ่มรายวิชา 830514 การบริหารการพัฒนาสังคม
- เพิ่มรายวิชา 830515 การวิเคราะห์ระบบสังคม
- เพิ่มรายวิชา 830516 สานึกสาธารณะและประเด็น
ร่วมสมัยกับแนวโน้มการพัฒนา
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5. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างรายวิชาและรายละเอียดรายวิชา (ต่อ)
หลักสูตรพ.ศ. 2547
3) หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขา
227511

227521

227522

227523
227532
227543
227545

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนา
สังคม
Information System for Social
Development Planning
การวิเคราะห์นโยบายและกลยุทธ์ในการ
วางแผนสังคมเปรียบเทียบ
Comparative Analysis of Strategic
Development Policy and Plans
การสร้างเสริมศักยภาพชุมชนในการพัฒนา
สังคม
Capacity Building of the Community
for Social Development
จริยธรรมเพื่อการพัฒนา
Ethics for Social Development
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาสังคม
Social Development Literature Review
ความเป็นหญิง-ชาย ครอบครัว และการ
พัฒนา
Gender, Family and Development
การพัฒนาและการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
Community Development and
Environmental Management

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

สาระที่ปรับปรุง

3) วิชาเลือก
3(2-2)

830521

3(2-2)

830522
830523

3(2-2)
830524
3(2-2)
830525
2(1-2)
830526
3(2-2)
830527
3(2-2)
830528

ทฤษฎีและการประเมินผลกระทบจากการ
พัฒนา
Theory and Evaluation on Impact
from Development
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยากับการพัฒนา
Sociology and Anthropology of
Development
การสร้างเสริมศักยภาพกลุ่ม องค์การ และ
ชุมชน
Capacity Building for Group
Organization and Community
เครื่องมือและเทคนิคสาหรับงานพัฒนา
Development Tools and Techniques
นโยบายสาธารณะด้านการพัฒนา
Public Policy on Development
นโยบายการพัฒนากับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม
Development Policy toward Social
and Cultural Change
ประชากร สังคม กับการพัฒนา
Population, Society and Development
สาระศึกษาด้านการพัฒนาสังคม
Substantive Social Development

3(3-0-6)

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

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

- ปิดรายวิชา 227511 227521 227523 227532
227543 227545
- รายวิชา 227522 เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 830523
เปลี่ยนชื่อรายวิชาเป็น การสร้างเสริมศักยภาพกลุ่ม
องค์การ และชุมชน และปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
- รายวิชา 227542 ย้ายไปวิชาเลือก เปลี่ยนรหัสวิชา
เป็ น 830521 เปลี่ ย นเป็ น ชื่ อ วิ ช าทฤษฎี ก าร
ประเมิ น ผลกระทบจากการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
คาอธิบายรายวิชา
- เพิ่มรายวิชา 830522 สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยากับการพัฒนา
- เพิ่มรายวิชา 830524 เครื่องมือและเทคนิคสาหรับ
งานพัฒนา
- เพิ่มรายวิชา 830525 นโยบายสาธารณะด้านการ
พัฒนา
- เพิ่มรายวิชา 830527 ประชากร สังคม กับการ
พัฒนา
- เพิ่มรายวิชา 830528 สาระศึกษาด้านการพัฒนา
สังคม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
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5. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างรายวิชาและรายละเอียดรายวิชา (ต่อ)
หลักสูตรพ.ศ. 2547
3) หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขา (ต่อ)
227563
227564
227565

227581

227583

สิ่งแวดล้อมทางสังคมและสถาบันทางสังคม
Social Environment and Institutions
โครงการพัฒนาสังคมและการฝึกปฏิบัติ
Social Development Project and
Practice
ยุทธศาสตร์การจัดองค์กรเพื่อการพัฒนา
สังคม
Community Organizing Strategies for
Social Development
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความสัมพันธ์เชิง
อานาจ
Local Wisdom and Power
Relationships
ภูมิภาคศึกษา
Regional Studies

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
2(1-2)

สาระที่ปรับปรุง
- ปิดรายวิชา 227563 2277564 227581
- ย้ายวิชาภูมิภาคศึกษาไปอยู่หมวดวิชาบังคับไม่นับ
หน่วยกิต เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 830572

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

3(2-2)

1(0-2)
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5. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างรายวิชาและรายละเอียดรายวิชา (ต่อ)
หลักสูตรพ.ศ. 2547

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

4) วิทยานิพนธ์
227599

วิทยานิพนธ์
Thesis

4) วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต

5) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
227598

การค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent Studies

สาระที่ปรับปรุง

830591 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก1
Thesis I, Type A1
830592 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก1
Thesis II, Type A1
830593 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก1
Thesis III, Type A1
830594 วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก1
Thesis IV, Type A1
830595 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
Thesis I, Type A2
830596 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2
Thesis II, Type A2
830597 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2
Thesis III, Type A2

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

5) การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต

830581 การค้นคว้าอิสระ 1
Independent Study I
830582 การค้นคว้าอิสระ 2
Independent Study II
830583 การค้นคว้าอิสระ 3
Independent Study III

- แตกรายวิชาวิทยานิพนธ์ ตามแผนการศึกษา และ
มีกรอบของผลการศึกษาในแต่ละวิชาชัดเจน เพื่อ
สะดวกต่อการประเมินผลและติดตาม นโยบายของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
- เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา

2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

- ปรับจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็น การ
ค้นคว้าอิสระ ตามนโยบายมหาวิทยาลัย
- แตกรายวิชาตามแผนการศึกษาและมีกรอบของผล
การศึกษาในแต่ละวิชาชัดเจน เพื่อสะดวกต่อการ
ประเมินผลและติดตาม
- เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา
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5. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างรายวิชาและรายละเอียดรายวิชา (ต่อ)
หลักสูตรพ.ศ. 2547
6) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
205500

ภาษาอังกฤษสาหรับระดับปริญญาโท

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
6) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
3(3-0)

830515
830516
830571
830572

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
Research Methodology in Social Science
สถิติสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
Statistics for Social Science Research
สัมมนาการพัฒนาสังคม
Social Development Seminar
ภูมิภาคศึกษา
Regional Studies

สาระที่ปรับปรุง
3(3-0-6)
3(2-2-4)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

- ย้ายจากวิชาพื้นฐาน ในหลักสูตรพ.ศ. 2547 เป็น
วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต ในหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.
2556 และปรับชื่อรายวิชาให้มีความเป็นสากล
- วิชาภูมิภาคศึกษาย้ายจากวิชาเลือก ในหลักสูตร
พ.ศ. 2547 เป็นวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต ใน
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2556
- เพิ่มจานวนหน่วยกิตจากเดิมหลักสูตรพ.ศ. 2547
จานวน 3 หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2556
จานวน 8 หน่วยกิต
- เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา
- ตัดรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับระดับปริญญาโท
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ภาคผนวก ข
รายงานการประชุม/ผลการร่างหลักสูตร
รายงานการประชุม
การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
ครั้งที่ 1/2556 (วาระพิเศษ) วันอังคารที่ 2 เมษายน 2556
เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะสังคมศาสตร์
รายนามคณาจารย์ที่เข้าประชุมภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
1. ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
ประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
2. รองศาสตราจารย์สุทธิชัย ยังสุข
อาจารย์ประจาภาควิชาสังคมวิทยาฯ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล
อาจารย์ประจาภาควิชาสังคมวิทยาฯ
4. ดร.นิสาพร วัฒนศัพท์
อาจารย์ประจาภาควิชาสังคมวิทยาฯ
5. ดร.ปริญญา สร้อยทอง
อาจารย์ประจาภาควิชาสังคมวิทยาฯ
6. ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา
อาจารย์ประจาภาควิชาสังคมวิทยาฯ
รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุมภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร
(ติดราชการ)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี กรรพุมมาลย์
(ติดราชการ)
3. ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ
(ติดราชการ)
4. ดร.กวินธร เสถียร
(ติดราชการ)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อานวย พิรุณสาร
(ติดราชการ)
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
เมื่อคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาได้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธาน
จึงกล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์
ประธานฯ ได้ แจ้ ง คาสั่ งมหาวิ ทยาลั ย นเรศวรที่ ๑๑๐๕/๒๕๕๖ เรื่ อ ง แต่ง ตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หลักสูตรศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม
ไม่มี
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วาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี

วาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจ ารณาร่ า งหลักสูตรปรั บปรุ งศิลปศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบ สามารถสรุปได้ดังนี้
1) ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
ภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Social Development
2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
: Master of Arts (Social Development)
ชื่อย่อ : ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
: M.A. (Social Development)
3) จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1 แบบทาวิทยานิพนธ์
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
แผน ก แบบ ก 2 แบบทาวิทยานิพนธ์และมีงานรายวิชา
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
แผน ข แบบทาการค้นคว้าอิสระและมีงานรายวิชา
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

36

หน่วยกิต

36

หน่วยกิต

36

หน่วยกิต

4.2 พิจ ารณาร่ า งหลักสูตรปรั บปรุ งศิลปศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร
มติที่ประชุม

เห็นชอบ สามารถสรุปได้ดังนี้
1) ปรัชญาหลักสูตร ให้เป็นไปตามปรัชญาของหลักสูตรเดิมปี 2547
2) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้ใช้ของหลักสูตรเดิมปี 2547
3) แผนการพัฒนาหลักสูตร ให้ยึดกรอบของมหาวิทยาลัยนเรศวรและคณะสังคมศาสตร์
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4.3 พิจ ารณาร่ า งหลักสูตรปรั บปรุ งศิลปศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
มติที่ประชุม

เห็นชอบ สามารถสรุปได้ดังนี้
1) ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบทวิภาค
1.2 มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
1.3 ไม่มีการเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
2) การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน (ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย)
แผน ก แบบ ก 1
ภาคการศึกษาต้น
ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึงเดือน ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน พฤษภาคม
แผน ก แบบ ก 2
วัน - เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาต้น
ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึงเดือน ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน พฤษภาคม
แผน ข
วันเสาร์ - อาทิตย์
ภาคการศึกษาต้น
ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึงเดือน ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
ตั้งแต่เดือน ธันวาคม ถึงเดือน เมษายน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน สิงหาคม

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554 เรื่องคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา หรือประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
(1) นิสิตไม่มีความรู้พื้นฐานด้านสังคมศาสตร์
(2) นิสิตมีทักษะด้านการวิจัยและด้านภาษาต่างประเทศน้อย
(3) นิสิตมีปัญหาการปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น เช่น การบริหารจัดการด้าน
เวลา การสืบค้นข้อมูล ทักษะทางสังคม และประสบการณ์ภาคสนาม
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
(1) นิสิตที่ไม่ได้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์หรือเกี่ยวข้อง อาจจะ
ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานเพิ่มเติม ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นหลัก
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(2) จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการทาวิจัย และด้านภาษาต่างประเทศ
(3) จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่แนะนาการให้บริการของมหาวิทยาลัย เทคนิคการ
เรียนในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา
(4) มอบหมายให้คณาจารย์ในภาควิชาฯ ทาหน้าที่ดูแล ตักเตือนให้คาแนะนาแก่
นิสิต
(5) จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
แผน ก แบบ ก1 แบบทาวิทยานิพนธ์
ปีการศึกษา
2557
2558
2559
ปีที่ 1
3
3
3
ปีที่ 2
3
3
รวม
3
6
6
จานวนนิสิตที่คาดว่า
3
3
จะสาเร็จการศึกษา

2560
3
3
6
3

2561
3
3
6
3

แผน ก แบบ ก2 แบบทาวิทยานิพนธ์และมีงานรายวิชา
ปีการศึกษา
2556
2557
ปีที่ 1
5
5
ปีที่ 2
5
รวม
5
10
จานวนนิสิตที่คาดว่า
5
จะสาเร็จการศึกษา

2558
5
5
10
5

2559
5
5
10
5

2560
5
5
10
5

แผน ข แบบทาการค้นคว้าอิสระและมีงานรายวิชา
ปีการศึกษา
2556
ปีที่ 1
40
ปีที่ 2
รวม
40
จานวนนิสิตที่คาดว่า
จะสาเร็จการศึกษา

2558
40
40
80
40

2559
40
40
80
40

2560
40
40
80
40

2557
40
40
80
40

2.6 งบประมาณตามแผน
ที่ประชุมได้เสนอให้มีการพิจารณารายวิชาและกิจกรรมพัฒนานิสิต ตลอดจนศึกษา
งบประมาณของหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยอื่น และนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป
2.7 ระบบการศึกษา แบบชั้นเรียน
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา
3) หลักสูตร
3.1 จานวนหน่วยกิต ที่ประชุมได้เสนอให้มีการพิจารณารายวิชาบังคับ และวิชาเลือก
ในการประชุมครั้งต่อไปแล้วค่อยสรุปอีกครั้ง
3.2 โครงสร้างหลักสูตร จะพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปให้สอดคล้องกับวิชาบังคับ
และวิชาเลือก
3.3 รายวิชา ที่ประชุมได้มอบให้ ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ เป็นผู้รวบรวม และ
นาเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป
วาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มี

ปิดประชุมฯ เมื่อเวลา 16.30 น.

___________________________
(ดร.นิสาพร วัฒนศัพท์)
ผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ

_____________________________
(ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ คนที่ ๑
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รายงานการประชุม
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
ครั้งที่ 2/2556 วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อานวย พิรุณสาร
5. ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา
6. ดร.กวินธร เสถียร
7. ดร.นิสาพร วัฒนศัพท์

ประธานคณะกรรมการร่างหลักสูตร
กรรมการวิพากษ์หลักสูตร
กรรมการร่างหลักสูตร
กรรมการวิพากษ์หลักสูตร
กรรมการและเลขานุการวิพากษ์หลักสูตร
กรรมการวิพากษ์หลักสูตร
กรรมการและเลขานุการร่างหลักสูตร

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ
2. รองศาสตราจารย์สุทธิชัย ยังสุข
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี กรรพุมมาลย์
4. ดร.ปริญญา สร้อยทอง

ลาราชการ
ลาราชการ
ติดราชการ
ลาราชการ

เริ่มประชุมเวลา 8.30 น.
เมื่อคณะกรรมการฯ และคณาจารย์ภาคสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเข้าร่วมประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
แล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 การจัดทาโครงการปรับปรุงหลักสูตรและงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาค
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และงบประมาณคณะสังคมศาสตร์
มติที่ประชุม

รับทราบ
1.2 การจัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรและวิพากษ์ ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2556

มติทปี่ ระชุม

รับทราบ
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วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1/2556 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม
ราชพฤกษ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขในส่วนของตาแหน่งของของผู้ที่เข้า
ร่วมประชุม

วาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี

วาระที่ 4

เสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
4.1.1 อัตลักษณ์ของบัณฑิตระดับปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยได้กาหนดอัตลักษณ์ของมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม ให้เป็นนักบริหาร
จัดการสังคม โดยเน้นการบริหารเชิงพื้นที่และเป็นผู้ประสานนโยบายสู่การปฏิบัติ ดังนั้นการพิจารณา
รายวิชาต้องสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม
4.1.2 รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของบัณฑิตระดับ
ปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ เ กี่ ย วกั บ การปรั บ และเพิ่ ม เติ ม รายวิ ช าบั ง คั บ และรายวิ ช าเลื อ กให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของบัณฑิต ระดับปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม ดังนี้
1. หมวดวิชาพื้นฐาน ปรับปรุงให้เป็นทฤษฎีด้านสังคมและเขียนคาอธิบายรายวิชา
ที่เป็นสากล
1.1) วิชาทฤษฏีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3(3-0-6)
1.2) วิชาทฤษฏีการพัฒนาสังคม 3(3-0-6)
2. หมวดวิชาบังคับ ปรับปรุงรายวิชาให้สามารถพัฒนานิสิตเป็นนักบริหารงานด้าน
การพัฒนาสังคม และแสดงอัตลักษณ์ของมหาบัณฑิต โดยเน้นวิชาที่เป็นเครื่องมือ/เทคนิคของนักบริหารงาน
พัฒนาสังคม สาระการเรียนรู้ด้านการพัฒนาสังคม การพัฒนาความคิดเชิงระบบ (เรียงลาดับให้เรียนก่อนหลัง)
2.1) วิชาการออกแบบและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 3(3-0-6)
- สาระเพิ่มเติมจากหลักสูตรเดิม เพิ่มในส่วนของการออกแบบและวางแผน
การทายุทธศาสตร์ การประเมินยุทธศาสตร์
2.2) วิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 3(3-0-6)
- สาระเพิ่มเติม ปรับเรื่องคาอธิบายรายวิชา โดยเพิ่มเติมสาระเทคโนโลยีด้านการ
บริหารการพัฒนา
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2.3) วิชาการวิเคราะห์ระบบสังคม 3(2-2-4)
- รายวิชาใหม่
2.4) วิชาประเด็นร่วมสมัยกับแนวโน้มการพัฒนา 3(3-0-6)
- สาระเพิ่มเติม เป็นวิชาที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างอาจารย์กับนิสิต โดยให้มี
การจัดการเรียนการสอนแบบคณาอาจารย์ภาควิชาฯ ตามประเด็นความเชี่ยวชาญ
3. หมวดรายวิชาเลือก มีการรวมรายวิชาต่างๆ จาก 24 รายวิชาที่คณาจารย์ได้
เสนอ และที่ประชุมได้มีมติให้จัดกลุ่มรายวิชาตามสาระ สามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มวิชา ดังนี้
กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มวิชาทฤษฎี ประกอบด้วยรายวิชา
3.1) วิชาทฤษฏีและการประเมินผลกระทบจากการพัฒนา 3(3-0-6) ปรับปรุง
วิชาดังนี้
3.1.1) ทฤษฎีและการประเมินผลกระทบด้านสังคม และเพิ่มสาระด้านการ
ประเมินผลกระทบ EIA, SIA, HIA, SEA
3.2) วิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการพัฒนา 3(3-0-6) สาระเพิ่มเติมและปรับปรุง
ให้รวมวิชา ดังนี้
3.2.1) โลกาภิวัฒน์กับการพัฒนา
3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในภาคเกษตรและการดารงชีพศึกษา
3.2.3) กระบวนการทาให้เป็นชายขอบและการต่อรอง
3.2.4) ชาติพันธุ์สัมพันธ์กับการพัฒนา
3.2.5) สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาการพัฒนาเศรษฐกิจ
3.2.6) ศาสนากับการพัฒนาสังคม
กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มวิชาเครื่องมือ ประกอบด้วยรายวิชา
3.3) วิชาเครื่องมือและเทคนิคสาหรับงานพัฒนา 3(2-2-4) สาระเพิ่มเติมและ
ปรับปรุงให้รวมวิชาดังนี้
3.3.1) แนวคิดเครื่องมือและเทคนิคการทางานพัฒนาสังคม
3.3.2) การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาสังคม
3.4) วิชาการสร้างเสริมศักยภาพของกลุ่มและชุมชน 3(3-0-6) สาระเพิ่มเติม
และปรับปรุงให้รวมวิชาดังนี้
3.4.1) การสร้างเสริมศักยภาพชุมชนในการพัฒนาสังคม
3.4.2) ยุทธศาสตร์การจัดองค์กรเพื่อการพัฒนาสังคม
3.4.3) ปัญหาและกลยุทธ์ในการพัฒนา
3.4.4) การพัฒนาองค์กรท้องถิ่น
3.4.5) การจัดการตนเองของท้องถิ่นและชุมชน
3.4.6) การพัฒนาธรรมาภิบาลท้องถิ่น
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]

กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มวิชานโยบาย ประกอบด้วยรายวิชา
3.5) วิชานโยบายสาธารณะด้านการพัฒนา 3(3-0-6) สาระเพิ่มเติมและปรับปรุง
ให้รวมวิชาดังนี้
3.5.1) การพัฒนาและการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
3.5.2) ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาสังคม
3.5.3) นโยบายสาธารณะด้านการจัดการทรัพยากรชุมชน
3.6) วิชานโยบายการพัฒนากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)
สาระเพิ่มเติมและปรับปรุงให้รวมวิชาดังนี้
3.6.1) สวัสดิการสังคมกับประชากรผู้ด้อยโอกาส
3.6.2) มิติวัฒนธรรมในการพัฒนา
3.6.3) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกโลกกับการพัฒนา
กลุ่มที่ 4 เป็นกลุ่มวิชาประเด็น สาระเพิ่มเติมและปรับปรุงให้รวมวิชาดังนี้
3.7) ประชากร สังคมกับการพัฒนา 3(3-0-6) สาระเพิ่มเติมและปรับปรุงให้
รวมวิชาดังนี้
3.7.1) ความเป็นหญิง-ชาย ครอบครัวและการพัฒนา
3.8) สารัตถศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม 3(3-0-6)
Substantive Reading for Social Development
4. หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต
4.1) ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
(ปรับปรุงชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา)
4.2) สถิติสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-4)
(ปรับปรุงชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา)
4.3) สัมมนาการพัฒนาสังคม 1 (0-2-1)
(คาอธิบายรายวิชาใช้ของหลักสูตรปี 2547)
4.4) ภูมิภาคศึกษา 1 (0-2-1)
(ปรับปรุงและคาอธิบายรายวิชา)

หมายเหตุ: ทั้งนี้ควรมี 1 รายวิชาที่เปิดไว้ให้เลือกข้ามหลักสูตรได้
4.1.3 การปรับปรุงเนื้อหาสาระคาอธิบายรายวิชา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาตามรายวิชาใหม่ที่บูรณาการมาจากหลายวิชา
โดยกาหนดแนวทางการเขียนคาอธิบายรายวิชาคือ พยายามให้เขียนคาอธิบายรายวิชาโดยยึดเนื้อหาตาม
หลักสากล
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4.1.4 จานวนหน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร และแผนการศึกษา
มติทปี่ ระชุม

เห็นด้วย สรุปได้ดังนี้

1) จานวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร
ลาดับ
ที่

หมวดวิชา

งานรายวิชา (Course work)
ไม่น้อยกว่า
1.1 วิชาพืน้ ฐาน
1.2 วิชาบังคับ
1.3 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
2. วิทยานิพนธ์
3. การค้นคว้าอิสระ
4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

แผน
ก1

1.

เกณฑ์ ศธ.
พ.ศ. 2548
แบบ
แผน ข
ก2
24
30-33

36

12

36

36

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556
แผน
แบบ
แผน ข
ก1
ก2
24
30

3-6

36

36

8
36

6
12
6
12
8
36

2) แผนการศึกษา ให้ประธานร่างหลักสูตรรับไปจัดทาร่างแผนการศึกษาในแต่ละแผนการเรียน และ
นาเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป โดยให้มีการวางลาดับรายวิชาดังนี้
ชั้นปีที่ 1
ภาคต้น
ภาคปลาย
1) ทฤษฏีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
1) ทฤษฏีการพัฒนาสังคม
2) ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
2) การบริหารการพัฒนา
3) สถิติสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3) การวิเคราะห์ระบบสังคม
4) การออกแบบและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
ชั้นปีที่ 2
ภาคต้น
1) ประเด็นร่วมสมัยกับแนวโน้มการพัฒนา
2) สัมมนาการพัฒนาสังคม
3) ภูมิภาคศึกษา

ภาคปลาย
1) วิชาเลือก

6
12
12
6
8
36
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วาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มี

ปิดประชุมฯ เมื่อเวลา 16.30 น.

___________________________
(ดร.นิสาพร วัฒนศัพท์)
ผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ

_____________________________
(ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ

81
รายงานการประชุมวิพากษ์
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
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 และคณาจารย์ภาคสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเข้าร่วมประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
แล้ ว ประธานฯ จึ งกล่ า วเปิ ดประชุ ม วิ พากษ์ห ลั ก สู ตรระดับบั ณฑิ ตศึก ษา สาขาพัฒ นาสั งคม หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556 และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี

มติที่ประชุม

-
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วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม
ไม่มี

มติที่ประชุม

-

วาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี

มติที่ประชุม

-

วาระที่ 4

เสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556
4.1.1) สรุปข้อเสนอแนะ การวิพากษ์ของรองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข
ที่มีต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
(1) รายวิชาประชากร สังคม กับการพัฒนา ให้เขียนคาอธิบายรายวิชาครอบคลุม
ประเด็น เช่น ศาสนากับการพัฒนา และระมัดระวังความซ้าซ้อนกับวิชาอื่นๆ
(2) รายวิชาการศึกษาวิจัยเฉพาะด้านทางการพัฒนาสังคม Substantive Social
Development ให้ปรับชื่อภาษาไทยตรงกับภาษาอังกฤษ โดยสรุปชื่อเป็น วิชาสาระศึกษาด้านการพัฒนา
สังคม
(3) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ ให้ลงรายละเอียดในตารางแต่ละแผนเพื่อ
จะได้ง่ายต่อการประเมิน โดยยึดจากคาอธิบายรายวิชาหน้าที่ 27
(4) วิชาทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีสาระการเรียนรู้ค่อนข้างมากใน
คาอธิบายรายวิชา กังวลเรื่องการสอนให้ครบถ้วน ดังนั้นตอนจัดทามคอ. 3 ต้องนามาพิจารณาครบถ้วนตาม
คาอธิบายรายวิชาที่ปรากฎในมคอ. 2
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้มีการแก้ไขร่างหลักสูตรฯ ดังนี้
1) ให้มีการแก้ไขคาอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุมมิติของประชากร สังคม กับการพัฒนา
2) เปลี่ยนชื่อรายวิชาการวิจัยเฉพาะด้านทางการพัฒนาสังคม (Substantive Social
Development) เป็น รายวิชาสาระศึกษาด้านการพัฒนาสังคม(Substantive Social
Development)
3) ให้เพิ่มเติมคาอธิบายรายวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ โดยกาหนด
รายละเอียดให้สอดคล้องกับกระบวนการประเมินผล และข้อกาหนดเกี่ยวกับการทา
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
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4.1.2) สรุปข้อเสนอแนะ การวิพากษ์ของรองศาสตราจารย์ ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะ
ดุลย์ ที่มีต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
(1) วิชาทฤษฎีและการประเมินผลกระทบจากการพัฒนา มีสาระการเรียนรู้
ค่อนข้างมากในคาอธิบ ายรายวิช า กังวลเรื่องการสอนให้ ครบถ้ว น ดังนั้นตอนจัดทามคอ. 3 ต้องนามา
พิจารณาครบถ้วนตามคาอธิบายรายวิชาที่ปรากฎในมคอ. 2
(2) วิชาทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีสาระการเรียนรู้ค่อนข้างมากใน
คาอธิบายรายวิชา กังวลเรื่องการสอนให้ครบถ้วน ดังนั้นตอนจัดทามคอ. 3 ต้องนามาพิจารณาครบถ้วนตาม
คาอธิบายรายวิชาที่ปรากฎในมคอ. 2
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ให้มีการดาเนินการจัดทามคอ.3 ให้มีเนื้อหาครบถ้วนตามที่ปรากฎใน
คาอธิบายรายวิชา ตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ

4.1.3) สรุปข้อเสนอแนะ การวิพากษ์ของดร. วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ที่มีต่อหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
(1) คุณลั กษณะของนิสิตปริญญาโท ต้องสามารถมองประเด็นปัญหาสั งคมตั้งแต่
ปัญหาเล็ กๆ จนปั ญหาใหญ่ น่ าจะเพิ่มเติมรายวิช าที่ทาให้ นิสิ ตได้เห็ นถึงปัญหาสั งคมและการวิเคราะห์
เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และสะท้อนสานึกของนิสิตว่ามีความโน้มเอียงไปทางส่วนตัว ครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติ และก่อให้เกิดสานึกสาธารณะ ทั้งนี้ให้คณะทางานร่างหลักสูตรนาไปพิจารณาและเพิ่มเติม
เนื้อหาและสาระของการเรียนรู้ของนิสิต
(2) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาและชื่อวิชา ประเด็นร่วมสมัยกับแนวโน้มการพัฒนา
โดยให้เพิ่มเติมเนื้อหาสาระเรื่องสานึกสาธารณะกับปัญหาสังคม เป็น วิชาสานึกสาธารณะและประเด็นร่วม
สมัยกับแนวโน้มการพัฒนา
(3) เพิ่มเติมกิจกรรมพัฒนานิสิตเป็นโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมและกิจกรรม
ด้านการพัฒนาสังคม ระหว่างกระบวนการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร
(4) เพิ่มเติมเนื้อหาสาระคาอธิบายรายวิชา นโยบายการพัฒนากับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรม เรื่องผลกระทบของอาเซียนต่อสภาพเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและสังคม
ของท้องถิ่น
(5) เพิ่มเติมเนื้อหาสาระคาอธิบายรายวิชา ภูมิภาคศึกษาเกี่ยวกับประเด็นอาเซียน
และผลกระทบต่อท้องถิ่น
(6) ให้นาประเด็นอาเซียนและผลกระทบต่อท้องถิ่นเป็นหัวข้อการค้นคว้าอิสระของ
นิสิต เพื่อจะได้มีชุดความรู้จากการวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวรกับท้องถิ่นรอบข้าง
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้มีการแก้ไขร่างหลักสูตรฯ ดังนี้
1) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาและชื่อวิชา ประเด็นร่วมสมัยกับแนวโน้มการพัฒนา โดยให้
เพิ่มเติมเนื้อหาสาระเรื่องสานึกสาธารณะกับปัญหาสังคม เป็น วิชาสานึกสาธารณะ
และประเด็นร่วมสมัยกับแนวโน้มการพัฒนา
2) เพิ่มเติมเนื้อหาสาระคาอธิบายรายวิชา ภูมิภาคศึกษาเกี่ยวกับประเด็นอาเซียนและ
ผลกระทบต่อท้องถิ่น

84
4.1.4) สรุปข้อเสนอแนะ การวิพากษ์ของพันโท ดร. รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ ที่มี
ต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
(1) ปรัชญาให้ครอบคลุมกับการผลิตบัณฑิต โดยเพิ่มเติมดังนี้ “มีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับขององค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ
(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 เพื่อที่นิสิตจะได้
พัฒนาหัวข้อการวิจัยกับคณาจารย์ภาควิชาฯ
2) แก้ไขปรัชญาของหลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิต
บัณฑิตที่มีความสามารถในการออกแบบและวางแผนเชิงยุทธศาสตร์สาหรับการบริหารงานพัฒนาสังคม เพื่อ
การจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางวิชาการบนฐานการวิจัยไปสู่การ
ปฏิบัติ ตลอดจนเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานด้านการผลิตนักบริหารงานพัฒนาสังคมเป็นที่ยอมรับขององค์กร
ทั้งภายในและต่างประเทศ
4.2 ร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556
4.2.1) สรุปข้อเสนอแนะ การวิพากษ์ของรองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข
ที่มีต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
(1) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตรให้เพิ่มปัญหาเชิงนโยบาย
(2) ถ้าต้องการผลิตบัณฑิตเป็นนักวิจัยเชิงนโยบายสังคม ควรลงไปถึงการนาไปสู่การ
ปฏิบัติ และติดตามประเมินผล
(3) จะสร้างหลักสูตรอย่างไรให้มีจุดเด่นของพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดังนั้นต้องคิดรูปแบบให้ชัดเจนที่จะนานโยบายไปสู่การปฏิบัติได้จริง และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
(4) ควรสะท้อนระยะเวลาการสาเร็จการศึกษาของนิสิตตามความเป็นจริง เช่น 6 ปี
สาเร็จ เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมิน
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(5) เพิ่มเติม กลยุทธ์ หลักฐานและตัวบ่งชี้ โดยให้วิทยานิพนธ์ของนิสิตปริญญาเอก
ต้องมีกระบวนการคืนข้อมูลให้กับท้องถิ่น พร้อมรายลักษณ์อักษรยืนยันการใช้ประโยชน์ และนิสิตต้องเข้า
ร่วมเครือข่ายสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(6) คาอธิบายรายวิชาวิจัย ให้มีการเพิ่มสาระด้าน กระบวนทัศน์ (Paradigm)
แนวคิด (Concept) และทฤษฎี (Theory)
(7) รายวิชาปรัชญาวิจัยให้เพิ่มคาอธิบายรายวิชาเรื่อง ญาณวิทยา (Epistemology)
ภววิทยา (Ontology) วิธีวิทยา (Methodology)
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้มีการแก้ไขร่างหลักสูตรฯ ดังนี้
1) เพิ่มเติม ข้อมูลปัญหาเชิงนโยบาย ในส่วนของสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่
จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
2) เพิ่มเติม กลยุทธ์ หลักฐานและตัวบ่งชี้ โดยให้วิทยานิพนธ์ของนิสิตปริญญาเอก
ต้องมีกระบวนการคืนข้อมูลให้กับท้องถิ่น พร้อมรายลักษณ์อักษรยืนยันการใช้
ประโยชน์ และเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของเครือข่ายสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3) เปลี่ยนชื่อ รายวิชาปรัชญาการวิจัย เป็น รายวิชากระบวนทัศน์การวิจัย และปรับปรุง
คาอธิบายรายวิชาให้มีสาระด้าน กระบวนทัศน์(Paradigm) แนวคิด (Concept) และ
ทฤษฎี (Theory)

4.2.2) สรุปข้อเสนอแนะ การวิพากษ์ของรองศาสตราจารย์ ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์
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
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้มีการแก้ไขร่างหลักสูตรฯ ดังนี้
1) ปรับปรุง คาอธิบายรายวิชาแนวคิดและทฤษฎีระดับสูงด้านการพัฒนาสังคม
2) เปลี่ยนชื่อ รายวิชาการวิจัยนโยบายสังคมขั้นสูง เป็นรายวิชาการวิจัยระบบนโยบาย
และปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
3) ปรับปรุง คาอธิบายรายวิชาวิจัยปัญญาปฏิบัติเชิงการวางแผนระดับสูง โดยให้มีสาระ
เพิ่มเติมด้านการสร้างนวัตกรรมทางสังคม
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4.2.3) สรุปข้อเสนอแนะ การวิพากษ์ของดร. วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ที่มีต่อหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
ไม่ มี ค วามคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม เนื่ อ งจากได้ แ นะน าระหว่ า งการพั ฒ นาหลั ก สู ต รแล้ ว และ
หลักสูตรได้นาคาแนะนาไปปรับปรุงแก้ไข ตามข้อสรุปของคณะกรรมการร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎี บัณฑิต
สาขาพัฒนาสังคม
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2.3) สรุปข้อเสนอแนะ การวิพากษ์ของพันโท ดร. รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ ที่มีต่อ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
ไม่ มี ค วามคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม เนื่ อ งจากได้ แ นะน าระหว่ า งการพั ฒ นาหลั ก สู ต รแล้ ว 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
ที่
1

ชื่อ-นามสกุล
รองศาสตราจารย์
ดร.พัชรินทร์ สิร
สุนทร

ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
(ภาษาไทย)
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3) กวินธร เสถียร, พัชรินทร์ สิรสุนทร และรัตนาพร ทองเขียว. (2555). นวัตกรรม
ชุมชนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพเชิงสร้างสรรค์: กรณีประเพณีการแข่งเรือ จังหวัด
น่าน. (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
4) พัชรินทร์ สิรสุนทร. (2554). การสืบค้นวิถีชีวิตด้านยารักษาโรค พื้นที่ภาคเหนือ
ตอนล่าง.พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
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7) พัชรินทร์ สิรสุนทร และกวินธร เสถียร. (2552). กระบวนการเครือข่ายทางสังคม
กับ การสร้า งเสริม ความเข้ม แข็ง ของชมรมออกกาลั ง กาย ภาคเหนื อตอนล่ า ง
ประเทศไทย. พิษณุโลก: สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
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ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อกาหนด
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of Socio-economic Policy. Phitsanulok: Naresuan
University.
2) Patcharin Sirasoonthorn. (2002). Problems of
Socialization Modern Society. Tokyo: Japan Society for
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Knowledge Networks for the Economy, Society,
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Chiengrai: Lorlanna Publication.
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Cultural Changes in Lao’s People Democratic
Republic”. A Paper for Knowledge Networks and
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สรุปผลการดาเนินงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒ นาพื้นที่สู ง
(องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553 วันที่ 9-11
กันยายน 2553.
4) รั ด เกล้ า เปรมประสิ ท ธิ์ และดิ เ รก ปั ท มสิ ริ วั ฒ น์ . 2552.
ความสามารถในการรองรับทางสังคมของการท่องเที่ยวเชิงผจญ
ภัย: กรณีศึกษา การท่องเที่ยวล่องแก่งลาน้าเข็ก จังหวัดพิษณุโลก.
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม)
5) รั ด เกล้ า เปรมประสิ ท ธิ์ และดิ เ รก ปั ท มสิ ริ วั ฒ น์ . 2552.
ความสามารถในการรองรับทางสังคมของการท่องเที่ยวเชิงผจญ
ภัย: กรณีศึกษา การท่องเที่ยวล่องแก่งลาน้าเข็ก จังหวัดพิษณุโลก.
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม)
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ชื่อ-นามสกุล
อาจารย์ ดร.รัดเกล้า
เปรมประสิทธิ์ (ต่อ)

ผลงานทางวิชาการ
6) รัดเกล้า สถิติ และเสวียน เปรมประสิทธิ์. 2552. การใช้ประโยชน์
จากไผ่ข้าวหลามทางด้านเศรษฐกิจ: กรณีศึกษา จังหวัดน่าน. เรื่อง
เต็ม การประชุมวิชาการ “สิ่งแวดล้อมนเรศวร” ครั้งที่ 5 ระหว่าง
วันที่ 15-16 มิถุนายน ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก.
หน้า 66-76.
7) รัดเกล้า สถิติ และดิเรก ปัทมสิริวัฒน์. 2546. ความรู้คู่สังคม 3
รวมผลงานวิจัยของคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิยา
ลั ย นเรศวร. หน้ า 45-66. บริ ษั ท พี . เอ.ลี ฟ วิ่ ง จ ากั ด ISBN
9789749139004
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ชื่อ-นามสกุล
อาจารย์ ดร.กวินธร เสถียร

ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัยและตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
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
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. (2555). สถานภาพงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน ตาม
เสาหลักด้านประชาคม สังคมวัฒนธรรมอาเซียน. ใน พัชรินทร์ สิรสุนทร
(บรรณาธิการ). (2555). การพัฒนาสังคมเชิงสร้างสรรค์ โอกาสหรือ
วิกฤตในประชาคมอาเซียน. พิษณุโลก: ดาวเงินการพิมพ์
4. กวินธร เสถียร, นิสาพร วัฒนศัพท์ และ เสวียน เปรมประสิทธิ์. (2555).
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรพรรณพืชของชุมชนในพืน้ ที่เขื่อนสิรกิ ิติ์.
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน, 5(1), 74-90.
5. กวินธร เสถียร. (2555). แนวทางการทบทวนวรรณกรรมสาหรับการ
เขียนวิทยานิพนธ์ดา้ นสังคมศาสตร์ : สภาพปัญหาและหลักการทบทวน
วรรณกรรม. วารสารมนุษยศาสตร์, 9(2), 45-65.
6. พัชรินทร์ สิรสุนทร, จิรวัฒน์ พิระสันต์, กวินธร เสถียร และ วิทยา คา
มุนี. (2555). โครงข่ายเศรษฐกิจชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมกรณีมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม ประเทศไทย. สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
7. พัชรินทร์ สิรสุนทร และ กวินธร เสถียร. (2552). การพัฒนา
กระบวนการเครือข่ายทางสังคมเพื่อส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬา
เพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคเหนือ ประเทศไทย. สานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ.
8. กวินธร เสถียร. (2552). บททบทวนแนวคิด: ความสามารถของชุมชนใน
การลดแรงกระแทกจากปัญหาภัยธรรมชาติ. ใน งานสัมมนาวิชาการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ครั้งที่ 2 (2-4 กันยายน 2552)
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ชื่อ-นามสกุล
อาจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา

ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
1. ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา. (2551). วิจัยเอกสาร เรื่อง แนวคิดทฤษฏีทางสังคม
วิ ท ยา. ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากกองทุ น วิ จั ย คณะสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา.(2552). วิจัยเรื่อง การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น จากต้น
ตาลโตนด : กรณีศึกษาตาบลท้อแท้ อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากกองทุ น วิ จั ย ปี พ.ศ.2552 คณะสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. ศุ ภ สิ ท ธิ์ ต๊ ะ นา และคณะ. (2551). วิ จั ย เรื่ อ ง ฐานข้ อ มู ล ระบบ
สารสนเทศชุมชน E-Village Profile (SML) พ.ศ. 2551.สถาบันเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน (NUIC), สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.
4. สุกิจ ขอเชื้อกลาง, สุทธิชัย ยังสุข และศุภสิทธิ์ ต๊ะนา.(2556).การพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรสาธารณสุข
ในภาคเหนือตอนล่าง. สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.).
งานวิจัยที่ดีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
1. ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา (2552). “สังคมวิทยา: ศาสตร์พื้นฐานแห่งการศึกษา
สังคม”. วารสารสังคมศาสตร์, ปีที่ 5 ฉบับที่ 9,168-179
2. ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา. (2553).“การพัฒนาระบบ e-Village Profile เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” (เขียนร่วม) วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน, มหาวิทยาลัย
นเรศวร
3. ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา.(2556). “กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนด้านสุขภาพ:
การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก”, วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุตรดิตถ์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 17 (มกราคม-มิถุนายน 2556).
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ภาคผนวก ง
ภาระงานอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลา
ดับ
1

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล
นางพัชรินทร์
สิรสุนทร

รองศาสตราจารย์

2

นายมนตรี
กรรพุมมาลย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

3*

นางรัดเกล้า
เปรมประสิทธิ์

อาจารย์

4*

นายกวินธร
เสถียร

อาจารย์

5*

นายศุภสิทธิ์
ต๊ะนา

อาจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D
สค.ม.
สส.บ.
Ph.D
M.Sc.
ร.บ.
ศศ.ด.
วท.ม.
ศศ.บ.
ศศ.ด.
วท.ม.
กษ.บ.
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
เศรษฐศาสตร์
พัฒนาสังคม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรปุาไม้และสิ่งแวดล้อม
ภาษาไทย
พัฒนาสังคม
พัฒนาสังคม
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ภาระงานสอน/ปี
เมื่อเปิด
ปัจจุบัน
หลักสูตร
432
270

576

270

504

270

360

270

288

270

หมายเหตุ * ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. อาจารย์ประจา
ลา
ดับ
1

นางพัชรินทร์ สิรสุนทร

รองศาสตราจารย์

2

นายสุทธิชยั ยังสุข

รองศาสตราจารย์

3

นายมนตรี กรรพุมมาลย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

นายอานวย พิรุณสาร
(ศึกษาต่อปริญญาเอก)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

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

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

นส.ชไมพร
กาญจนกิจสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

6

นางอัจฉริยา เนตรเชย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

7

นส.นิสาพร วัฒนศัพท์

อาจารย์

8

นางรัดเกล้า
เปรมประสิทธิ์

อาจารย์

9

นายกวินธร เสถียร

อาจารย์

10

นายศุภสิทธิ์ ต๊ะนา

อาจารย์

11

นายปริญญา สร้อยทอง

อาจารย์

12

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

อาจารย์

13

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปร.ด.
สค.ม.
ร.บ.
Ph.D.
พบ.ม.
น.บ.
ปร.ด.
สศ.ม.
ศศ.บ.
ศศ.ด.
วท.ม.
ศศ.บ.
ศศ.ด.
วท.ม.
กษ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.ด.
ศศ.ม.
พธ.บ.
ศศ.ด.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
วท.บ.
ศศ.ม.
ร.บ.

ประชากรศาสตร์
วิจัยประชากรและสังคม
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Social Science
เทคโนโลยีการบริหาร
นิติศาสตร์
ประชากรศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
ประวัติศาสตร์
พัฒนาสังคม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์
พัฒนาสังคม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรปุาไม้และสิ่งแวดล้อม
ภาษาไทย
พัฒนาสังคม
พัฒนาสังคม
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
พัฒนาสังคม
พัฒนาชนบทศึกษา
รัฐศาสตร์การปกครอง
สุขศึกษา
พัฒนาสังคม
รัฐศาสตร์

ศศ.ม.
รบ.

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
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คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก ฉ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ.2554
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134
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ภาคผนวก ช
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ.2554
(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ .ศ.2554
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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%) ใช้แหล่งทุนของตนเอง 127 ราย
(33%) เหตุผ ลที่เลื อกที่จ ะศึก ษาในหลั กสู ตรนี้คื อ ความน่ าสนใจของหลั กสู ตร 127 ราย (26%) โดยมี
ประเด็นที่สนใจ 3 ลาดับแรก ได้แก่ ความยากจน 30 ราย (14%) การท่องเที่ยว 20 ราย (10%) และปัญหา
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

