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สาธารณะด้านเศรษฐกิจและ สุขภาพ:กรณีศึกษาโครงการน้ าดื่มสะอาด
ของต าบลหนองดินแดงจังหวัดนครปฐม.วารสารวิชาการมหาวิทยาลยั 
หอการค้าไทย. 36(1), 62-81. (TCI) 
พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2557). รูปแบบการใช้การแพทยแ์บบ
ผสมผสานของผู้ป่วยโรคระบบกล้าม เนื้อและโครงร่างในจังหวัด
นครปฐม. วารสารมหาวิทยาลยัศิลปากร. 34(4), 171-189. (TCI) 
บทความวจิัยน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติที่มี proceeding 
รัตติกานต์ วิไลพันธ ์และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2560). การประกอบ
สร้างตัวตนทางเพศและ พื้นที่ทางสังคมของแฟนคลับศิลปินเกาหลีใต้:
กรณีศึกษากลุ่มวยัรุ่นไทยในกรุงเทพมหานคร ใน นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 
:วิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 20-21 
กรกฏาคม 2560 (หน้า 878-883).  พษิณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
วชิราภรณ์ ศรีเงิน และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2560). เพศวิถีและ
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การใช้ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิง : กรณีศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ใน 
นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 :วิจยัและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 
วันที่ 20-21 กรกฏาคม 2560 (หนา้ 1235-1243).  พิษณุโลก: 
มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
สุขพัชรมณี กันแต่ง และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2560). การวิเคราะห์
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีความ สัมพันธก์ับการได้รับความรุนแรงทางด้าน
ร่างกายของสตรีจังหวัดพิษณุโลก. ใน การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 16 วันที ่
29-30 มิถุนายน 2560 (หนา้ 62-77). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
ยุทธนา เกตุค า และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2560). ความสัมพันธ์
ระหว่างแบบแผนความเชื่อดา้น สุขภาพกับการจัดการเรือนร่างตนเอง
ของคนอ้วนในจังหวัดพิษณุโลก. ใน การประชุมวิชาการและน าเสนอ 
ผลงานวิจัยระดับชาติเรื่อง สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน:ชวีิตและ
สังคมผู้สูงอายุ วันที่9 มิถุนายน 2560 (หน้า 205-216). ปทุมธานี: 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
พงษ์กฤษณ์ จันทร์เชื้อ และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2560). 
ความสัมพันธ์ระหวา่งการสร้าง วาทกรรมและปฏิบัตกิารทางวาทกรรม
กับการประกอบสร้างความจริงในโลกไซเบอร์บนเฟซบุค. ใน การประชุม 
วิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติ เรื่อง สังคมคุณภาพเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน: ชวีิตและสังคมผู้สูงอายุ วันที่9 มิถุนายน 2560 (หน้า 82-
90).  ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
พัชรินทร์ สิรสุนทร, มณฑิรา อินจ่าย, กวินธร เสถียร, พิษนุ อภิสมาจาร
โยธิน, จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ, ผาสุก แกว้เจริญตา, และ ด ารงค์ ตุ้มทอง. 
(2559). การให้เชิงกลยุทธ์: กรณีศึกษาการพัฒนาเด็กและเยาวชน ของ
มูลนิธิสยามกัมมาจล.ใน การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 11 เครือข่ายวิจยัอุดมศึกษาสานพลัง
ประชารัฐ วันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 (หน้า 2149-2157). 
นครราชสีมา: มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี.  
สมยศ ภูมิเรศสุนทร และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2558).  ปัจจยัที่มี
ความสัมพันธก์ับพฤตกิรรมการ มีสว่นร่วมของบุคลากรในการพัฒนาและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาลโพนทรายอ าเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ด. 
ใน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 การวจิัยและพัฒนาสู่การ
บริหารองค์กรในยุคดิจิตอล วันที ่27-28 เมษายน 2558 (หน้า 39-51). 
ศรีสะเกษ: มหาวิทยาลยัเฉลิมกาญจนา. 
พิษนุ อภิสมาจารโยธิน.(2558). การประเมินผลการด าเนินงานด้านการ
พัฒนาทักษะทางสังคมส าหรับ นักศึกษาแพทย์ศิริราช ชั้นปีที่2. 
วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา. 2(1), 26-33. 
พิษนุ อภิสมาจารโยธิน.(2557).การศึกษาผลการด าเนินงานด้านการ
พัฒนาจิต คุณธรรมและจรยิธรรม ของนักศึกษาแพทย์ศิริราช. 
วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา. 1(1), 55-66. 
วลีรตัน์ โคตรสังข์ และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2558). ความสนใจใน
กิจกรรมด้านการส่งเสริม สุขภาพจิตของนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์. วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา. 2(3), 26-31. 
กนกวรรณ ขันเงิน และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2558). แบบแผน
ความเชื่อด้านสุขภาพกับการป้อง กันโรคพยาธิใบไม้ในตับของประชาชน
ต าบลโพธิ ์จังหวัดศรีสะเกษ.วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา.2(3), 40-45. 
พัสราภรณ์ ยี่สารพัด และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2558). การพัฒนา
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ทักษะทางสังคมในด้านการ สื่อสารของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
หลักสูตรนานาชาติ. วารสารวิชาการเฉลมิกาญจนา. 2 (2), 54 - 63. 

2. ผศ.ดร.มนตรี  
กรรพุมมาลย ์

2. ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง  
มีอุดร 

- Ph.D. (Social and Policy 
Sciences) 
- M.A.  (Gender and 
Development) 
- ศศ.ม. (สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
- ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) 
- ประสบการณ์ด้านการสอน 27 ป ี

ไม่มี     ม ี 
ฟ้ารุ่ง มีอุดรและคณะ. 2558. เสียงสะท้อนและมุมมองจากผู้มีส่วนร่วม
ในโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ. 
กาฬสินธุ์ สนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากจิกรรมปิดทองหลัง
พระ สืบสานแนวพระราชด าร ิ
ฟ้ารุ่ง มีอุดรและคณะ. 2557. โครงการการประเมินสถานการณ์ยาสูบ
เพื่อการเปลี่ยนแปลง จังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 2 กลุ่มวจิัยความอยู่ดีมี
สุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนโดย ศูนยว์ิจัยและจัดการความรู้เพื่อ
การควบคุมยาสูบ (ศจย.) 

3. ผศ.ดร.รัดเกล้า 
เปรมประสิทธิ์ 

3. ผศ.ดร.รัดเกล้า  
เปรมประสิทธิ์ 

- ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) 
- วท.ม. (การจัดการรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
- ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 
- ประสบการณ์ด้านการสอน 9 ป ี

Wongchummali, P & Pampasit, R. (2017). Waste Management 
Systems and Mechanisms of Thailand and Overseas. PEOPLE: 
International Journal of Social Sciences, 3(2), 1402-1415.  
Varitwuttikil, K., Tana, S., Wannasubchae, S., & Pampasit, R. 
(2017). History of  
Water Resources Development and Water Resources 
Management in Thailand. PEOPLE: International Journal of 
Social Sciences, 3(2), 1540-1557. 
รัดเกล้า เปรมประสทิธิ์ และอัครพงษ์  
อั้นทอง. 2559. การเปรียบเทียบสมรรถนะสุขภาวะในระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีตัวอย่างพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศ
ไทย. วารสารเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม – ธันวาคม 2559. หนา้ 55-73 
รัดเกล้า เปรมประสทิธิ์. 2559. บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนจากการทอ่งเที่ยวอุทยานแห่งชาติ. 
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 
– ธันวาคม 2559. หน้า 195-216 
นิตยา ดอกไม้ และรดัเกล้า  
เปรมประสิทธิ์. 2558. การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเชิงกล
ยุทธ์ กรณีศึกษา: กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพรหมพิราม อ าเภอ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์. ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2558. หน้า 
101-114 
ผาณิต โกธรรม พุดตาน พันธุเณร และ 
รัดเกล้า เปรมประสทิธิ์. 2558. ประเมินมูลค่าผลกระทบจากมลพิษ: 
กรณีพื้นที่อุตสาหกรรม ต าบลท่าตูม อ าเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัด
ปราจีนบุรี. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร. ปีที ่10 
ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม – มีนาคม 2558. หน้า 50-61 
รัดเกล้า เปรมประสทิธิ์. 2557. การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียว
อ าเภอปวั จังหวัดน่าน. วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน. ปีที ่5 
ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557. หนา้ 195-216 
รัดเกล้า เปรมประสทิธิ์. 2557. แผนพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืน 
อ าเภอปวั จังหวัดน่าน. วารสารการวจิัยเพื่อพัฒนาชุมชน. ปีที ่6 ฉบับที ่
1 ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556. หน้า 61-80 
รสสุคนธ์ ประดิษฐ์ และรดัเกล้า  
เปรมประสิทธิ์. 2557. ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาการท่องเท่ียว
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ของอ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารสังคมศาสตร์. ปีที่ 10 ฉบับ
ที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2557. หน้า 127-149 

4. ผศ.ดร.กวินธร 
เสถียร 

4. ผศ.ดร.กวินธร  
เสถียร 

- ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) 
- วท.ม. (การจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม) 
- กษ.บ. (การจัดการทรัพยากร   
ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม) 
- ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
- ประสบการณ์ด้านการสอน 9 ป ี

ไม่มี     ม ี 
อารียา แพ่งกลิ่น และ กวินธร เสถยีร. (2561). Research Gate: เมื่อ
อุณหภูมิเพิ่มขึ้น...เต่าทะเลจะเผชิญความเส่ียงใด. สืบค้นจาก 
https://goo.gl/k8HLzC. 
ปิยะทิพย์ สงสว่าง และ กวินธร เสถียร. (2561). Research Gate: สูง
วัยก็ไม่หวั่น เพยีงมาปั่นช่วยเพิ่มภูม ิ(คุ้มกัน). สืบค้นจาก 
https://goo.gl/CsiFhf 
กวินธร เสถียร, ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา, เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์ และคณะ. (2559). 
การถอดบทเรียนการพัฒนาแกนน าชุมชนเพื่อการจัดการขยะ ต าบล
แคมป์สน อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์. ใน The 41st National 
and 5th International Graduate Research Conference: 
Research Driven Globalization (น. 322-334). ม.ป.พ.: 
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์. 
พัชรินทร์ สิรสุนทร, มณฑิรา อินจ่าย, กวินธร เสถียร, พิษนุ อภิสมาจาร
โยธิน, จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ, ผาสุก แกว้เจริญตา, และ ด ารง ตุ้มทอง. 
(2559). การให้เชิงกลยุทธ์: กรณีศึกษา การพัฒนาเด็กและเยาวชนของ
มูลนิธิสยามกัมมาจล. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 “เครือข่ายวจิัยอุดมศึกษา สาน
พลังประชารัฐ” (น. 2149-2157). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี. 
Satean, G. (2017). The Need to Go Beyond “Green University 
“Ideas to Involve the Community at Naresuan University, 
Thailand. In M. Matsumoto, K. Masui, S. Fukushige & S. 
Kondoh (Eds.), Sustainability Through Innovation in Product 
Life Cycle Design (pp. 841-857). Singapore: Springer. 
กวินธร เสถียร, ศักดิ์ดา หอมหวล, และ เสวียน เปรมประสิทธิ์. (2561). 
การใช้ประโยชนพ์รรณพืชในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านทุ่งลุยลาย ต าบลทุ่งลุย
ลาย อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
นเรศวร, 14(2), 211-245. 
กวินธร เสถียร. (2561). มองคนด้วยมุมใหม่เปลี่ยนใจให้เป็นสุข 
(Enneagram Made Easy). วารสารวิจยั สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศ
ไทย, 11(1), 88-93. 
กวินธร เสถียร. (2560). เด็กหญิงผู้ชูธงขาว (The Girl with the White 
Flag). วารสารญี่ปุ่นศึกษา. 34(2), 129-135. 
กวินธร เสถียร. (2559). วาทกรรมสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏในภาพยนตร์
การ์ตูนญี่ปุ่นของสตูดิโอจบิลิเร่ือง ปอมโปโกะ ทานูกปิ่วนโลก. วารสาร
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 13(1), 1-16. 
กวินธร เสถียร. (2559). บทวิจารณ์หนังสือ Cool Japan “ความเจ๋ง” 
มวลรวมประชาชาติกับการเรียกคืนความแข็งแกร่งของญี่ปุ่น. 
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 36(3), 223-235. 
Sirasoonthorn, P., Satean G., Khamunee, W., & Pirasan, J. 
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(2016). A Development of the Logistic Creative Community 
Economy for the Promotion of Participatory Cultural Tourism: 
A case of Cultural World Heritage, Thailand. Journal of 
Community Development Research, 9(3), 10-20. 

5. ดร.ศุภสิทธิ์  ต๊ะนา 5. ดร.ศุภสิทธิ์  ต๊ะนา - ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) 
- ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
- รป.บ. (การบริหารรัฐกิจ) 
- พธ.บ. (สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา) 
ประสบการณ์ด้านการสอน 10 ป ี

ไม่มี     ม ี 
ศุภสิทธิ์  ต๊ะนา.(2551). วิจยัเอกสาร เรือ่ง แนวคิดทฤษฏีทางสังคม
วิทยา. ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวจิัย คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ศุภสิทธิ์  ต๊ะนา และคณะ. (2551). วิจยัเร่ือง ฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศชุมชน E-Village Profile (SML) พ.ศ. 2551. สถาบันเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน (NUIC), ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. 
ศุภสิทธิ์  ต๊ะนา.(2552). วิจยัเร่ือง การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นจากต้น
ตาลโตนด: กรณีศึกษาต าบลท้อแท้ อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 
ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจยั ป ีพ.ศ.2552 คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
กวินธร เสถียร, ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา และเสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์. (2557). 
โครงการพัฒนาศักยภาพระดับอ าเภอเพือ่มุ่งสู่อ าเภอสร้างเสริมสุขภาพ 
(24DHS). ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
(โครงการฯ ต่อเนื่อง 2557- 2559) 
เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์, ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา. (2558). โครงการวิจัย แนว
ทางการพัฒนาการผลิตกล้วยตากอยา่งยั่งยืน พื้นทีอ่ าเภอบางกระทุ่ม 
จังหวัดพิษณุโลก, ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ.  
ณรงศักดิ์ หนูสอน. จรรยา สัตยากร, วัชรี ศรีทอง, พงษ์เอก สุขใส, ธนัช 
กนกเทศ, ศิวิไลซ์ วนรัตน์  วิจิตร และศุภสิทธิ์ ต๊ะนา. (2558). 
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัตกิารการพัฒนาชมุชนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ส าหรับผู้สูงอายุ. รับทุนสนับสนุนจากการเคหะแห่งชาติ. 
เสวียน เปรมประสิทธิ์, รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์, ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา และอุดม
พร ธีระวิริยะกุล. (2559). โครงการประเมินผลโครงการพัฒนาและ
รณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด าริ. ส านกังาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (ส านกังาน กปร.). 
รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์, สุพัตรา วรรณสืบเชื้อ, ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา และ เสาว
ลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์. (2559). การส ารวจและ จัดท า รายงานการส ารวจ
สภาพสังคม-เศรษฐกิจ และดา้นสาธารณสุข 
ของชุมชนและหน่วยงานที่อยู่ในรัศมีพื้นที่ศึกษา ๕ กิโลเมตร. (พื้นที่
จังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก) บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด 
(มหาชน). 
- รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์, ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา. (2560). โครงการสร้างความรู้
ความเข้าใจและจิตส านึกในการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืช ในพื้นที่เขื่อนจุฬา
ภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ. ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ. 
เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์, ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา. (2561). โครงการวิจัย การเรียนรู้
เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์จากกล้วยน้ าวา้พันธุ์ 
มะลิอ่องอยา่งยั่งยืนในพื้นที่อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพษิณุโลก.
ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ. (ก าลังด าเนินการ) 
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คุณวุฒิและต าแหน่งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ล า 
ดับ 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเรจ็การศึกษา 

ปีที่ส าเรจ็
การศกึษา 

1 นายพิษนุ  
อภิสมาจารโยธนิ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด.  
ศศ.ม.  
ศษ.ม.  
นศ.บ.  

(สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) 
(พัฒนศึกษา) 
(สาธารณสุข) 
(นิเทศศาสตรบัณฑิต) 

มหาวิทยาลัยมหิดล  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

2556 
2550 
2556 
2546 

2 นางสาวฟ้ารุ่ง  มอีุดร ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D.  
M.A.  
ศศ.ม. 
ศศ.บ.  

(Social and Policy Sciences)  
(Gender and Development) 
 (สังคมศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม) 
(การพัฒนาชุมชน) 

University of Bath 
University of Sussex 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2552 
2543 
2539 
2534 

3 นายกวนิธร เสถียร 
 

อาจารย์ ศศ.ด. 
วท.ม. 
กษ.บ. 
ศศ.บ. 

พัฒนาสังคม 
การจดัการทรัพยากรและสิง่แวดลอ้ม 
การจดัการทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดลอ้ม 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
มหาวิทยาลัยทกัษิน 

2552 
2548 
2555 
2544 

4 นายศุภสิทธิ์ ตะ๊นา อาจารย์ ศศ.ด. 
ศศ.ม. 
รป.บ. 
พธ.บ. 

พัฒนาสังคม 
พัฒนาสังคม 
การบริหารรฐักจิ 
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

2555 
2548 
2549 
2546 

5 นางรัดเกล้า เปรม
ประสิทธิ ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศศ.ด. 
วท.ม. 
 
ศศ.บ. 

พัฒนาสังคม 
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 
เศรษฐศาสตร ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2553 
2545 

 
2542 

 
อาจารย์ผู้สอน 
ผศ.ดร.พิษนุ 
อภิสมาจาร
โยธิน* 
830602 
Advanced 
Statistics for 
Social 
Policy 
Research 

ปร.ด. สังคมศาสตร์
การแพทย์และ
สาธารณสุข 
ศษ.ม.พัฒนศึกษา  
สธ.บ.สาธารณสุข
ศาสตร์  
นศ.บ.นิเทศศาสตร์ 

Phitsanu A. (2014). Discursive Practices of Thai Traditional Medicine in Hospital: Case Study 
of District Hospital in Nakhon Pathom Province. International Journal of Behavioral Science. 
9 (1), 67-82. 
Suwannee H. and Phitsanu A. (Editors). (2007). Women’s Gender and Rights Perspectives in 
Health Policies and Programmes (Translated into Thai). ARROWs for Change Journal. 13(2) 
(ฉบับภาษาไทย), 1-20. 
พัฒนา กาโต่ง และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2562). พฤติกรรมของผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพเด็กก่อนวัย
เรียนในต าบลหัวทุ่ง อ าเภอลอง จังหวัดแพร่. วารสารส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ, 8(1).  (TCI) 
อนัญญา นิ่มนงค์ และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2562). แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการใช้
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางปรับสีผิวของนิสิตหญิงระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก. 
วารสารส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ, 8(1).  (TCI) 
พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2561). ผู้ป่วยโรคเร้ือรังกับการแพทย์แบบผสมผสาน. วารสาร มทร.อีสาน. 5(2). 
(TCI) 
ทัตพิชา เชียววิจิตร และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2561). ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ที่มีไขมันสูงของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ, 7(1).  (TCI) 
วีรภัทร ศิริพงษ์ และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2561). การวิเคราะห์สาเหตุเชิงพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับ
การดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอบกอฮอร์ของนิสิตหญิงระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัด
พิษณุโลก. วารสารส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ, 7(1).  (TCI) 
รุ่งนภา อินทะจักร์ และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2561). ภาวะทุกข์ยากของคู่สมรสที่ ป่วยด้วยโรคหลอด
เลือดสมอง: กรณีศึกษาของคู่สมรสคู่หนึ่งในจังหวัดแพร่ .วารสารส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ , 7(1).  
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(TCI) 
อภินัฐ ช้างกลาง และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2561). การวิเคราะห์สาเหตุเชิงพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของนิสิตหญิงระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัด พิษณุโลก. 
วารสารส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ, 7(1).  (TCI) 
รุ่งนภา กลุ่นขวัญ และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อสมัยใหม่ กับการรับรู้ความ
รุนแรงทางเพศบนร่างกายของผู้หญิง ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัด พิษณุโลก. 
วารสารส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ, 7(1).  (TCI) 
สุขพัชรมณี กันแต่ง และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2561). การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีความ สัมพันธ์กับ
การได้รับความรุนแรงทางด้านร่างกายของสตรีจังหวัดพิษณุโลก.วารสารส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ, 
7(1).  (TCI) 
ยุทธนา เกตุค า และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนความเชื่อด้าน สุขภาพ
กับการจัดการเรือนร่างตนเองของคนอ้วนในจังหวัดพิษณุโลก.วารสารส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ , 
7(1).  (TCI) 
พงษ์กฤษณ์ จันทร์เชื้อ และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้าง วาทกรรมและ
ปฏิบัติการทางวาทกรรมกับการประกอบสร้างความจริงในโลกไซเบอร์บนเฟซบุค. วารสารส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ, 7(1).  (TCI) 
พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2560). ความท้าทายในการบริหารระบบสุขภาพชุมชนของไทย: การศึกษา น าร่อง
ในจังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย. วารสาร มทร.อีสาน. 4(2) ,61-76 (TCI) 
พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2560). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตระหนักในเร่ืองความงามและพฤติกรรม การใช้
เครื่องส าอางที่ไม่ได้มาตรฐานของผู้หญิงไทย.วารสารส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ. 6(1), 194-216. 
(TCI) 
พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2559). การวิเคราะห์และประเมินผลนโยบายสาธารณะด้านเศรษฐกิจและ สุขภาพ:
กรณีศึกษาโครงการน้ าดื่มสะอาดของต าบลหนองดินแดงจังหวัดนครปฐม.วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย 
หอการค้าไทย. 36(1), 62-81. (TCI) 
พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2557). รูปแบบการใช้การแพทย์แบบผสมผสานของผู้ป่วยโรคระบบกล้าม เนื้อและ
โครงร่างในจังหวัดนครปฐม. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร. 34(4), 171-189. (TCI) 
บทความวิจัยน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติที่มี proceeding 
รัตติกานต์ วิไลพันธ์ และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2560). การประกอบสร้างตัวตนทางเพศและ พื้นที่ทาง
สังคมของแฟนคลับศิลปินเกาหลีใต้:กรณีศึกษากลุ่มวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานคร.   ในนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 
13 :วิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 20 -21 กรกฏาคม 2560 (หน้า 878-883).  
พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
วชิราภรณ์ ศรีเงิน และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2560). เพศวิถีและการใช้ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิง : 
กรณีศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก . ใน นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 :วิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคม วันที่ 20-21 กรกฏาคม 2560 (หน้า 1235-1243).  พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
สุขพัชรมณี กันแต่ง และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2560). การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีความ สัมพันธ์กับ
การได้รับความรุนแรงทางด้านร่างกายของสตรีจังหวัดพิษณุโลก. ใน การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 16 วันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 (หน้า 62-77). 
พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
ยุทธนา เกตุค า และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนความเชื่อด้าน สุขภาพ
กับการจัดการเรือนร่างตนเองของคนอ้วนในจังหวัดพิษณุโลก. ใน การประชุมวิชาการและน าเสนอ 
ผลงานวิจัยระดับชาติเรื่อง สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน:ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ วันที่9 มิถุนายน 
2560 (หน้า 205-216). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
พงษ์กฤษณ์ จันทร์เชื้อ และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้าง วาทกรรมและ
ปฏิบัติการทางวาทกรรมกับการประกอบสร้างความจริงในโลกไซเบอร์บนเฟซบุค. ใน การประชุม วิชาการ
และน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ วันที่9 
มิถุนายน 2560 (หน้า 82-90).  ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
พัชรินทร์ สิรสุนทร, มณฑิรา อินจ่าย, กวินธร เสถียร, พิษนุ อภิสมาจารโยธิน, จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ, ผาสุก 
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แก้วเจริญตา, และ ด ารงค์ ตุ้มทอง. (2559). การให้เชิงกลยุทธ์: กรณีศึกษาการพัฒนาเด็กและเยาวชน ของ
มูลนิธิสยามกัมมาจล.ใน การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 11 
เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาสานพลังประชารัฐ วันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 (หน้า 2149-2157). นครราชสีมา: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.  
สมยศ ภูมิเรศสุนทร และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2558).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ มีส่วน
ร่วมของบุคลากรในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลโพนทรายอ าเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ด. ใน 
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 การวิจัยและพัฒนาสู่การบริหารองค์กรในยุคดิจิตอล วันที่ 27 -28 
เมษายน 2558 (หน้า 39-51). ศรีสะเกษ: มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา. 
พิษนุ อภิสมาจารโยธิน.(2558). การประเมินผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาทักษะทางสังคมส าหรับ 
นักศึกษาแพทย์ศิริราช ชั้นปีที่2. วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา. 2(1), 26-33. 
พิษนุ อภิสมาจารโยธิน.(2557).การศึกษาผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาจิต คุณธรรมและจริยธรรม ของ
นักศึกษาแพทย์ศิริราช. วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา. 1(1), 55-66. 
วลีรัตน์ โคตรสังข์ และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2558). ความสนใจในกิจกรรมด้านการส่งเสริม สุขภาพจิต
ของนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์. วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา. 2(3), 26-31. 
กนกวรรณ ขันเงิน และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2558). แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพกับการป้อง กันโรค
พยาธิใบไม้ในตับของประชาชนต าบลโพธิ์ จังหวัดศรีสะเกษ.วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา.2(3), 40-45. 
พัสราภรณ์ ยี่สารพัด และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2558). การพัฒนาทักษะทางสังคมในด้านการ สื่อสาร
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ. วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา. 2 (2), 54 - 63. 
บทความวิชาการ 
พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2558). บทความวิชาการเรื่อง การสื่อสารสุขภาพในสถานการณ์วิกฤต. 
วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา. 2(1), 13-16. 
พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2557). บทความวิชาการเรื่อง การแพทย์ผสมผสานของผู้ป่ วยโรคเรื้อรัง. 
วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา. 1(1), 5-9. 
พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2557). บทความวิชาการเรื่อง อัตลักษณ์และความรุนแรงทางเพศของวัยรุ่น ไทยใน
อินเทอร์เน็ต. วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา. 1(2), 10-14. 
พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2558). บทความปริทัศน์หนังสือเรื่อ ง ข่มขืน: ปัญหาความรุนแรงทางเพศ. 
วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา. 2(1), 84-87. 

ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง 
มีอุดร* 
830524 
Developme
nt Tools 
and 
Techniques 

Ph.D. Social and 
Policy Sciences 
M.A. Gender and 
Development 
สศ.ม.สิ่งแวดล้อม 
ศศ.บ.การพัฒนา
ชุมชน (เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง) 

ฟ้ารุ่ง มีอุดรและคณะ. 2558. เสียงสะท้อนและมุมมองจากผู้มีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิง
เปือยอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ. กาฬสินธุ์ สนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลัง
พระ สืบสานแนวพระราชด าริ 
 ฟ้ารุ่ง มีอุดรและคณะ. 2557. โครงการการประเมินสถานการณ์ยาสูบเพื่อการเปลี่ยนแปลง จังหวัดขอนแก่น 
ระยะที่ 2 กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการ
ควบคุมยาสูบ (ศจย.) 
Tipyan, Chananchida and Mee‐Udon, Farung. 2018.   Evolution of common management: 
Opportunities and challenges for Fishing Communities in Thailand. International Journal of 
Applied Business & Economic Research, Vol.17 (Scopus). 

ผศ.ดร.รัด
เกล้า  
เปรม
ประสิทธิ์* 
830611 
Advanced 
Social 
Developme
nt Concepts 
and 
Theories 

ศศ.ด.พัฒนาสังคม 
วท.ม.การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
ศศ.บ.เศรษฐศาสตร์ 

Wongchummali, P & Pampasit, R. (2017). Waste Management Systems and Mechanisms of 
Thailand and Overseas. PEOPLE: International Journal of Social Sciences, 3(2), 1402-1415.  
Varitwuttikil, K., Tana, S., Wannasubchae, S., & Pampasit, R. (2017). History of  
Water Resources Development and Water Resources Management in Thailand. PEOPLE: 
International Journal of Social Sciences, 3(2), 1540-1557. 
รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ และอัครพงษ์ อัน้ทอง. 2559. การเปรียบเทียบสมรรถนะสุขภาวะในระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีตัวอย่างพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. วารสารเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ปีที่ 20 ฉบับที ่2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559.หนา้ 55-73 
รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. 2559. บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสง่เสริมเศรษฐกิจชุมชนจาก
การท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติ. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร. ปีที ่12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2559. หนา้ 195-216 
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830629 
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นิตยา ดอกไม้ และรัดเกล้า เปรมประสทิธิ์. 2558. การบริหารจัดการกองทุนสวสัดิการชุมชนเชิงกลยุทธ์ 
กรณีศึกษา: กองทุนสวัสดกิารชุมชนต าบลพรหมพิราม อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. สกัทอง : 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 21 ฉบับที ่1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2558. หน้า 101-114 
ผาณิต โกธรรม พุดตาน พนัธุเณร และรัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. 2558. ประเมนิมูลค่าผลกระทบจากมลพิษ: กรณีพื้นที่
อุตสาหกรรม ต าบลท่าตูม อ าเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจนีบุรี. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร. ปีที ่
10 ฉบบัที่ 1 เดือนตุลาคม – มีนาคม 2558. หน้า 50-61 
รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. 2557. การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวอ าเภอปวั จงัหวัดน่าน. วารสารอารย
ธรรมศึกษาโขง-สาละวิน. ปีที่ 5 ฉบับที ่1 มกราคม-มถิุนายน 2557. หน้า 195-216 
รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. 2557. แผนพัฒนาการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืน อ าเภอปัว จังหวัดน่าน. วารสารการวิจยั
เพื่อพัฒนาชุมชน. ปีที ่6 ฉบับที ่1 ประจ าเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2556. หน้า 61-80 
รสสุคนธ์ ประดิษฐ์ และรัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. 2557. ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาการท่องเท่ียวของ
อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารสังคมศาสตร์. ปีที่ 10 ฉบับที ่2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2557. 
หน้า 127-149 

ผศ.ดร.กวินธร 
เสถียร* 
 

ศศ.ด.พัฒนาสังคม 
วท.ม.การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
กษ.บ.การจัดการ
ทรัพยากรปา่ไม้และ
สิ่งแวดล้อม 
ศศ.บ.ภาษาไทย 

2559. (หัวหน้าโครงการ). การใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธ์พืชชุมชนในพื้นที่รอบเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ. ส านกังานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ (วช.). มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
2559. (นักวิจัยร่วม). การพัฒนาระบบตดิตามการกกัเก็บและการปล่อยกา๊ซคาร์บอนรายเดือนในภาค
การเกษตร (พื้นทีภ่าคเหนือตอนลา่ง). ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.). มหาวิทยาลัยราชภฏั
อุตรดิตถ์. 

ดร.ศุภสิทธิ์ 
ต๊ะนา* 
 

ศศ.ด.พัฒนาสังคม 
ศศ.ม.พัฒนาสังคม 
รป.บ.รัฐ
ประศาสนศาสตร
บัณฑิต 
พธ.บ.สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

-  ศุภสิทธิ์  ต๊ะนา.(2551). วิจยัเอกสาร เร่ือง แนวคิดทฤษฏีทางสังคมวิทยา. ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
วิจัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
-  ศุภสิทธิ์  ต๊ะนา และคณะ. (2551). วจิัยเร่ือง ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศชุมชน E-Village Profile (SML) 
พ.ศ. 2551. สถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน (NUIC), ส านักเลขาธกิารนายกรัฐมนตรี. 
-  ศุภสิทธิ์  ต๊ะนา.(2552). วิจยัเร่ือง การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นจากต้นตาลโตนด: กรณีศึกษาต าบลท้อแท้ 
อ าเภอวัดโบสถ ์จังหวัดพษิณุโลก ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวจิัย ปี พ.ศ.2552 คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
-  ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา, สุกจิ ขอเช้ือกลาง และสุทธิชัย ยังสุข. (2556). การพัฒนาศักยภาพขององค์กรองค์กร
สาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ใน
ภาคเหนือตอนล่าง. ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ. 
- กวินธร เสถยีร, ศุภสิทธิ ์ต๊ะนา และเสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์. (2557). โครงการพัฒนาศักยภาพระดับอ าเภอ
เพื่อมุ่งสู่อ าเภอสร้างเสริมสุขภาพ (24DHS). ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
(โครงการฯ ต่อเนื่อง 2557- 2559) 
- เสาวลกัณ์ ลิ้มศิริวงศ์, ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา. (2558). โครงการวิจัย แนวทางการพัฒนาการผลิตกล้วยตากอยา่ง
ยั่งยืน พื้นทีอ่ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพษิณุโลก, ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ.  
- ณรงศักดิ์ หนูสอน. จรรยา สัตยากร, วชัรี ศรีทอง, พงษ์เอก สุขใส, ธนัช กนกเทศ, ศิวิไลซ์ วนรัตน์  วิจิตร 
และศุภสิทธิ์ ตะ๊นา. (2558). โครงการวจิัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาชุมชนเพื่อสง่เสริมคุณภาพชีวิตส าหรับ 
ผู้สูงอายุ. รับทุนสนับสนุนจากการเคหะแห่งชาติ. 
- เสวียน เปรมประสิทธิ์, รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์, ศุภสิทธิ ์ต๊ะนา และอุดมพร ธรีะวิริยะกุล. (2559). 
โครงการประเมินผลโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด าริ. ส านกังาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.).  
- รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์, สุพัตรา วรรณสืบเชื้อ, ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา และ เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์. (2559). การ
ส ารวจและ จัดท า รายงานการส ารวจสภาพสังคม-เศรษฐกิจ และดา้นสาธารณสุขของชุมชนและหน่วยงานที่
อยู่ในรัศมีพื้นที่ศึกษา ๕ กโิลเมตร. (พื้นที่จังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก) บริษัท อัครา รีซอร์สเซส 
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จ ากัด (มหาชน). 
- รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์, ศุภสิทธิ ์ต๊ะนา. (2560). โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช ในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ. ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ. 
- เสาวลกัณ์ ลิ้มศิริวงศ์, ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา. (2561). โครงการวิจัย การเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
และใช้ประโยชนจ์ากกล้วยน้ าว้าพันธุ์ มะลิอ่องอยา่งยั่งยืนในพื้นที่อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก.
ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ. (ก าลังด าเนินการ) 
รัฐชฎาภรณ์ นันทเสน, ศุภสิทธิ ์ต๊ะนา และวารีรัตน์ แก้วอุไร. (2561). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสุนทรียสนทนา เพือ่ส่งเสริมพฤติกรรมประชาธิปไตยดา้นคารวธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร, 20 (2), 201-212. (ASEAN Citation Index: ACI) 

รศ.ดร.พัชริ
นทร ์ สิร
สุนทร 
830611 
Advanced 
Social 
Developme
nt Concepts 
and 
Theories 

Ph.D. Sociology 
(Social Planning & 
Development)  
สค.ม.สังคมศาสตร์
การแพทย์และ
สาธารณสุข 
สส.บ.สังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ 

พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2558, "การจัดการความรู้แบบมีส่วนรว่มเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อการเรียนรู้
วัฒนธรรมมอญ กรณีศึกษาชุมชนบางกระดี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย". 
พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2558, "สถานการณ์และสุขภาวะทางเพศของหญิงขายบรกิารทางเพศ : กรณีศึกษาหญิง
ข้ามเพศ ในเขตเมืองพิษณุโลก ประเทศไทย". 

รศ.ดร.ชไมพร 
กาญจนกิจ
สกุล 
830601 
Advanced 
Research 
Methodolog
y for Social 
Developme
nt 

ปร.ด.
ประชากรศาสตร์ 
สค.ม.วิจัยประชากร
และสังคม 
ร.บ.สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

เรือนรสสุคนธ์  จันทร์เจริญ และ พษินุ อภสิมาจารโยธนิ. (2561). ความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้สื่อสังคมออนไลน์และ
ภาวะการกลวัการตกกระแสของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และองค์กร, 10(1), 69-94  (TCI 1). 
2. ทัตพิชา เชยีววิจิตร และ พิษน ุอภิสมาจารโยธิน. (2561). ความรู้ ทัศนคต ิและพฤตกิรรมการบริโภคอาหารที่มีไขมัน
สูงของนิสิตระดับปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพษิณุโลก. วารสารส านกัหอสมุดมหาวิทยาลยัทักษิณ, 
7(1), 130-145. (TCI 2) 
3. วีรภทัร ศิริพงษ ์และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2561). การวิเคราะห์สาเหตุเชิงพฤติกรรมที่มีความสัมพันธก์ับการดื่ม
เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอร์ของนิสิตหญิงระดับปริญญาตร ีมหาวทิยาลัย แห่งหนึ่งในจังหวัดพษิณุโลก. วารสาร
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลยัทักษิณ, 7(1), 91-110. (TCI 2) 
4. รุ่งนภา อินทะจกัร์ และ พษินุ อภิสมาจารโยธิน. (2561). ภาวะทกุขย์ากของคู่สมรสที่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง: 
กรณีศึกษาของคู่สมรสคู่หนึ่งในจังหวัดแพร่. วารสารส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทกัษิณ, 7(1), 198-217. (TCI 2) 
5. อภินัฐ ช้างกลาง และ พิษน ุอภิสมาจารโยธิน. (2561). การวิเคราะห์สาเหตุเชิงพฤติกรรมที่มีความสัมพันธก์ับ
พฤติกรรมการสูบบุหรี ่ของนิสิตหญิงระดับปริญญาตร ีมหาวทิยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัด พิษณุโลก. วารสาร
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลยัทักษิณ, 7(1), 111-129.  (TCI 2) 
6. รุ่งนภา กลุ่นขวัญ และ พษินุ อภิสมาจารโยธิน. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อสมยัใหม่ กบัการรับรู้ความรุนแรง
ทางเพศบนรา่งกายของผู้หญิง ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัแห่งหนึ่งในจังหวดั พิษณุโลก. วารสาร
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลยัทักษิณ, 7(1), 146-164. (TCI 2) 
7. สุขพัชรมณี กันแต่ง และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2561). การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีความสัมพันธ์กับการได้รับ
ความรุนแรงทางด้านร่างกายของสตรีจังหวัดพิษณุโลก. วารสารส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ, 7(1), 67-90. (TCI 2) 
8. ยุทธนา เกตุค า และ พษินุ อภิสมาจารโยธิน. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนความเชือ่ด้านสุขภาพกับการ
จัดการเรอืนร่างตนเองของคนอว้นในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารส านกัหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ, 7(1), 180-197. (TCI 
2) 
9. พงศ์กฤษณ์ จันทร์เชื้อ และ พษินุ อภิสมาจารโยธิน. (2561). ความสัมพันธ์ระหวา่งการสร้างวาทกรรมและปฏิบัตกิาร
ทางวาทกรรมกับการประกอบสร้างความจริงในโลกไซเบอรบ์นเฟซบุค. วารสารส านักหอสมุดมหาวิทยาลยัทักษิณ, 7(1), 
165-179. (TCI 2) 
10. นัชชา สีดาฟอง และ พิษน ุอภสิมาจารโยธิน. (2561). ความสัมพันธ์ระหวา่งพฤตกิรรมการใช้สมาร์ทโฟนกบัภาวะ
อาการ Nomophobia ของนกัศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวทิยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพษิณุโลก. การประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน ครั้งที่ 15 วันที ่6-7 ธันวาคม 2561. หน้า 1287-1296.  
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11. อารดา โฉมอุปฮาด และ พษินุ อภิสมาจารโยธิน. (2561). สมรรถนะหลกัที่มีความจ าเป็นในการแสดงบทบาทผู้น า
ของสตรีในองค์การบริหารส่วนต าบล: กรณีศึกษา อ าเภอหล่มสกั จังหวัดเพชรบูรณ์. การประชุมวชิาการระดับชาติ
มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน ครั้งที่ 15 วันที ่6-7 ธันวาคม 2561. หน้า 1316-1325.   
12. ธนาสิทธิ ์แกว้พิกุล และ พิษน ุอภิสมาจารโยธิน. (2561). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีความสัมพันธ์กบัพฤติกรรมการเล่น
พนันฟุตบอลออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวทิยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพษิณุโลก. การประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิมหาวิทยาลยั เกษตรศาสตรว์ิทยาเขตก าแพงแสน ครั้งที่ 15 วันที ่6-7 ธันวาคม 2561. หนา้ 1128-1138.   
13. นิศารัตน์ งามทว ีและ พิษน ุอภิสมาจารโยธิน. (2561). วิถีชีวิตและการให้แก่สังคมของชุมชนคริสเตียน กรณีศึกษา: 
คริสตจักรแห่งหนึ่งในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัพิษณุโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยา
เขตก าแพงแสน ครั้งที่ 15 วันที ่6-7 ธันวาคม 2561. หน้า 1270-1276.   
14. สิริวิมล พยฆัษ ีและ พษินุ อภิสมาจารโยธิน. (2561). การเลือกปฏบิัติที่มีต่อเควยีร์ในสังคมการท างาน: กรณีศึกษา
ในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น อ าเภอเมอืง จังหวัดพษิณุโลก. ใน การประชุมวชิาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาต ิ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฎัภาคเหนอื ครั้งที่ 18 และล าปางวจิัย ครั้งที่ 4  (น. 71-91). ล าปาง: 
มหาวิทยาลยัราชภฎัล าปาง 
Kanchanakijsakul, C. (2016).  Family Participation in Supporting Drug Use for Thai Elderly 
with Chronic Diseases.  Journal of Health Science, 25 (2), March - April 2016. pp.192-203. 
Supawan, S. and Kanchanakijsakul, C. (2014). The Social Construction of the Elderly 
Representations. Journal of Social Sciences, 10 (1), January-June 2014. pp. 93-136. 
Kanchanakijsakul, C. (2013). Application of Religious Tenets for Daily Living among Thai 
Youths. Journal of Social Sciences, 9 (1), January-June 2013. pp. 95-125. 
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Ph.D. Social 
Sciences 
พบ.ม.เทคโนโลยีการ
บริหาร  
(เกียรตินิยม) 
น.บ.นิติศาสตร์ 

อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ, 2558, "การต่อรองกับความแตกต่าง: พลวัตของการเมืองเชิงวัฒนธรรมของคนไทในภาค
กลางตอนของเวียดนาม" 
อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ, 2558, "การประกอบสร้างความเป็นคนไทในภาคเหนือตอนกลางของเวียดนาม ใน
ศตวรรษที่ 14 - กอ่นยุคสังคมนิยมเวียดนาม".  

ดร.ฐานิดา 
บุญวรรโณ 
830611 
Advanced 
Social 
Developme
nt Concepts 
and 
Theories  
 

Doctorat en 
Anthropologie 
Anthropologie 
Master2Recherche
en Anthropologie 
Anthropologie 
ศศ.ม.เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษา 
รบ.สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

ฐานิดา บุญวรรโณ, 2558, “เมื่อภาวะทนัสมัยกระทบกบัจริยธรรมของนักชาติพนัธุ์วรรณา: จอรจ์ กองโดมิ
นาส กับ บทเรียนจากพวกเรากนปิ่า (Nous avons mangé la forêt)”. 
 
 

หมายเหตุ: *เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
 
สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร อ าเภอเมือง จังหวดัพิษณุโลก 
 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน   

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1.จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารยป์ระจ าเกินกว่า 1 หลักสูตร 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2557 ในรอบปีการศึกษา 2561 มีอาจารย์ประจ า

http://www.db.grad.nu.ac.th/django/bibtex/entry/4111/update/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/bibtex/entry/4111/update/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/bibtex/entry/4113/update/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/bibtex/entry/4113/update/
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ไม่ได้ และประจ าหลักสูตรตลอดระยะ เวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสตูรนั้น 

หลักสตูรจ านวน 5 คน ไดแ้ก่ 
1) ผศ.ดร.พิษนุ  อภิสมาจารโยธิน 
2) ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร 
3) ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธ์ิ 
4) ผศ.ดร.กวินธร เสถียร 
5) ดร.ศุภสิทธ์ิ ตะ๊นา 

2.คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
มีคุณสมบัตเิป็นอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร หรืออาจารย์ ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์
ผู้สอน 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรมีคุณวุฒิระดับปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า
ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน 5 คน 

3.คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรปริญญาเอก 
คุณวุฒิไมต่่ ากว่า ปรญิญาเอก หรอืเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง 
ศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กัน
จ านวนอย่างน้อย 3 คน 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรมีคุณวุฒิระดับปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า
ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน 5 คน 

4.คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
หลักสูตรปริญญาเอก 
1.อาจารย์ประจ า หรือผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกสถาบันมคีุณวุฒิ
ปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2.มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 
3.มีประสบการณ์ในการท าวิจัยทีไ่ม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา 

อาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันจ านวน 1 คน คือ  
ดร.นิสาพร วัฒนศัพท์ ซึ่งเป็นผู้ที่มคีุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ดังนี ้
1) มีคุณวุฒิไมต่่ ากว่าปรญิญาโทหรือด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาท่ีตรงหรือสมัพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน  
2) มีประสบการณด์้านการสอน และ 
3) มีประสบการณ์ในการท าวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลังท่ีไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา   

5.คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
หลักสูตรปริญญาเอก 
1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2.มีประสบการณ์ในการท าวิจัยทีไ่ม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา 

อาจารย์ประจ า จ านวน 5 คน มีคณุสมบัติ ดังนี ้
1) มีคุณวุฒิไมต่่ ากว่าปรญิญาเอกหรือด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ในสาขาท่ีตรงหรือสมัพันธ์กับสาขาวิชา  
จ านวน 5 คน  
2) มีประสบการณ์วิจยัที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา จ านวน 5 คน 

6.คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้าม)ี 
หลักสูตรปริญญาเอก 
1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคณุวุฒิ ภายนอกที่มีคณุวุฒิ 
ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2.มีประสบการณ์ในการท าวิจัยทีไ่ม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา 
เพื่อรับปริญญา 

อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกสถาบัน จ านวน 1 คน 
มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1) มีคุณวุฒิไมต่่ ากว่าปรญิญาเอกหรือด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ในสาขาท่ีตรงหรือสมัพันธ์กับสาขาวิชา จ านวน  
1 คน คือ รศ.รอ.ทพญ.ดร.สุพัตรา วรรณสืบเชื้อ 
2) มีประสบการณ์วิจยัที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา จ านวน 1คน 

7.คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ ์
หลักสูตรปริญญาเอก 
1.อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท่ีมคีุณวุฒิ 

อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคณุวุฒิจากภายนอกสถาบัน 
 จ านวน 1 คน ได้แก่ (1.) ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน ์
มีคุณสมบัติ ดังนี้ 



เอกสารรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปริญญาปรชัญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ 
รอบการประเมินปี 2562 (สิงหาคม 2561 – มิถุนายน 2562) 

15 

ปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กัน  
2.มีประสบการณ์ในการท าวิจัยทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา 
เพื่อรับปริญญา 

1) มีคุณวุฒิไมต่่ ากว่าปรญิญาเอกหรือด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ในสาขาท่ีตรงหรือสมัพันธ์กับสาขาวิชา จ านวน  
1 คน 
2) มีประสบการณ์วิจยัที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา จ านวน 1 คน 

8.การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
หลักสูตรปริญญาเอก 
แบบ 1 
-ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. อย่างน้อย 2 เรื่อง 
แบบ 2  
-ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. 

น.ส.ชลธิดา อุเทศนันท์. รปูแบบท่ีเหมาะสมของยุทธศาสตร์การ
จัดสวสัดิการสังคมผู้สูงอายุแบบภาคีมีส่วนร่วมในจังหวัดอุตรดิตถ์
,วารสารสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.TCI 1 
น.ส.เขมิกา วริทธิ์วุฒิกุล.การเปรียบเทียบการจดัการทรัพยากรน้ า
ของชุมชนจ าแนกตามพื้นท่ีลุ่มน้ าน่าน, วารสารพัฒนาสังคม. 
 TCI 1 

9.ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ์
หลักสูตรปริญญาเอก 
วิทยานิพนธ ์อาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษา 5 คน 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จ านวน 5 คน (เฉพาะนิสิตใน
หลักสตูรระดับปริญญาเอกในหลักสูตรที่แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
เรียบร้อยแล้ว โดยมีนสิิต จ านวน 7 คน คิดเป็นสัดส่วนโดยเฉลี่ย
อาจารย์ต่อที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์1 คนต่อนิสิต 1.40 คน 

รหัส รายชื่อ อาจารย์ที่ปรึกษา 
57031458 นายกมเลศ โพธิกนษิฐ รศ.ดร.พัชรินทรส์ิรสุนทร 
57031472 น.ส.รสสุคนธ์ ประดิษฐ ์ ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ ์

57031489 นายอารมณ์ ชาญกูล 
ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ ์
ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร 
ดร.ศุภสิทธิ์ ตะ๊นา 

57031496 น.ส.เขมิกา วริทธิว์ุฒิกุล ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ ์
58030504 นายธันยวัฒน ์ค าปา รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร 

58030511 น.ส.ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะล ิ
ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ ์
ผศ.ดร.กวินธร เสถยีร 
ดร.ศุภสิทธิ์ ตะ๊นา 

60030168 Mr.Chon J Neville รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร 
 

10.อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวจิัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปีโดยนับรวมปีที่ประเมิน 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบณัฑิตศึกษาของหลักสูตร
จ านวน 5 คน มีผลงานวิจัยเผยแพร่ในช่วงระหว่าง 1 มกราคม 
2557 – 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 5 คน 

11.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้องไม่เกิน 5 ปี(จะต้องปรับปรุงให้เสรจ็และอนุมัต/ิให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลยั/สถาบัน เพื่อให้หลักสตูรใช้งานใน
ปีท่ี 6) ประกาศใช้ในปีท่ี 8) 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสตูร 
ปรับปรุง พ.ศ.2557 ได้พัฒนาหลกัสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 โดยเริม่
ปรับปรุงตั้งแตเ่ดือนตลุาคม 2559 และคาดว่าจะด าเนินการเพื่อ
ขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและเปดิใช้งานได้ภายใน
ปีการศึกษา 2562 

12.การด าเนินงานให้เป็นไปตาม 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน 

มีการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานครบ 5 ข้อแรก
ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร (มคอ 2) ดังนี้ 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ ทบทวนการด าเนินงาน
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หลักสตูร 
  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคณุวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)  
  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 
  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ ครบทุกรายวิชา 
  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 2 อาจารย์ 
- ระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อาจารย์ประจ าหลักสตูร
จ านวน 5 คน 

 หลักสตูรมคีุณภาพ
อาจารย์เหมาะสมและ
เพียงพอส าหรับการเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสตูร
ระดับปริญญาตร ี

P: มีแผนอัตราก าลังระยะยาวท้ังในด้าน
การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 

D: เสรมิสร้างบรรยากาศทางวิชาการ
และมีการท าวิจัยของอาจารยเ์พื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

C: ประเมินคุณภาพอาจารย ์
A: ส่งเสรมิให้อาจารย์ได้รับการอบรม

พัฒนาด้านคุณวุฒิและต าแหน่ง
วิชาการตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร
ที่ก าหนดโดย สกอ. 

ปัจจัยน าเข้า (Inputs) กระบวนการ (Process) 
 

ผลผลิต (Outputs) 
 

 อาจารย์ประจ าหลักสตูรมี
การคงอยู่อย่างน้อย 5 คน
ตามจ านวนที่ระบุใน มคอ.
2 โดยไดร้ับการพัฒนา
คุณภาพอาจารย์อย่าง
ต่อเนื่อง 

 ความพึงพอใจของ
อาจารย์ต่อหลักสตูรอยู่ใน
ระดับ ดี – ดมีาก  
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- กลไก : คณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่งานบุคคลของมหาวิทยาลัยนเรศวรและคณะสังคมศาสตร์ , 

งบประมาณที่จัดสรรในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
กลไกการคัดเลือกอาจารย์ การจัดสรรทรัพยากร ตลอดจนการก ากับดูแลการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ที่
เหมาะสมและโปร่งใสผ่านหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน (สิงหาคม 2561 – มิถุนายน 2562) 

4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย์  
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตร

ครบ 5 คน โดยมีความพึง
พอใจ ไม่ต่ ากว่า 3 คะแนน
จาก 5 คะแนน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 มีแผนอัตราก าลัง 

ระยะยาวทั้งในด้าน 
การบริหารและ 
การพัฒนาอาจารย์ 

 มีการส่งเสริมให้ได้รับการ
อบรมและพัฒนาด้าน
คุณวุฒิและต าแหน่ง
วิชาการตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนดโดย สกอ. 

 มีการเสริมสร้างบรรยากาศ
ทางวิชาการและมีการท า
วิจัยของอาจารย์เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 

4.1.1 การรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

การน าระบบและกลไกสู่การปฏิบัติงาน อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน แต่งตั้งมา
จากอาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาพัฒนาสังคม สอดคล้องกับระบบกลไกและแผนอัตราก าลังของหลักสูตร    

 
       การประเมินกระบวนการ จากการประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ที่ประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรมีมติว่า การรับเข้าและแต่งตั้งอาจารย์ในแบบเดิมยังสามารถใช้ได้ใน
หลักสูตรเดิม และหลักสูตรที่ปรับปรุงได้เน้น Outcome-based Education การรับ

ข้อมูลปอ้นกลับ (Feedback) 
แนวโน้มผลการด าเนินงานด้านการคงอยู่ของอาจารย์และความพึงพอใจของอาจารย์ 
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และแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรับปรุงด้วยกระบวนการปัจจุบันจึงเพียงพอที่จะ
สร้างบัณฑิตให้มีลักษณะพิเศษร่วมกันตามที่หลักสูตรก าหนดตามการบ่มเพาะด้วย
ปรัชญาการเรียนการสอนของอาจารย์ที่มีคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายใน
ด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาสังคม 

      การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน การแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ซึ่งเริ่มด าเนินการในปีปัจจุบัน จึงเพ่ิมกระบวนการ
กลั่นกรองการรับเข้าอาจารย์คือการคัดเลือกอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการบริหารการ
พัฒนาสังคมหรือมีผลงานวิจัยด้านนโยบายสังคม และอาจารย์ที่มีความรู้เพ่ือสามารถ
สอนในรายวิชาเกี่ยวกับทฤษฎีและความรู้พ้ืนฐานด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
เพ่ือให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับปรัชญาหลักสูตรที่ “มุ่งผลิตนักบริหารด้านการพัฒนา
สังคมและนักวิจัยด้านนโยบายสังคมที่มีความรอบรู้ มีคุณธรรม และกล้าชี้น าสังคมเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน” 

4.1.2 การบริหารอาจารย์ 

การน าระบบและกลไกสู่การปฏิบัติงาน หลักสูตรบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรด้วย
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการประจ าคณะ โดยเสนอรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร
เข้าพิจารณาในคณะกรรมการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์เพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติก่อนที่
จะเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารคณะสู่มหาวิทยาลัยและ สกอ.ตามล าดับ  ดังนี้ 

          การประเมินกระบวนการจากการประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ที่ประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรมีมติว่ากระบวนการบริหารอาจารย์ในปัจจุบันก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ตั้ง
เป้าไว้คือ ในปีการศึกษา 2561 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไกพบว่า หลักสูตรยังคงมี
อาจารย์ครบ 5 คน ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์ครบทั้งหมด และปัจจุบันภาระ
งานสอนและงานวิจัยที่เคยเกินอัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตรนั้นได้รับการ
บรรเทาจากการรับอัตราอาจารย์สอนในหลักสูตรที่มากขึ้น นอกจากนี้ หลักสูตรได้ท า
แผนบริหารความเสี่ยงด้านอัตราก าลัง ตามที่หลักสูตรได้ขอความอนุเคราะห์จาก รศ.ดร.
ชไมพร กาญจนกิจสกุล อาจารย์ประจ าภาควิชา เป็นผู้รวบรวมข้อมูลภาระงาน แผนการ
พัฒนาต าแหน่งวิชาการ และข้อมูลการเกษียณอายุราชการ 

         การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  ข้อมูลดังกล่าวได้
น าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์ในที่ประชุมภาควิชา
และที่ประชุมหลักสูตรตรี โท เอก สาขาพัฒนาสังคม  วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 และมี
ผลต่อเนื่องในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา หลังจากที่ได้ร่วมกันวางแผนอัตราก าลัง
ระยะยาวในแต่ละหลักสูตรของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  

           ผลของการพัฒนาดังกล่าวท าให้หลักสูตรมีชุดข้อมูลภาระงาน แผนพัฒนา
ต าแหน่งวิชาการ และแผนการเกษียณอายุราชการ ที่รวบรวมเป็นแผนบริหารความเสี่ยง
ด้านอัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในระยะยาว โดยมีอาจารย์วุฒิปริญญาเอก
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เป็นอัตราทดแทนหลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชาพัฒนาสังคม จ านวน 6 คน คือ รศ.
ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล ผศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ ผศ.ดร.ฐานิดา บุญวรรโณ ดร.
นพรัตน์ รัตนประทุม ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล และ ดร.กมเลศ โพธิกนิษฐ ซึ่งเป็นผู้ที่
มีคุณวุฒิ ผลงานวิชาการ อายุงานที่คงเหลือก่อนเกษียณอายุราชการ และประสบการณ์
สอนรวมทั้งควบคุมวิทยานิพนธ์อย่างครบถ้วนตามคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรปัจจุบัน 

1. ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์       คุณวุฒิ ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) 

2. ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา                     คุณวุฒิ ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) 

3. ผศ.ดร.พิษนุ  อภิสมาจารโยธิน คุณวุฒิ  ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพ ทย์และ
สาธารณสุข) 

4.  ผศ.ดร.กวินธร เสถียร                คุณวุฒิ ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) 

5.  ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร                 คุณวุฒิ PhD (Social and Policy Sciences) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรในอัตราก าลังทดแทน 

1.  รศ.ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล    คุณวุฒิ ปร.ด. (ประชากรศาสตร์) 

2.  ผศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ         คุณวุฒิ ปร.ด. (สังคมศาสตร์) 

3.  ผศ.ดร. ฐานิดา บุญวรรโณ        คุณวุฒิ Docteur en Anthropologie 

4.  ดร.นพรัตน์ รัตนประทุม           คุณวุฒิ ปร.ด. (สังคมวิทยา) 

5.  ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล       คุณวุฒิ PhD (Social Sciences) 

6. ดร.กมเลศ โพธิกนิษฐ               คุณวุฒิ ปร.ด. (พัฒนาสังคม) 

        เนื่องจากปีการศึกษา 2561 เป็นปีสุดท้ายของการใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรของภาควิชาจึงได้จัดประชุมเพ่ือวางแผนการจัดอาจารย์
ประจ าหลักสูตรส าหรับศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2562) และหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ผลการประชุมมีมติมอบหมายให้ ผศ.ดร.กวินธร เสถียร 
ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา และ ดร.นพรัตน์ รัตนประทุม เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (หลักสูตรปรับปรุง 2562)  
          รศ.ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ และผศ.ดร.อัจฉริ
ยา ชูวงศ์เลิศ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนา
สังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) 
        ผลของการประชุมเพื่อจัดอาจารย์ประจ าหลักสูตร แสดงในตาราง  
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อาจารย์ประจ า 

หลักสูตร 
ปรับปรุง 2557 ร่างปรับปรุง 2562 

ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาสังคม 

ดร.พิษณุ  
อภิสมาจารโยธิน 
ผศ.ดร.รัดเกล้า  
เปรมประสิทธิ์ 
ผศ.ดร.กวินธร เสถียร 
ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร 
ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา 

ผศ.ดร.กวินธร เสถียร 
ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา 
ดร.นพรัตน์ รัตนประทุม 
 

ศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาสังคม 

ดร.พิษณุ  
อภิสมาจารโยธิน 
ผศ.ดร.รัดเกล้า  
เปรมประสิทธิ์ 
ผศ.ดร.กวินธร เสถียร 
ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร 
ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา 

รศ.ดร.ชไมพร  
กาญจนกิจสกุล  
ผศ.ดร.รัดเกล้า  
เปรมประสิทธิ์ 
ผศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ 

      ทั้งนี้ การวางแผนดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรในการถ่ายโอนภาระงาน เตรียมความพร้อมด้านผลงานวิชาการให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์สกอ. และเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการคงอยู่ของอาจารย์ร้อยละ 100        

      4.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

          การน าระบบและกลไกสู่การปฏิบัติงาน  หลักสูตรได้รับงบประมาณพัฒนา
อาจารย์จากภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจ านวน 20,000 บาท/คน/ปี โดย
อาจารย์รายบุคคลได้น างบประมาณเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเดินทางและ ค่าที่พัก ในการ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองให้สามารถส่งเสริมสมรรถนะหลักด้านการสอน การวิจัย และ
การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยมีตัวอย่างเป็นรูปธรรมในส่วนของการพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตร คือ ผศ.ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน ผศ.ดร.กวินธร เสถียร และ ดร.ศุภ
สิทธิ์ ต๊ะนะ ได้เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนตามประกาศของ
ก.พ.อ. และอยู่ระหว่างการตัดสิน รวมถึงผศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต (ร่างปรับปรุง 2562) ได้เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการของ
ข้าราชการพลเรือนตามประกาศของก.พ.อ. และอยู่ระหว่างการตัดสินเช่นเดียวกัน 

          การประเมินกระบวนการ ผลการประชุมตกลงร่วมกันของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาปี 2560 เกี่ยวกับการประเมินกระบวนการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ พบว่าหลักสูตรได้วางแผนและสนับสนุนพัฒนาอาจารย์ที่
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สอดคล้องกับแผนบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้สามารถผลิตเอกสารประกอบค า
สอน หนังสือหรือต าราที่ใช้ประกอบการการสอน ที่ผ่านมามีการพัฒนารายบุคคลที่
สอดคล้องกับแผนดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ผศ.ดร.กวินธร เสถียร ได้ตีพิมพ์หนังสือเพ่ือใช้
เป็นคู่มือสร้างความพร้อมส าหรับการท างานพัฒนาชุมชน  ได้แก่  “10 เรื่องรู้เขา ก่อน
เข้าชุมชน” (2562, สนพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร) และเป็นหนึ่งในคณะผู้แต่งเรื่อง “พชอ. 
สร้างได้ด้วยเครื่องมือง่ายๆ เทคนิคบ้านๆ” (2561, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ) 

  
ที่มาภาพ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร (ซ้าย); กวินธร เสถียร (ขวา)  

         การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  หลักสูตรได้บูรณาการ
การพัฒนาวิชาการของอาจารย์เข้ากับภารกิจการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นิสิต
ภายใต้กลไกการส่งเสริมของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ด้วยการจัดท าโครงการ
การน าเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาประจ าภาค เพ่ือเป็นการ
กระตุ้นให้เกิดการท างานร่วมกันระหว่างอาจารย์ทีมที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และนิสิต อีก
ทั้งเปิดพ้ืนที่ให้นิสิตได้น าเสนอผลงานของตนเองกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ใน
หลายด้าน เช่น การเขียนวิทยานิพนธ์ การเขียนบทความเพ่ือการตีพิมพ์ และการ
น าเสนอผลงานต่อสาธารณะ เป็นต้น  
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ภาพการน าเสนอความวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีจัดขึ้นในวันที่ 22-23 เมษายน 2562 

          การบูรณาการการพัฒนาวิชาการของอาจารย์เข้ากับภารกิจการเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์นิสิตกระบวนการน าเสนองานวิจัยของอาจารย์และนิสิตไมได้เกิดขึ้น
ภายในสถานศึกษาเท่านั้น หากทางหลักสูตรยังได้จัดโครงการพานิสิตไปน าเสนอผลงาน
ที่จังหวัดกรุงเทพฯ ด้วย โดยมีตัวแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต 
และดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม คือ ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มี
อุดร และ ดร.นพรัตน์ รัตนประทุม (อาจารย์ประจ าร่างปรับปรุงปี 2562) พานิสิตเข้า
ร่วมสัมมนาเครือข่าย สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 18 วันที่ 28 พฤษภาคม 
2562 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ จัดโดยคณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับเครือข่ายฯ 16 สถาบัน สนับสนุนโดยศูนย์
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มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 

 
ภาพการเข้าร่วมสมัมนาเครือข่าย สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ที่กรุงเทพฯ       

        ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์นั้น มีผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมคือ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานเป็นที่รับรู้ต่อแวดวงวิชาการและสาธารณะในวงกว้าง 
จนได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายพิเศษดังตัวอย่างต่อไปนี้  ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้รับเชิญจากคณะสังคมศาสตร์ให้บรรยายในหัวข้อ “การ
จัดการความรู้ การบูรณาการงานวิจัย การเรียนการสอน และบริการวิชาการ” เมื่อวันที่ 
29 พฤษภาคม 2562 แก่คณาจารย์ นิสิต เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจทั่วไป 



เอกสารรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปริญญาปรชัญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ 
รอบการประเมินปี 2562 (สิงหาคม 2561 – มิถุนายน 2562) 

24 

         

 

ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร อาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นผู้ที่ได้รับเชิญให้บริการวิชาการจาก
หน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและความเข้มแข็งของกลุ่มสตรีอย่าง
ต่อเนื่อง อาทิ วันที่ 26-27 กันยายน 2561 ที่อ าเภอวังทอง และวันที่ 17- 20 ตุลาคม 
2561 ที่อ.เมืองพิษณุโลก  

 

 
ภาพผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร เป็นวิทยากรอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาและสร้างความเข็มแข็ง
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ของชุมชนและกลุ่มผู้น าสตรีที่อ.เมืองพิษณุโลก (ภาพบน) และ ที่อ.วังทอง (ภาพล่าง) 

4.2 คุณภาพอาจารย์  4.2.1ร้อยละอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 
ได้ร้อยละ.....100...... คิดเป็น......5......คะแนน 

ปริญญาตรี คะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ   20 ขึ้นไป 
ปริญญาโท คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ   60 ขึ้นไป 
ปริญญาตรี คะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 100 ขึ้นไป 

4.2.2 ร้อยละอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ได้ร้อยละ....80....... คิดเป็น.....4.....คะแนน 

ปริญญาตรี คะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ   60 ขึ้นไป 
ปริญญาโท คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ   80 ขึ้นไป 
ปริญญาตรี คะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 100 ขึ้นไป 
 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนกัผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร 
ได้ร้อยละ..444..... คิดเป็น.....5.......คะแนน 

ปริญญาตรี คะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ   20 ขึ้นไป 
ปริญญาโท คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ   40 ขึ้นไป 
ปริญญาตรี คะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ   60 ขึ้นไป 
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พิษณุโลก. วารสารส านักหอสมดุมหาวิทยาลัยทักษิณ, 7(1), 180-197. (TCI 2) 
28.พงศ์กฤษณ์ จันทร์เช้ือ และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2561). ความสัมพันธ์
ระหว่างการสร้างวาทกรรมและปฏิบัติการทางวาทกรรมกับการประกอบสร้างความ
จริงในโลกไซเบอร์บนเฟซบุค. วารสารส านักหอสมุดมหาวิทยาลยัทักษิณ, 7(1), 
165-179. (TCI 2) 

0.60 

29.นชัชา สีดาฟอง และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนกับภาวะอาการ Nomophobia ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรมีหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงในจังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน ครั้งท่ี 15 วันที ่6-7 ธันวาคม 
2561. หน้า 1287-1296. 

0.20 

30.อารดา โฉมอุปฮาด และ พิษน ุอภิสมาจารโยธิน. (2561). สมรรถนะหลักท่ีมี
ความจ าเป็นในการแสดงบทบาทผูน้ าของสตรีในองค์การบรหิารส่วนต าบล: 
กรณีศึกษา อ าเภอหลม่สัก จังหวัดเพชรบูรณ.์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน ครั้งท่ี 15 วันท่ี 6-7 ธันวาคม 
2561. หน้า 1316-1325. 

0.20 

31.ธนาสิทธิ ์แก้วพิกุล และ พิษน ุอภิสมาจารโยธิน. (2561). ปัจจัยเชิงสาเหตุทีม่ี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลน่พนันฟุตบอลออนไลน์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรมีหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงในจังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน ครั้งท่ี 15 วันท่ี 6-7 ธันวาคม 
2561. หน้า 1128-1138. 

0.20 

32.นิศารัตน ์งามทว ีและ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2561). วิถีชีวิตและการให้แก่
สังคมของชุมชนคริสเตียน กรณีศกึษา: คริสตจักรแห่งหน่ึงในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยา
เขตก าแพงแสน ครั้งท่ี 15 วันท่ี 6-7 ธันวาคม 2561. หน้า 1270-1276. 

0.20 

33.สิริวิมล พยฆัษี และ พิษนุ อภสิมาจารโยธิน. (2561). การเลือกปฏิบัติที่มีต่อเค
วียร์ในสังคมการท างาน: กรณีศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก. ใน การประชุมวชิาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
เครือข่ายบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฎัภาคเหนือ ครั้งท่ี 18 และล าปางวิจัย 
ครั้งท่ี 4  (น. 71-91). ล าปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง 

0.20 

 
 

            4.2.4 จ านวนบทความอ้างอิงของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตร 
ป.เอก) 

 (ระดับปริญญาเอก) จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus 5 ปีย้อนหลัง ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  

     ได้ร้อยละ.....0.6...... คิดเป็น.....5.......คะแนน 
คะแนนเต็ม 5 = 0.25 ขึ้นไป 
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4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์  4.3.1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2559 เนื่องจากย้ายไปอยู่หลักสูตรอ่ืน 1 คน (รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร 
หากแต่มีการทดแทนด้วย ผศ.ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน) และเกษียณอายุ 1 คน (ผศ.
ดร.มนตรี กรรพุมมาลย์ และมีการทดแทนด้วย ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร) โดยยังมีจ านวน
อาจารย์ที่คงอยู่ 100% ตลอดเวลาด าเนินการหลักสูตร 

พ.ศ. 2557 2558 2559 2560 2561 
อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
5 คน 

(100%) 
5 คน 

(100%) 
5 คน 

(100%) 
5 คน 

(100%) 
5 คน 

(100%) 
 
4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
         ผลการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อกระบวนการที่ได้
ด าเนินการให้กับอาจารย์ตามกิจกรรมต่าง ๆ โดยผลส ารวจในตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหาร
และพัฒนาอาจารย์ ได้แสดงผลตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

รายการประเมิน X     SD ระดับความ
เหมาะสม 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
1.1 การวางแผนระยะยาวด้านอตัราก าลังอาจารย ์
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

4.75 0.43 มากที่สุด 

1.2 มีการกาหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผดิชอบของ
อาจารย์ประจา หลักสตูรและอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูรมคีวามชัดเจน  

3.50  0.87  ปานกลาง 
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1.3 การมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสตูร 

3.75  0.43  มาก 

1.4 การจัดรายวิชาให้อาจารยส์อนในหลักสูตรมีความ
เหมาะสม ตรงกับความรูค้วามสามารถของอาจารยผ์ู้สอน 

4.75 0.43  มากที่สุด 

1.5 น าผลประเมินการสอนของอาจารย์ มาใช้ในการ
บริหารจดัการหลักสูตร 

4.00  0.71  มาก 

1.6. อาจารย์ใหม่ของหลักสตูรไดร้บัการปฐมนิเทศหรือ
แนะน าเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสตูร 

4.00 0.00  มาก 

1.7 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

4.25  0.43  มาก 

1.8 อาจารย์ไดร้ับการส่งเสริมให้เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ
หรือศึกษาต่อ 

4.50  0.50  มาก 

1.9 การเสรมิสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่าง
อาจารย์ทั้งภายในและระหว่างหลกัสูตร 

4.50 0.50  มาก 

รวม 4.23  0.68  มาก 
         ผลการด าเนินการพบว่า อัตราก าลังอาจารย์ที่มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนิสิต
ที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูงคิดเป็นร้อยละ 100 อย่างต่อเนื่องและ
อาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรในระดับมาก  
         เมื่อพิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจจากรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557  2558  2559 2560 และ 2561 
พบว่ามีแนวโน้มการด าเนินงานที่ดีขึ้นในเรื่องความพึงพอใจของอาจารย์ ในขณะที่อัตรา
การคงอยู่ของอาจารย์คงที่ ส่วนความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรนั้นเพ่ิมขึ้น
ในช่วงปี 2558 และ 2559 แต่ลดลงในช่วงปี 2560 และ 2561 ดังรายละเอียดในตาราง 
 

ประเด็นการประเมิน 2557 2558 2559 2560 2561 
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 5 คน 5 คน 5 คน 5 คน 5 คน 
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 4.13 4.22 4.48 4.38 4.26 

หลักฐาน: หน่วยตดิตามและประเมินผล คณะสังคมศาสตร์ ปีการศกึษา 2561 
http://www.socsci.nu.ac.th/qa/wp-content/uploads/2018/01/33-1.pdf 
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต  

 
ข้อมูลนักศึกษา 

วิชาเอก/
วิทยาเขต 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
(ต้ังแต่ปีการศึกษาท่ีเร่ิมใช้

หลักสูตร) 

2557 2558 2559 2560 2561               หมายเหตุ 

พัฒนาสังคม 
คณะ
สังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

2557 5 5 5 5 5 - 

2558  2 2 2 2 - 

2559   2 1 1 ลาออก 

2560    4 3 1 คน ไม่ไดล้งทะเบียน 

2561     4  

รวม 5 7 8 12 15  

 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา  
 1) ในปัจจุบันมีหลายสถาบันเปิดหลักสูตรพัฒนาสังคม การพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนาชุมชน และพัฒนศึกษาศาสตร์ ส่งผลต่อ
การแข่งขันในการจัดการศึกษาในระดับปริญญาเอกสูงขึ้น ดังนั้น ตามแผนการรับนิสิตของหลักสูตรได้ก าหนดไว้ท่ีปีละ 13 คน ในปี 
2561 มีนิสิตลงทะเบียนต้นปีจ านวน 4 คน จึงไม่สามารถรับได้ครบตามแผนที่ก าหนดตามที่ได้ระบุในมคอ. 2  
 2) ตามแผนการรับนิสิตของหลักสูตรได้ก าหนดไว้ที่ 13 คนต่อปีการศึกษา ด้วยหลักสูตรมีมาตรฐานของหลักสูตรที่
ต้องการผลิตนักวิจัยและนักวิชาการที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการพัฒนาสังคม ทางหลักสูตรจึงมี ความคาดหวังว่า 
นิสิตที่เข้ามาเรียนจะสามารถลาศึกษาตอ่เต็มเวลา แต่ด้วยเงื่อนไขของต้นสังกัด ท าให้บางคนไม่สามารถลาเรียนเต็มเวลาได้ จึงท าให้
ไม่ได้มาลงทะเบียนเรียนทั้งที่สมัครไว้แล้ว และบางคนมีภาระกิจส่วนตัวค่อนข้างมาก ท าให้ไม่มีเวลามาเรียน และท าตามเง่ือนไข
ของหลักสูตรได้ ในปี 2559 ทางคณะกรรมการหลักสูตรได้มีแนวทางแก้ไขกรณีดังกล่าวโดยให้เพิ่มเกณฑ์การรับเข้าในกรณีที่นิสิต
เลือกเรียนแบบ 1.2 ในแนบเอกสารการขออนุญาตให้เรียนจากต้นสังกัด และเริ่มใช้กับนิสิตรับเข้ารหัส 60   

สรุปปีการศึกษา 2561 มีนิสิตแรกเข้า จ านวน 4 คน ปลายปีการศึกษาคงเหลือจ านวน 4 คน เท่าเดิม  
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การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา 
 
- ระบบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- กลไก : อาจารย์ประจ าหลักสูตร, งบประมาณโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา, 

ฐานข้อมูลคะแนน GAT/PAT, การควบคุมคณุภาพตามคูม่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดบัอุดมศึกษา, กอง
บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร  
และส่วนงานท่ีเกีย่วข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 อัตราส่วนอาจารยต์่อนิสิต
ไม่เกิน 1:25 

 เกณฑ์การรับนสิิตโปร่งใส
สะท้อนคุณภาพของนิสิต
สอดคล้องกับหลักสตูร 

 มีการเตรียมความพร้อม
ด้านคุณสมบตัินิสติก่อน
เข้าศึกษา 

P: ก าหนดอัตรารับนสิิต 13 คน/ป ี
D: รับนิสิตทีส่อบผ่านข้อเขยีนมาตรฐาน
ภายใต้ระบบและกลไกท่ีสอดคล้องกับ
มหาวิทยาลยั 
C: แต่งตั้งอาจารยส์อบสมัภาษณ์เพื่อ
ประเมินคุณสมบตัินิสติโดยอาจารย์
ผู้สอนและอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตร 
A: ประชุมหลักสูตรเพื่อสรุป ทบทวน
กระบวนการ และก าหนดเกณฑ์รบัและ
เตรียมความพร้อมนิสติในรอบปีตอ่ไป 

ข้อมูลปอ้นกลับ (Feedback) 
จ านวนและคณุภาพของนิสติที่รายงานตัวเข้าศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 

กระบวนการ (Process) 
 

ผลผลิต (Outputs) 
 

 นิสิตรายงานตัว 4 คน/ป ี
 นิสิตมีความพร้อม

ทางด้านวิชาการและ
คุณสมบัติตามที่ระบุใน
หลักสตูรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนา
สังคม พ.ศ. 2557 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน (สิงหาคม 2561 – มิถุนายน 2562) 

3.1 การรับนักศึกษา  
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 จ านวนนิสิตรับเข้า  
13 คน/ปี 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
นิสิตมีความพร้อมทางด้านวิชาการ
และคณุสมบัติตามที่ระบุใน
หลักสตูร 

3.1.1 การรับนักศึกษา  
ปัจจัยน าเข้า (Input):  
(1) หลักสูตรก าหนดจ านวนนิสิตรบัเข้าตามทีไ่ด้ระบุในมคอ. 2 รวมทั้งสิ้น จ านวน 13 คน ดังนี้ 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560         2561 

แบบ 1.1 ปริญญาโทต่อเอกแบบไม่มีงานรายวิชา 2 2 2 2            2 

แบบ 2.1 ปริญญาโทต่อเอกแบบมีงานรายวิชา 10 10 10 10           10 

แบบ 2.2 ปริญญาตรีต่อเอกแบบมีงานรายวิชา 1 1 1 1            1 

รวม 13 13 13 13           13 

จ านวนนิสิตที่คาดวา่จะส าเร็จการศึกษา - - 13 13          13 

   
กระบวนการ (Process):  

3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

(1) เกณฑ์และวิธีการรับเข้านสิิตเป็นไปตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร  
(2) แนะแนวหลักสูตรศิลปศาสตดษุฏีบัณฑติ สาขาพัฒนาสังคม เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและ
ทัศนคติที่มีต่อหลักสตูร ตลอดจนแนวทางการเรียนในระดับปริญญาเอก และความเชี่ยวชาญ
ของอาจารย์และงานวิจัย ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เพจภาควิชาสงัคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา เว็ปไซค์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสงัคมศาสตร์ ผูส้นใจสามารถ
อ่านหลักสตูรได้จากเวปไซต์ภาควชิาฯ  
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(3) ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครผ่านภาควิชาฯ   
(4) พิจารณาคัดเลือกนิสติใหม่จากเอกสารการสมัครโดยไม่มีการสอบข้อเขียน แต่หลักสูตรได้
พบปัญหาจากการด าเนินการที่ผ่านมา ไมส่ามารถที่จะพิจารณาคณุสมบัติและศักยภาพของผู้ที่
จะสมคัรเข้าเรียนโดยผ่านเอกสารแต่เพียงอย่างเดียวได้ ทางหลักสูตรจึงไดม้ีการด าเนินการ
เพิ่มเตมิ ดังน้ี 
 หัวข้อและประเด็นที่จะท าวิทยานพินธ์สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญและงานวิจัยของ

อาจารย์ประจ าหลักสตูร/อาจารยผ์ู้สอนในหลักสูตร 
 มีการสมัภาษณ์เพื่อคัดกรองคุณสมบัติ เช่น เกณฑด์้านภาษา ความเข้าใจในงานด้าน

การพัฒนาสังคม และความคาดหวังที่มีต่อหลักสตูร   
(5) ในปีท่ีผ่านมามีนิสิตต่างชาติสมคัรเข้าศึกษาต่อจึงได้ประชุมเพื่อคดัเลือกนสิิตโดยพิจารณา
จากผลการเรียนท่ีผ่านมา ผลการสอบภาษาอังกฤษ ประสบการณ์ท างาน หัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ี
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สนใจ และวัตถุประสงค์ในการศึกษาต่อ ความคาดหวังเมื่อส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ประโยชน์ท่ี
จะไดร้ับในประเทศของนิสิต 
(6) ในกรณีทีน่ิสิตไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านสังคมศาสตร์มาก่อน ภาควชิาจะด าเนินการนัดหมาย
ผู้สมคัรให้มาสัมภาษณ์กับอาจารยป์ระจ าหลักสตูร โดยมีประเด็นการสัมภาษณ์ คือ 
 หัวข้อและประเด็นทีส่นใจจะศึกษาและท าวิทยานิพนธ์สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ

และงานวิจัยของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร/อาจารยผ์ู้สอนในหลักสตูรหรือไม่ และ
พิจารณาสัดส่วนการรับเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ว่าเพียงพอและ/หรอืเป็นไปตาม
เกณฑ์หรือไม ่

 ความเข้าใจเกี่ยวกับงานดา้นการพฒันาสังคมและความคาดหวังท่ีมีตอ่หลักสูตร และ
ความต้องการเตรียมความพร้อมกอ่นการศึกษาของผู้เรียน 

 ผลสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการพิจารณา 
(7) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาได้แก่ การเตรียมความพร้อมด้าน
ภาษาต่างประเทศ และการท าวิจยัด้านการพัฒนาสังคม ซึ่งเป็นคณุลักษณะของบณัฑิตที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 

 
 

ขั้นตอนการรับนกัศึกษาหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาพัฒนาสังคม 
 
     ในปีการศึกษา 2561 พบว่ามีนิสิตปริญญาเอกลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้น 4 คน และมีอาจารย์
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ที่สามารถรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโทได้ จ านวน 13 คน ตามเกณฑ์บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 

ผลผลิต (Output):  
    ปีการศึกษา 2561 มีนิสิตลงทะเบียน จ านวน 4 คน แบบ 1.1 ปริญญาโทต่อเอกแบบไม่มี
งานรายวิชา จากจ านวนนิสติรับเขา้ 13 คน/ เป้าหมายเชิงปรมิาณนอ้ยกว่าที่ก าหนด แต่เมื่อ
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พิจารณาจากอัตราการเพิ่มขึ้นของนิสิตโดยเปรียบเทียบจากปี 2560 พบว่านิสิตมีแนวโนม้ของ
การมาเรียนในหลักสูตรเพิ่มขึ้น  
 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร) 

2557 2558 2559 2560 2561 

2557 5 5 5 5 5 
2558  2 2 2 2 
2559   2 1 1 
2560    3 3 
2561     4 

รวม 5 7 8 11 15 

 
ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback):  
(1) การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ พบว่า ผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิและการจัดการ 
     ความรู้ ในวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2562 พบว่ากระบวนการรับเข้าของภาควิชาฯ เป็นไป 
     ตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร แต่คณะกรรมการวิเคราะห์ว่ามีประเด็น 
     อื่นที่ท าให้จ านวนนิสิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คือ ปัจจัยด้านโครงสร้างประชากร 
     เปลี่ยนแปลง ประชากรเกิดใหม่น้อย ประชากรเข้าสู่สถาบันการศึกษาและตลาดแรงงาน 
     น้อย  ประกอบกับมีการแข่งขันจากสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ท้ังส่วนกลางและภูมิภาคท าให้  
     ผู้เรียนมีทางเลือกมากขึ้นอาจเกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ส าหรับนิสิตที่ก าลังจะจบ 
     การศึกษาเพื่อให้เป็นข้อมูลน าไปสู่การเตรียมตัววางแผนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือหาก 
     จะยังไม่เรียนต่อหลังจากเรียนจบ นิสิตที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาจะได้มีข้อมูลเกี่ยวกับ 
     หลักสูตรไว้เพื่อการตัดสินใจในอนาคต 
 (2) การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการ พบว่าในปีพ.ศ. 2560 หลักสูตรได้เพิ่มเกณฑ์การ 
     รับเข้าของนิสิตระดับปริญญาเอกที่มีงานท าแล้วในกรณีที่เลือกศึกษาต่อแผน ก แบบ ก1  
     โดยให้แนบเอกสารการอนุญาตลาเรียนจากต้นสังกัดประกอบการพิจารณา หากไม่มี  
     เอกสารจากหน่วยงานต้นสังกัดมาแสดงต่อคณะกรรมการหลักสูตร จะถือว่าไม่ผ่านการ 
     พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น  
(3) การทบทวนบทเรียนจากกรรมการหลักสูตร พบว่าต้องการให้มีการปรับปรุงกระบวนการ 
    รับเข้าให้มีมาตรฐานมากข้ึน เช่น มีการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์เพื่อให้ผู้เรียนท่ีมี 
    คุณภาพ หากมีผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก ภาควิชาจะท าหนังสือช้ีแจงไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อให้ 
    ทราบถึงเหตุผลที่ผู้สมัครท่านนั้นไม่ผ่านการคัดเลือก  
 
3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
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ปัจจัยน าเข้า (Input):  
(1) ปีการศึกษา 2561 มีนิสิตลงทะเบียน จ านวน 4 คน  

 แบบ 1.1 ปริญญาโทต่อเอกแบบไม่มีงานรายวิชา จ านวน 4 คน  
(2) นอกเหนือจากการส ารวจความคิดเห็นด้วยการสอบถามจากนิสิตแล้ว คณะกรรมการ
หลักสูตรได้จัดท าแบบส ารวจการเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษา เพื่อให้ผู้สมัครได้เกิดการ
ส ารวจองค์ความรู้ของตนเอง สิ่งใดที่ต้องการให้คณะกรรมการหลักสูตรจัดอบรมเพิ่มเติมก่อน
เข้าศึกษาบ้าง  ผลจากการส ารวจพบว่า ผู้สมัครในปีการศึกษา 1/2562 ต้องการให้
คณะกรรมการหลักสูตรจัดเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับทฤษฏีทางด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
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กระบวนการ (Process):  
(1) ภาควิชาได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้กับผู้เรียนทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ โดยมีการแนะน าคณาจารย์ ระบบการเรียนการสอน ภาพรวมของหลักสูตร และ
ให้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ซึ่งพบว่าการด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
นิสิตต่างชาติรู้สึกอบอุ่นและคลายความกังวล  

 
 
 
        กิจกรรมเตรียมความพร้อมได้จัดขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา พบว่านิสิต
ระดับปริญญาเอกทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมครบทุกคน รวมถึงคณาจารย์
ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาด้วย ผลการสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการตอบรับที่ดีและ
ต้องการให้จัดกิจกรรมเช่นนี้อีก ซึ่งภาควิชาได้จัดเตรียมงบประมาณจ านวน 25,000 บาท 
ส าหรับด าเนินการในปีงบประมาณ 2562  
        นิสิตใหม่ที่เข้าร่วมได้สะท้อนภายหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมว่า การเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษานี้เป็นเสมือนการส ารวจความพร้อมของตนเองว่ามีความพร้อมระดับใด ต้อง
เตรียมตัวด้านใดอีกบ้าง เมื่อได้แลกเปลี่ยนกับนิสิตรุ่นพี่แล้วท าให้ทราบแนวทางการเรียนการ
สอนได้ดียิ่งข้ึน  
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ขั้นตอนกระบวนการเตรียมความพร้อมนิสิต 
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม 

 

(2) การวางแผนออกแบบองค์ความรู้พื้นฐานทางด้านทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาตาม
ความต้องการของผู้สมัคร คณะกรรมการหลกัสูตรได้ทาบทามอาจารย์ที่มคีวามเชี่ยวชาญในด้าน
ทฤษฏีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาให้ออกแบบเนื้อหาส าหรับการอบรม ส าหรับการอบรมจะ
จัดให้มีขึ้นก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2562 และจะเปิดโอกาสให้นิสิตที่สนใจอื่น ๆ เข้าร่วมการ
อบรมปูพ้ืนฐานด้วย 
ผลผลิต (output):  
(1) มีนิสิตใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม รหัส 61 
เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม จ านวน 4 คน  
(2) นิสิตได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการท าวิจัยและความรู้พื้นฐานทางด้านสังคมศาสตร์ 
อย่างไรก็ตามได้มีการสะท้อนจากอาจารย์ผู้สอนในที่ประชุมภาควิชาฯ ในวันที่ 30 – 31 
พฤษภาคม 2562 ว่านิสิตยังขาดแนวคิดระดับพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
ท าให้การพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนิสิตค่อนข้างล่าช้า ดังนั้นคณะกรรมการหลักสูตรจึงมี
ข้อสรุปร่วมกันว่าให้นิสิตรหัส 61 เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านเนื้อหาทฤษฏีสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยาด้วย   
 

คณะกรรมการหลักสูตรประเมนิผลการเรียนการ
สอนในปีการศกึษา 2560 

วิเคราะห์ผู้เรียนในปีการศึกษา 2561 

จัดโครงการเตรียมความพร้อมและประเมินผล
ภายหลังจัดกิจกรรม 

คณะกรรมการหลักสูตรประชุมและน าเสนอผล
ต่อภาควิชาเพื่อด าเนินการวางแผนเตรียมความ

พร้อมในปี 2562  

การจัดท าแบบส ารวจความตอ้งการเตรียม
ความพร้อมกอ่นเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะกรรมการหลักสูตรประเมินความพงึพอใจ
ต่อแบบส ารวจฯ 
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ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback):  
(1) กระบวนการรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกยังมีจุดที่ต้องปรับปรุ งแก้ไข กรรมการ
หลักสูตรส่วนหนึ่งสะท้อนว่ากระบวนการรับเข้าควรต้องกระท าในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น และควรท า
ตลอดทั้งปี ไม่ใช่แค่เฉพาะก่อนที่จะถึงการรับสมัครเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผู้เรียนตามจ านวนที่
หลักสูตรได้คาดหวังไว้ การประชาสัมพันธ์ควรเน้นการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเนื่องจากจะ
ท าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น  
(2) ควรมีการสร้างแรงจูงใจในการเรียนด้วยการสร้างความโดดเด่นในเชิงวิชาการ โดยการ
วิเคราะห์ศักยภาพของคณาจารย์ผู้สอน เช่น ประชาสัมพันธ์ว่าภาควิชามีคณาจารย์ที่เช่ียวชาญ
ด้านใดบ้าง ความส าเร็จของศิษย์เก่า โอกาสการได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา เช่น ทุนโครงการ
กาญจนาภิเษก เป็นต้น 
 

 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
- ระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- กลไก : อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตแต่ละช้ันปี, งบประมาณที่จัดสรรในการส่งเสริมพัฒนานิสิตของภาควิชา สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา, คณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าท่ีฝ่ายสนับสนุนของคณะสังคมศาสตร์ 

 มีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่
นิสิตในอัตราส่วนไม่เกิน 
1 : ……… คน 

 มีนิสิตที่มคีวามพร้อม
ทางด้านวิชาการและ
คุณสมบัติตามที่ระบุใน
หลักสตูร
.......................... 

P: ก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการที่
ปฏิบัติหน้าท่ีควบคู่กับกรรมการฝา่ย
กิจการนิสติ และมีแผนงบประมาณที่
เน้นการพัฒนานิสติเป็นส าคัญ 

D: ปฎิบัติภารกิจตามแผนประจ าปี 
C: จัดโครงการ..............................เพื่อ  
 ประเมินการพัฒนานิสติร่วมกันทุกช้ันปี 
A: ประชุมหลักสูตรเพื่อสรุป ทบทวน

กระบวนการ และปรบัปรุงแนวทาง 
การส่งเสริมและพัฒนานสิิตต่อไป 

 

ข้อมูลปอ้นกลับ (Feedback) 
จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมและผลการประเมินกจิกรรม/โครงการส่งเสริมพัฒนานิสิต 

ปัจจัยน าเข้า (Inputs) กระบวนการ (Process) 
 

ผลผลิต (Outputs) 
 

 นิสิตในหลักสูตรทุกช้ันปี 
มีการเข้าร่วมกิจกรรมหรือ
โครงการส่งเสริมพัฒนา
นิสิตที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของหลักสูตรและทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 โดยมีผลการประเมิน
ประโยชน์และความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี-ดมีาก 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน (สิงหาคม 2561 – มิถุนายน 2562) 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา  
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแก่นิสิตในอัตราส่วนไม่
เกิน 1 : 5 คน 
- โครงการส่งเสรมิและพัฒนา
นักศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ
ในปีการศึกษา 2560 
 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- นิสิตไดร้ับความรู้และการพฒันา
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
จากโครงการสัมมนาทางวิชาการ 
- นิสิตไดร้ับการส่งเสริมและพัฒนา
ทางด้านภาษาต่างประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง 
- นิสิตมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่
มีคุณภาพ 

3.2.1การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศกึษาในระดับปริญญา
เอก 

จากการจัดการความรู้ของภาควิชาฯ ในวันท่ี 30 – 31 พฤษภาคม 2562 สามารถสรุปปัญหาในเชิง
วิชาการของนิสิตปรญิญาเอก ได้ดงันี้ 

 (1) การขาดทักษะภาษาอังกฤษ 

(2) ความรู้พื้นฐานทางด้านทฤษฏีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

(3) วินัยและความกระตือรือร้นทางวิชาการ 

จากปัญหาดังกล่าว คณะกรรมการหลักสูตรจึงมีมติใหม้ีการจดักิจกรรมเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ
อย่างต่อเนื่อง เช่น จัดอบรม How to write a paper for publication วิทยากรคือ Dr.Paul 
Wesley Chambers และการบรรยายในวิชาสัมมนา เรื่อง Gender, Sexuality and Southeast 
Asia Cinema วิทยากรคือ ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช  
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      ปัญหาต่อมาคือการขาดความรู้พื้นฐานทฤษฏีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ซึ่งเป็นความกังวล
ของนิสิตใหม่ คณะกรรมการหลักสูตรจึงวางแผนให้อาจารย์ทีม่ีความเช่ียวชาญในเรื่องนี้ท าการ
ออกแบบเนื้อหาเพื่อให้นิสิตได้มคีวามรู้ก่อนการเข้าเรียน และในระหว่างการเรียนหากนิสติมีปัญหา
ด้านการเรียน สามารถติดต่อผู้สอนได้หลายช่องทาง อีกกระบวนการหนึ่งซึ่งจะช่วยให้นิสิตมีความรู้
มากขึ้นคือการกระตุ้นให้อ่านหนังสือและเขียนบทความวิชาการ คณะกรรมการหลักสตูรได้
มอบหมายให้นสิิตเขียนบทความวชิาการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ของตนเอง เพื่อให้
นิสิตเกดิการถกเถียงและค้นคว้างานวิชาการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับตนเองมากยิ่งข้ึน  
     ปัญหาประการสุดท้ายคือการขาดความกระตือรือร้นทางวิชาการ คณะกรรมการหลักสตูรได้
จัดสรรงบประมาณส าหรับโครงการติดตามความก้าวหน้าและน าเสนอวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา จ านวน 20,000 บาท, โครงการ Public lecture จ านวน 40,000 บาท, โครงการ
ศึกษาดูงาน จ านวน 40,000 บาท ส าหรับการกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการแสวงหาความรู้ทาง
วิชาการ โดยในปีที่ผ่านมานิสติได้ไปแสวงหาความรู้นอกสถานท่ีในรายวิชา Regional Study ใน
กลุ่มจังหวัดอสิานใต้ เพื่อศึกษาในประเด็นความขัดแย้งตามแนวชายแดน Football Fan Culture 
เพื่อให้นิสิตได้เกิดการบูรณาการระหว่างเนื้อหาและสถานการณ์ทางสังคมจริง นอกจากนี้ยังได้
จัดการสัมมนา “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์” โดยมีวิทยากรคือ ผศ.ดร.ฐานดิา บุญวรรโณ เพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตมีงานเขียนท่ีมีคณุภาพและได้รับการตีพิมพ ์
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     กระบวนการใหม่ที่กรรมการหลักสูตรได้ออกแบบเพื่อน ามาใช้กบันิสิตได้แก่ กระบวนการพัฒนา
ศักยภาพรายบุคคล กระบวนการใหม่นี้จะออกแบบให้นิสติเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการโดยใช้ระบบ
การเก็บแตม้ เพื่อให้นิสิตเกิดกระแสวงหาความรูด้้วยตนเอง น าพาตนเองเข้าไปสู่บรรยากาศทาง
วิชาการมากยิ่งขึ้น กระบวนการใหม่นี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 1/2562 เป็นต้นไป   
การควบคมุดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นสิิตปริญญาเอก  
ปัจจัยน าเข้า (Input):  
     (1) นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรศลิปศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาพัฒนาสังคม จ านวน 15 คน 

 นิสิตรหัส 57 จ านวน 5 คน 
 นิสิตรหัส 58 จ านวน 2 คน  
 นิสิตรหัส 59 จ านวน 1 คน 
 นิสิตรหัส 60 จ านวน 3 คน 

 นิสิตรหัส 61 จ านวน 4 คน 
     (2) อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรที่
สามารถรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และมหาวิทยาลัย มี
จ านวน 13 คน (ฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
นเรศวร) 
กระบวนการ (Process):  
1. การควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว 
    1.1 คณะกรรมการหลักสูตรได้ก าหนดให้ประธานหลักสูตรท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาระบบ   
    ลงทะเบียน และควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวทางการศึกษา 
    1.2 จัดโครงการเตรียมความพร้อมและแนะแนวการศึกษาแก่นิสิตและพัฒนาระบบติดตาม 
    ความก้าวหน้าทางการศึกษา  
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    1.3 เมื่อนิสิตได้รับการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการหลักสูตรจะมอบให้อาจารย์ 
    ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้ควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์และระบบลงทะเบียน 
    การควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
2. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือนิสิต 
    2.1 มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาระบบการลงทะเบียนและการรับเรื่องร้องเรียนอื่น ๆ  
    2.2 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการสื่อสารกับนิสิตชาวต่างชาติ เพื่อลดปัญหาช่องว่างเรื่องการ  
    สื่อสารที่อาจจะเกิดขึ้น  
3. การพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์  
    3.1 ก าหนดให้นิสิตเสนอหัวข้อท่ีตนเองสนใจก่อนท่ีจะเปิดภาคเรียนเพื่อคณะกรรมการหลักสูตร 
    จะได้เตรียมความพร้อมของอาจารย์ที่ปรึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการการเรียนรู้ของนิสิต  
    หากนิสิตอาจารย์มีอาจารย์ตอบรับแล้ว ให้แสดงจดหมายตอบรับแก่คณะกรรมการหลักสูตร  
    3.2 จัดให้มีการแนะแนวความเชี่ยวชาญและผลงานวิจัยของอาจารย์ภาควิชาฯ เพื่อน าไปสู่การ 
    เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในกรณีที่นิสิตยังไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิชานิสิตก่อนเข้าเรียน 
    3.3 จัดให้มีฐานข้อมูลอาจารย์ความเช่ียวชาญและผลงานวิจัย เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่นิสิตใน 
    การเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
4. การติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์  
    4.1 สร้างระบบการติดตามความก้าวหน้ารายบุคคล โดยช้ีแจงให้นิสิตทราบในช่วงเปิดภาค 
    การศึกษา โดยก าหนดให้มีการรายงานผลอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง พร้อมแสดง  
    คะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 2 ครั้ง 
    4.2 ก าหนดอาจารย์ผู้ติดตามความก้าวหน้ารายบุคคลจ านวน 1 คน  
5. การพัฒนาศักยภาพของนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
    5.1 จัดระบบการเพิ่มพูนความรู้โดยการเก็บแต้ม โดยเน้นการเข้าร่วมการอบรม/สัมมนา/ประชุม 
    เชิงวิชาการ/ น าเสนอผลงานวิชาการ สนับสนุนให้นิสิตแสวงหาความรู้ทั้งในและนอก 
    มหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับผลการทวนสอบรายวิชาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีระบุว่า 
    ต้องการให้มีระบบการ Scoring ในการเข้าร่วมกิจกรรมและเกี่ยวเนื่องกับกับการผ่านหรือไม่ผ่าน 
    รายวิชา  
    5.2 วางแผนจัดการบรรยายเชิงวิชาการให้กับนิสิตอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี  
    5.3 จัดโครงการให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเครือข่ายระดับบัณฑิตศึกษา  
6. การให้ค าปรึกษารายบุคคล  
    6.1 จัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยการติด Office  
    Hours ไว้หน้าห้องพักอาจารย์เพื่อนัดหมายการนัดพบโดยตรง และการให้ค าปรึกษาแนะแนว 
    ผ่านระบบออนไลน์ 
7. การประเมินผลกระบวนการ 
      7.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการรู้จักนิสิตและเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการหารือ
ระหว่างอาจารย์ผู้สอนเพื่อการพัฒนานิสิต เช่น ผลการเรียนที่ผ่านมา ปัญหาที่นิสิตก าลังเผชิญ 
ศักยภาพของนิสิต  
      7.2 จัดให้มีการประชุมความเสี่ยงหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยกรรมการหลักสูตรและ
ผู้สอนต้องวิเคราะห์ความเสีย่งร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และน าเข้าสู่การหารือ
ในระดับภาควิชาต่อไป  
      7.3 น าผลการประเมินรายวิชาที่ประเมินโดยนิสิตมาเข้าสู่การประชุมเพื่อวิเคราะห์หาจุดอ่อนที่
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ต้องปรับปรุง 
 
ผลผลิต (Output):  
     (1) นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาพัฒนาสังคม จ านวน 15 คน  

 นิสิตส าเรจ็การศึกษาในปี 2560 จ านวน 0 คน 

 นิสิตส าเรจ็การศึกษาในปี 2561 จ านวน 2 คน  

 นิสิตคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปี 2562 จ านวน 5 คน 

 นิสิตคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปี 2563 จ านวน 2 คน 

 นิสิตอยู่ในกระบวนการพัฒนา จ านวน 8 คน 

 นิสิตเฝ้าระวัง จ านวน 1 คน 

 นิสิตพ้นสภาพ จ านวน 1 คน  
รหัสนสิิต ช่ือนิสิต สถานภาพทางการศึกษา 

2554 สฤษดิ์ ผาอาจ    สอบภาษาอังกฤษ 
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์
 สอบวัดคุณสมบตั ิ
 ตีพิมพ์เพื่อส าเร็จการศึกษา 
 สอบวิทยานิพนธ ์

2554 ชัยณรงค์ สังข์จ่าง  สอบภาษาอังกฤษ 
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์
 สอบวัดคุณสมบตั ิ
 ตีพิมพ์เพื่อส าเร็จการศึกษา 
 สอบวิทยานิพนธ ์

2557 เขมิกา วริทธิ์วุฒิกุล 
(คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษาปี 
2562) 

 สอบภาษาอังกฤษ 
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์
 สอบวัดคุณสมบตั ิ
 ตีพิมพ์เพื่อส าเร็จการศึกษา 
 สอบวิทยานิพนธ ์

2557 รสสุคนธ์ ประดิษฐ ์
(คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษาปี 
2562) 

 สอบภาษาอังกฤษ 
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
  สอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์
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 สอบวัดคุณสมบตั ิ
 ตีพิมพ์เพื่อส าเร็จการศึกษา 
 สอบวิทยานิพนธ ์

2557 กมเลศ โพธิกนิษฐ 
(ส าเร็จการศึกษาปี 2561) 

 สอบภาษาอังกฤษ 
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์
 สอบวัดคุณสมบตั ิ
 ตีพิมพ์เพื่อส าเร็จการศึกษา 
 สอบวิทยานิพนธ ์

2557 ชลธิดา อุเทศนันท์ 
(ส าเร็จการศึกษาปี 2561) 

 สอบภาษาอังกฤษ 
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์
 สอบวัดคุณสมบตั ิ
  ตีพิมพ์เพื่อส าเรจ็การศึกษา 
 สอบวิทยานิพนธ ์

2557 อารมณ์ ชาญกลู 
(คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษาปี 
2562) 

 สอบภาษาอังกฤษ 
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์
 สอบวัดคุณสมบตั ิ
 ตีพิมพ์เพื่อส าเร็จการศึกษา 
 สอบวิทยานิพนธ ์

2558 ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะล ิ
(คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษาปี 
2562) 

 สอบภาษาอังกฤษ 
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์
 สอบวัดคุณสมบตั ิ
 ตีพิมพ์เพื่อส าเร็จการศึกษา 
 สอบวิทยานิพนธ ์

2558 ธันวัฒน์ ค าปา 
(คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษาปี 
2562) 

 สอบภาษาอังกฤษ 
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์
 สอบวัดคุณสมบตั ิ
 ตีพิมพ์เพื่อส าเร็จการศึกษา 
 สอบวิทยานิพนธ ์
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2559 วรรณศิา สุโสม  
(เฝ้าระวัง)  

 สอบภาษาอังกฤษ 
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์
 สอบวัดคุณสมบตั ิ
 ตีพิมพ์เพื่อส าเร็จการศึกษา 
 สอบวิทยานิพนธ ์

2560 Mr.Chon J Neville 
(คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษาใน
ปี 2563) 

 สอบภาษาอังกฤษ 
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์
 สอบวัดคุณสมบตั ิ
 ตีพิมพ์เพื่อส าเร็จการศึกษา 
 สอบวิทยานิพนธ ์

2560 นายกริช ทูลยอดพันธ์ 
(คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษาใน
ปี 2563) 

 สอบภาษาอังกฤษ 
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์
 สอบวัดคุณสมบตั ิ
 ตีพิมพ์เพื่อส าเร็จการศึกษา 
 สอบวิทยานิพนธ ์

2560 นางสาวตรียากานต์ พรมค า 
(อยู่ในกระบวนการพัฒนา) 

 สอบภาษาอังกฤษ 
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์
 สอบวัดคุณสมบตั ิ
 ตีพิมพ์เพื่อส าเร็จการศึกษา 
 สอบวิทยานิพนธ ์

2560 นางสาวสุนิษา ฝึกฝน พ้นสภาพนิสติ 
2561 Ms.Li Xing Hong  สอบภาษาอังกฤษ 

 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์
 สอบวัดคุณสมบตั ิ
 ตีพิมพ์เพื่อส าเร็จการศึกษา 
 สอบวิทยานิพนธ ์

2561 นางรุจิรา ริคารมย ์  สอบภาษาอังกฤษ 
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
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 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์
 สอบวัดคุณสมบตั ิ
 ตีพิมพ์เพื่อส าเร็จการศึกษา 
 สอบวิทยานิพนธ ์

2561 นายเชาวฤทธิ์ โสภักด ี  สอบภาษาอังกฤษ 
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์
 สอบวัดคุณสมบตั ิ
 ตีพิมพ์เพื่อส าเร็จการศึกษา 
 สอบวิทยานิพนธ ์

2561 นางสาวณัฐนิช ฉ่ าเฉื่อย  สอบภาษาอังกฤษ 
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์
 สอบวัดคุณสมบตั ิ
 ตีพิมพ์เพื่อส าเร็จการศึกษา 
 สอบวิทยานิพนธ ์

 
ข้อมูลปอ้นกลับ (Feedback):  
 (1) ผลจากการประชุมการจัดการความรู้ของภาควิชา พบว่า นิสิตบางส่วนขาดความกระตือรือร้น
ทางวิชาการ ท าให้ไม่มีความก้าวหน้าอย่างที่ควรจะเป็นอีกทั้งยังไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ กรรมการหลักสูตรจึงได้ก าหนดระบบการติดตามนิสิตรายบุคคลและแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตโดยก าหนดให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการตามจ านวนช่ัวโมงที่คณะกรรมการ
หลักสูตรก าหนด และต้องรายงานความก้าวหน้าทุกเทอม 
(2) การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการ หลักสูตรฯ ได้มีการจัดโครงการพัฒนาการเขียนบทความ
วิชาการโดยจัดการบรรยายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้ตีพิมพ์ผลงานของ
ตนเองในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  ซึ่งพบว่านิสิตชาวไทยได้รับการตีพิมพ์บทความในฐานข้อมูล 
TCI ดังนี ้
น.ส.ชลธิดา อุเทศ
นันท์ 

รูปแบบทีเ่หมาะสมของ
ยุทธศาสตร์การจดัสวสัดิการ
สังคมผูสู้งอายุแบบภาคีมีส่วนร่วม
ในจังหวัดอุตรดติถ์ 

วารสารสมาคมรัฐศาสตร์แห่ง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.TCI 
1 

น.ส.เขมิกา วริทธิ์วุฒิ
กุล 
 

การเปรยีบเทียบการจัดการ
ทรัพยากรน้ าของชุมชนจ าแนก
ตามพื้นที่ลุ่มน้ าน่าน 

วารสารพัฒนาสังคม. TCI 1 
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3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

   ปัจจัยน าเข้า (Input):  

1. พัฒนาศักยภาพและคณุสมบัตทิี่พึงประสงค์ของนิสิตโดยก าหนดไว้ในแต่ละรายวิชา ซึ่งถูกก าหนด 
    ไว้ในแผนกระจายรายวิชา (Curriculum Mapping) และถูกน าไปด าเนินการซึ่งระบไุว้ในมคอ.2  
    และน ามาวางแผนการด าเนินงานใน มคอ.3 นอกจากน้ีหลักสูตรได้ตรวจสอบผลการเรียนรู้ใน    
    มคอ.5 ของแต่ละรายวิชาเพื่อน าผลการประเมินไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
2. ผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการศึกษาจะถูกน ามาจดัโครงการพัฒนานิสิตให้มีคณุลักษณะพิเศษ 
   ตามที่หลักสตูรก าหนด 
3. ผลการจดัการความรู้ของอาจารย์ผูส้อนในการพัฒนาศักยภาพนสิิตและเสริมสรา้งทักษะการ 
   เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
4. ก าหนดคุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรบัผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 และถูกน ามาประยุกต์ใช้ในกิจกรรม 
   การเรียนการสอนระดับบณัฑิตศึกษา  
 
กระบวนการ (Process): 
    การสร้างผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 น้ัน หลักสูตรให้ความส าคญักบั 3 ส่วนหลัก ได้แก่  

1. Foundational literacies ประกอบด้วยความรู้ที่จ าเป็นในฐานสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา   
    การพัฒนาสังคม การวิจัย IT เป็นต้น 
2. Competencies ความคิดสรา้งสรรค์ การแก้ปัญหา การท างานเป็นทีม การสื่อสาร  
3. Character qualities การปรับตัว ความเป็นผู้น า ทักษะทางสังคมและวัฒนธรรม  
   คณะกรรมการหลักสตูรจึงได้มุ่งเสรมิสร้างศักยภาพผ่าน 

1. การสัมมนาเสริมหลักสูตร นอกเหนือจากการเรียนในช้ันเรียนแล้ว หลักสูตรยังได้ส่งเสริมให้นิสิต 
   เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้จัดขึ้น โดยหลักสูตรได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ มาให้ความรู้กับนิสิต  
2. การบูรณาการความรู้กับพ้ืนท่ี หลักสูตรได้จัดงบประมาณส าหรับการพานิสิตบัณฑิตศึกษาไป 
   ทัศนะศึกษานอกสถานท่ี ท าให้นิสิตได้เรียนรู้ถึงประเด็นปัญหาสังคมและสามารถประยุกต์ใช้  
   ความรู้ในห้องเรียนกับสภาพสังคมจริงได้  
3. ส่งเสริมการท างานเป็นทีม ด้วยการมอบหมายให้นิสิตออกแบบหัวข้อสัมมนาท่ีตนเองสนใจ และ 
   ด าเนินการติดต่อวิทยากรด้วยตนเอง หากต้องการให้หลักสูตรช่วยเหลือในประเด็นใดทาง 
   หลักสูตรจะเป็นผู้ประสานงานให้  
4. ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพหุวัฒนธรรม และเสรมิสร้างทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยการเชิญวิทยากรมา 
   ให้ความรู้ในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาองค์ความรู้และภาษาอังกฤษ นอกจากน้ียังได้จัด 
   โครงการ English Camp ให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ณ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อให้นิสิตได้ 
   มีโอกาสในการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ  
5. สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ ด้วยการพานิสิตเข้าร่วมการสัมมนา 
   ระดับชาติบัณฑิตศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กระตุ้นให้นิสิตส่งบทความเข้าร่วมการ 
   สัมมนา โดยภาควิชาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการสัมมนา  
6. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาวิทยานิพนธ์ ด้วยการกระตุ้นให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมของ 
   มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี นอกจากน้ีหลักสูตรยังได้เหน็ความส าคัญของการน าระบบ 
   เทคโนโลยีมาใช้ในการติดต่อกับนิสิต ด้วยการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์ของคณะ มา 
   แนะน าระบบติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ผ่านทางเวปไซต์  
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   www.socsci.nu.ac.th/supervision ที่คณะสังคมศาสตร์เป็นผู้พัฒนาระบบข้ึน  
7. ใช้ระบบการประเมินผลหลังการเข้าร่วมโครงการเพื่อฝึกการวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์ จากน้ันจึง 
   ได้น าผลประเมินท่ีได้ส่งให้กับกรรมการหลักสูตรเพื่อปรับปรุงต่อไป  
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ผลผลิต (Output):         
1. นิสิตมีความพึงพอใจหลังเข้าร่วมโครงการและสะท้อนให้มีการจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพ  
    นิสิตเช่นนี้อีก  
2. มีการคงอยู่ของงบประมาณสนับสนุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิต โดยภาควิชาเห็น 
   ความส าคัญในการส่งเสริมกิจกรรม จึงมีมติให้คงงบบประมาณสนับสนุนไว้ในจ านวนเงินเท่ากับปี 
   ที่ผ่านมา ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณไว้อย่างเพียงพอ  
3. มีกระบวนการพิจารณาผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมในส่วนของคณาจารย์ กรรมการ
หลักสูตรได้น าผลการประเมินเข้าพิจารณาในครั้งท่ีภาควิชามีการประชุม เพื่อหาข้อสรุปในการคงอยู่
หรือปรับปรุงกิจกรรม 
  
ข้อมูลปอ้นกลับ (Feedback): 
1. การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ จากการทบทวนผลสัมฤทธิ์และการจัดการความรู้ (KM) 
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ของหลักสูตรฯ โดยอาจารย์ผู้สอนไดส้ะท้อนให้เหน็ถึงปัญหาการจัดท าโครงการ การพัฒนาศักยภาพ
นิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
2. การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการ หลักสูตร ฯ กระบวนการในส่วนของการคัดกรองโครงการ
ก่อนบรรจุเข้าแผนงบประมาณประจ าปี ท าให้หลักสูตรฯ สามารถจัดกิจกรรม/โครงการที่ครอบคลุม
การพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได้ครบถ้วนในทุกประเด็น 
โดยปีงบประมาณ 2562 มีแผนการจัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาและเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีโครงการเพิ่มเติมจากปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 โครงการ ซึ่ง
เป็นผลจากการจัดการความรู้ (KM) เพื่อปรับปรุงกระบวนการ โดยให้จัดท าโครงการพัฒนา
นักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

โครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
โครงการ Public Seminar  
(เน้นการพัฒนาทักษะด้านความรู้ และทักษะทางปัญญา) 

40,000 

โครงการ Public Lecture  
(เน้นการพัฒนาทักษะด้านคณุธรรมจริยธรรม ทักษะด้านความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา และทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ)   

40,000 

โครงการสัมมนาเครือข่ายระดับบัณฑิตศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
(เน้นการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ) 

40,000 

โครงการติดตามความก้าวหน้าและน าเสนอวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
(เน้นการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ) 

20,000 

โครงการพัฒนานักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ผ่านการศึกษาดูงาน 

40,000 

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 25,000 
 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา  
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน (สิงหาคม 2561 – มิถุนายน 2562) 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  

 การประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษา เป็นการ
ประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อกระบวนการที่
ด าเนินการให้กับนักศึกา
ตามกิจกรรมในตัวบ่งช้ี 3.1 
และ 3.2 

 อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา คิดจากจ านวน

3.3.1 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา   
มีแนวโน้มการด าเนินงานท่ีดีขึ้น ดงันี้ ข้อมูลจ านวนนักศึกษา นับถึงสิ้นปีการศึกษา 2561 มี  

แนวโน้มอัตราการคงอยู่ท่ีมีแนวโนม้ที่ดีขึ้น ดังนี ้
 

ปีการศึกษาท่ี
รับเข้า 

จ านวนที่รับเข้า
[1] 

จ านวนที่ส าเร็จ
การศึกษา [2] 

จ านวนที่คงอยู่ จ านวนที่
หายไป [3] 

2557 5 - 5 (100.0) - 
2558 2 - 2 (100.0) - 
2559 2 3 1 (50.0) 1 

2560 4 - 3 (75.0) 1 
2561 4 2 4(100.0) - 
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นักศึกษาท่ีเข้าในแต่ละรุ่น 
ลบด้วยจ านวนนักศึกษาที่
ออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปี
การศึกษาท่ีประเมิน ยกเว้น 
การเสยีชีวิต การย้าย
สถานท่ีท างานของนักศึกษา
ในระดับบณัฑิตศึกษา คดิ
เป็นร้อยละของจ านวนที่
รับเข้าในแตล่ะรุ่นท่ีมี
บัณฑิตส าเร็จการศึกษาแล้ว 

 

 

   อัตราการคงอยู่ = { ( [1] – [3] ) / [1] } x 100  

 ปี 2557 = 100% 

 ปี 2558 = 100% 

 ปี 2559 = 50% 

 ปี 2560 = 75% 

 ปี 2561 = 100% 
 
 

3.3.2 อัตราการส าเร็จการศึกษา 

 นิสิตระดับปริญญาเอก ที่ส าเร็จการศึกษาในรอบประเมิน เดือนสิงหาคม 2561 – 
มิถุนายน 2562 มีจ านวน 2 คน ได้แก่ นายกมเลศ โพธิกนิษฐและนางสาวชลธิดา อุเทศ
นันท์ 

 ปี 2557 = 0% 

 ปี 2558 = 0% 

 ปี 2559 = 150% 

 ปี 2560 = 0% 

 ปี 2561 = 50%  
อัตราการส าเร็จการศึกษา = 2/1x100 (ใช้ตารางเดียวกับอัตราการคงอยู่) 
 

3.3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศกึษา  
หลักสูตรได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรส าหรับปี  2561 พบว่าได้
คะแนนเฉลี่ย 4.56 (อยู่ในระดับมากท่ีสุด) ซึ่งมากกว่าผลการประเมินในปี 2560 ที่มีคะแนน
เฉลี่ยน 4.48 คะแนน (อยู่ในระดับมาก)  
 

3.3.4 ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศกึษา 
    ในปีการศึกษา 2561 พบว่า ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนของนิสิตที่มีตอ่หลักสตูรหรือการเรียนการ

สอนแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามกรรมการหลักสูตรยังคงจัดให้มีระบบการแจ้งเรื่องร้องเรียน โดย
ได้ชี้แจงกับนิสิตในวันปฐมนิเทศเพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการและวิธีการจัดการกับเรื่องร้องเรียน  
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     กรรมการหลักสูตรได้เตรียมช่องทางการร้องเรียนให้กับนิสิต 4 ช่องทาง และให้แนะแนวนิสิตได้
ทราบช่องทางการร้องเรียนจากโครงการเตรียมความพร้อม สามารถสรุปช่องทางการร้องเรียนได้
ดังนี้  

 ช่องทางการพูดคุยในช้ันเรียนหรืออย่างไม่เป็นทางการ จากนั้นอาจารย์ได้น าข้อ 
ร้องเรียนเหล่านั้นมาเข้าที่ประชุมหลักสูตร และภาควิชาฯ เพื่อหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหา 

 ผ่านช่องทางไลน์กลุ่มของนิสิตในแต่ละรุ่น หรือไลน์ส่วนตัวกับประธานหลักสูตร 
 ทางคณะได้มีช่องทาง (ทางการ) โดยเปิดให้สามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านเว็ปไซค์ของคณะ 

(shout box) ได้ 
 ได้มีการจัดตั้งกลุ่มนิสิตระดับบัณฑิต เพื่อเป็นตัวแทนในการประสานและเข้าไปมีส่วนร่วม

ในการบริหารจัดการของคณะที่จะมีผลต่อนิสิต 
       นอกจากนี้กรรมการหลักสูตรได้ปรับปรุงกระบวนการร้องเรียนเพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมาคือ จัด
ให้มีการประเมินความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหานั้น  ๆ โดยความพึงพอใจประเมินจากการพูดคุย
กับผู้ร้องเรียน หากการแก้ไขปัญหานั้น ๆ ยังไม่พอใจ กรรมการหลักสูตรจะน าไปปรึกษากับภาควิชา
อีกครั้งหนึ่ง  
ผลผลิต (output):  
     ไม่มีการร้องเรียนใด ๆ ต่อกรรมการหลักสูตรในปีท่ีผ่านมา  
ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback):  
     คณะกรรมการหลักสูตรไม่ได้เพิกเฉยต่อการไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีที่ผ่านมา จึงได้เตรียมการ
ช้ีแจงกระบวนการนี้ในระหว่างการประชุมเตรียมความพร้อมระดับบัณฑิตศึกษา โดยชี้แจงกับนิสิต
ใหม่ว่าหากมีเรื่องใดที่ต้องการให้กรรมการหลักสูตรด าเนินการแก้ไข สามารถด าเนินการได้ ทาง
กรรมการหลักสูตรจะปกปิดเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ หรือสามารถพูดคุย
ได้ในวาระที่กรรมการหลักสูตรจัดให้มีการสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา  

 
 
 

กรรมการหลกัสตูรประเมินความพงึ
พอใจตอ่การแก้ไขปัญหานัน้ ๆ 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษา 
กรรมการหลักสูตรได้ประชุมและลงความเห็นว่าปัจจัยทีส่่งผลต่อความส าเร็จการศึกษาสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประการคือ 
 1. ปัจจัยส่วนตัว 
 ได้แก่ ความพร้อมในการเรียนของนิสิตเอง เช่น ความพร้อมทางดา้นเศรษฐกิจ ความมุ่งมั่นในการเรียน วินัยและความ
รับผิดชอบ กรรมการหลักสูตรวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ท าให้นิสิตกลุ่มเสีย่งท่ีจะไม่จบการศึกษา พบว่า ขาดวินัยและความมุ่งมั่นในการ
เรียน เช่น ไมม่าตามนัด ส่งงานไมต่รงตามก าหนด ไม่ท างานส่ง เป็นต้น  
 2. ปัจจัยเกี่ยวกับหลักสูตรและเง่ือนไขทุน  

(1) นิสิตชาวไทยจ านวน 1 คนได้รับทุนการศึกษาจากโครงการกาญจนาภิเศกที่มีเง่ือนไขต้องมีผลงานในระดับดี มีผลงาน
ตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเง่ือนไขในการส าเร็จการศึกษา แต่เนื่องจากการจะได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ ผลงานต้องใช้ระยะ
เวลานาน ท าให้นิสิตกับอาจารย์ที่ปรึกษาต้องวางแผนการท างานเพื่อให้นิสิตส าเร็จการศึกษาท าตามเงื่อนไขทุนท่ีวางไว้ และเพื่อให้
หลักสูตรได้รับการยอมรับจากแหล่งทุน ซึ่งจะมีผลให้หลักสูตรอาจมีนิสิตต่างชาติที่ได้รับทุนมาศึกษาต่อในปีต่อ ๆ ไป  

(2) งานศึกษาของนิสิตบางช้ินเป็นการศึกษาในวิธีวิทยาเชิงคุณภาพท าให้ต้องใช้เวลานาน   
(3) ในเง่ือนไขของการส าเร็จการศึกษา นิสิตเผยแพร่ผลงานในวารสารที่มีคุณภาพ ซึ่งต้องใช้เวลารอการตอบรับจึงอาจเป็น

ส่วนหน่ึงที่ท าให้ส าเร็จการศึกษาล่าช้า 
(4) พื้นความรู้เดิมก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษา จากการวิเคราะห์ของกรรมการหลักสูตรพบว่า นิสิตที่มี

ความรู้เดิมในสายสังคมศาสตร์และมีความแม่นย าในทฤษฎีจะมีความเข้าใจที่ง่ายกว่านิสิตที่มาจากต่างสาขา แต่ก็ไม่ได้หมายความ
ว่าจะเป็นเหตุผลให้นิสิตจบช้าแต่ประการใด เพียงแต่จะช้ีให้เห็นว่า พื้นความรู้เดิมมีส่วนส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาหัวข้อและ
ความเข้าใจในงานท่ีท า  
 
การประเมินคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน (สิงหาคม 2561 – มิถุนายน 2562) 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตราฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

 

คะแนนท่ีได้ = 

 

               = 4.32 

หลักฐาน  http://www.socsci.nu.ac.th/qa/?p=1099 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของคา่คะแนนท่ีได้จากการประเมินบณัฑิต  
จ านวนบณัฑิตที่ได้รับการประเมนิทัง้หมด  
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ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน (สิงหาคม 2561 – กรกฎาคม 2562) 

2.2 ผลงานของนักศึกษา
และผูส้ าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกที่ได้รับ
การตีพมิพ์หรือเผยแพร ่

นักศึกษาและ 
ผู้ส าเร็จการศึกษา  
(อาจารย์ที่ปรึกษา) 

ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร ่ ค่า
น้ าหนัก 

น.ส.ชลธิดา อุเทศนันท์ 
(ผศ.ดร.นิสาพร วัฒน
ศัพท์) 

รูปแบบที่เหมาะสมของ
ยุทธศาสตร์การจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุแบบภาคีมีส่วน
ร่วมในจังหวัดอุตรดิตถ ์

วารสารสมาคมรัฐศาสตร์แห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.TCI 1 

0.8 

น.ส.เขมิกา วริทธิว์ุฒิกุล  
(ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรม
ประสิทธิ์) 
 

การเปรียบเทียบการจัดการ
ทรัพยากรน้ าของชุมชนจ าแนก
ตามพื้นที่ลุ่มน้ าน่าน 

วารสารพัฒนาสังคม. 
 TCI 1 

0.8 

 

 

 
 
เกณฑ์การประเมิน 

แปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา  เป็นคะแนน
ระหว่าง 0 – 5  ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา  ตามสูตร 

 x 100 

 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  x 5 
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ข้อมูลประกอบ 
  (1)  จ านวนดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 = …………2…………. คน 
  (2)  จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ Proceedings ประชุมวิชาการระดับชาติ x 0.2 = …0……. 
  (3)  จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ Proceedings ประชุมวิชาการนานาชาติ x 0.4 = …0……. 
  (4)  จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู  
      ก.พ.อ./กกอ. แต่สภามหาวิทยาลัยจดัท าเป็นประกาศและแจ้ง กพอ./กกอ. x 0.4 = …0……. 
  (5)  จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร x 0.4 = …0……. 
  (6)  จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (TCI กลุ่มที่ 2) x 0.6 = …0……. 
  (7)  จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ก.พ.อ.  
       (และไม่อยู่ใน Beall’s list) แต่สภามหาวิทยาลัยจดัท าเป็นประกาศและแจ้ง กพอ./กกอ. x 0.8 = ……0…. 
  (8)  จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (TCI กลุ่มที่ 1) x 0.8 = …2……. 
  (9)  จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ./กกอ. x 1.0 = ……0…. 
(10)  จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร x 1.0 = …0……. 
(11)  ผลรวมข้อ (2) ถึง (10) x 100 = ........80............ % 
           หารด้วยข้อ (1) 
(12)  ค่าคะแนน (ร้อยละจากข้อ 11) x 0.0625 = ........5............ คะแนน 
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หมวดที ่4 ข้อมูลสรุปรายวิชา  
 
1.ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2561 
   1.1 รายวิชาท่ีเปิดในภาคการศึกษาท่ี 1/2561 

รายวิชา 
  

จ านวนนิสิตต่อเกรด รวม 
  

GPA 
  

SD 
  A B+ B C+ C D+ D F P S U I 

830601 Advanced Research 
Methodology for Social 
Development          2   2 0  
830602 Advanced Statistics for 
Social Policy Research          2   2 0  

830661 Dissertation I, Type 1.1          2   2 0  
830611 Advanced Social 
Development Concepts and 
Theories    2         2 2.5  
830511 Sociological and 
Anthropological Theories  1           1 3.5  
830517 Research Methodology 
in Social Sciences          1   1 0  
830518 Statistics for Social 
Science Research          1   1 0  

830663 Dissertation III, Type 1.1          2 1  3 0  
    
 
1.2 รายวิชาท่ีเปิดในภาคการศึกษาท่ี 2/2561 

รายวิชา 
  

จ านวนนิสิตต่อเกรด รวม 
  

GPA 
  

SD 
  A B+ B C+ C D+ D F P S U I 

830603 Seminar I          4   4 0  

830662 Dissertation II, Type 1.1          2   2 0  
830612 Social Policy for Social 
Development  1   1        2 2.75  
830613 Strategic Planning for 
Social Development            2 2 0  

830671 Dissertation I, Type 2.1          1   1 0  

830515 Social System Analysis  1           1 3.5  

830604 Seminar II          3   3 0  

830664 Dissertation IV, Type 1.1          1 1 1 3 0  
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2. การวิเคราะห์รายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่ปกติ    
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกต ิ มาตรการแก้ไข 

830663 
Dissertation III, 

Type 1.1 

1/2561 นิสิตได ้U การตรวจสอบ 
มคอ.และ

สอบถามผู้สอน 

นิสิตไม่สามารถท าได้
ตามเกณฑ์ของ

ค าอธิบายรายวิชา 

ให้นิสิตรายงานความก้าวหน้า
วิทยานพินธก์ับประธาน

หลักสูตร 

830613 Strategic 
Planning for Social 

Development 

2/2561 นิสิตได ้I 
ทั้งห้อง 

การตรวจสอบ 
มคอ.และ

สอบถามผู้สอน 

นิสิตไม่สามารถท าได้
ตามเกณฑ์ของ

ค าอธิบายรายวิชา 

ให้ผู้สอนก าชับเข้าเรียน 
และการส่งงานของนิสิต 

830664 
Dissertation IV, 

Type 1.1 

2/2561 นิสิตได ้I และ U การตรวจสอบ 
มคอ.และ

สอบถามผู้สอน 

นิสิตไม่สามารถท าได้
ตามเกณฑ์ของ

ค าอธิบายรายวิชา 

ให้นิสิตรายงานความก้าวหน้า
วิทยานพินธก์ับประธาน

หลักสูตร 

 
 

รายวิชาท่ีไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 

- - - - 
 
 

รายวิชาท่ีสอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตทุี่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 

- - - - - 
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หมวด 5 
 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 
 
 

ตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 

สาระของรายวิชาใน
หลักสตูร (สกอ.5.1) 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
       มีระบบ มีกลไก 
       มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
       มีการประเมินกระบวนการ 
       มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
       มีผลจากการปรับปรุงเหน็ชัดเจนเป็นรูปธรรม (นิสิต 100% น าเสนอวิจัยระดับนานาชาติ) 
         
              หลักสูตร ปร.ด. (พัฒนาสังคม) มีระบบ มีกลไกและน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติงาน
ผ่านการประชุมวางแผนการออกแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรฯ ก่อนเปิดภาค
การศึกษา การพูดคุยตกลงร่วมกันของอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษา
ในปีที่ผ่านมา เกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร พบว่า การเรียนการสอนแบบเดิมหลังจาก      
มีการปรับให้นิสิตได้รบัการพัฒนาการเรยีนรู้ในด้านแนวคดิและทฤษฎีระดับสงูด้านการพัฒนาสงัคม
เพิ่มเติม จากการน ารายวิชา รายวิชา 830603 Seminar I 830604 Seminar II และ 830605  
Seminar III ที่ปรับสาระของรายวิชาเป็น Problem-based Learning ตามประเด็นปัญหาของ
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ตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 

นิสิตรายบุคคล แทนการเรียนแบบ Topic – based Learning ตามที่อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ก าหนด 
ท าให้นิสิตมีการเรียนรู้แนวคิดทฤษฏีระดับสูงด้านการพัฒาสังคมอย่างเข้มข้นขึ้นโดยนิสิตได้รับ
มอบหมายให้ท างานเดี่ยว โดยประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีระดับสูงที่เรียนมาอธิบายงานวิจัยของ
ตนเอง 
           นอกจากนี้ยังมีการปรับพ้ืนฐานด้าน การวิจัย และระบบคิดทางด้านการพัฒนาสังคม โดย
เปิดเวิชา 830 611 แนวคิดและทฤษฎีระดับสูงด้านการพัฒนาสังคม 830 601 วิธีวิทยาขั้นสูงเพื่อ
การพัฒนาสังคม และ 830 602 สถิติชั้นสูงส าหรับการวิจัยนโยบายสังคม  ในปีการศึกษาที่ผ่านมา
มีนิสิตชาวต่างชาติได้เข้ามารว่มเรียนด้วย ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีการแบ่งกันสอน
เป็นภาคภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม ในภาคภาษาไทยบางครั้งมีการสนับสนุน
ให้ใช้เอกสารและการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความรู้ของนิสิตให้เป็นสากลมากขึ้น 
       นอกจากนี้จากการทบทวนกระบวนการออกแบบสาระรายวิชาในหลักสูตรดังกล่าวพบว่า 
นิสิตมีความสนใจในวิธีการวิจัยแบบผสมผสานมากขึ้น ท าให้ คณาจารย์ มีการร่างรายวิชาการวิจัย
แบบผสมผสาน 830602 แนวคิดและทฤษฏีการวิจัยแบบผสมผสาน (Concepts and Theories 
of Mixed Method ) เพื่อท่ีจะเปิดสอนในภาคการศึกษาต้น (ปีการศึกษา 2562) นี้อีกด้วย 
 
 

หลักฐาน:  
มคอ.3 รายวิชา รายวิชา 830603 Seminar I 830604 Seminar II และ 830605  Seminar III 
830 611 แนวคิดและทฤษฎีระดบัสูงด้านการพัฒนาสังคม 830 601 วิธีวิทยาขั้นสูงเพื่อการพัฒนา
สังคม และ 830 602 สถิติช้ันสูงส าหรับการวิจยันโยบาย ปีการศึกษา 2561  
 ใน https://tqfmanagement.nu.ac.th/ 
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การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
(สกอ.5.2) 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ (มีความล าบากในการจัดท า มคอ.3 ให้เช่ือมโยงกับ มคอ.2) 
 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (จัดท าระบบ มคอ.3 ออนไลน์) 
 มีผลจากการปรบัปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม (มรีะบบกรอก มคอ.3 ออนไลน์ในหลักสตูร) 
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลกัฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน (ระบบ มคอ.3 ออนไลน์ขยายผลเป็น
การปฏิบัติงานระดบัคณะเพื่อก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการท าแผนการเรียนรู้) 
 
(1) การก าหนดผู้สอน 

    เป้าหมายเชิงปริมาณ  
       อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิ หรือต าแหน่งทางวิชาการตาม เกณฑ์มาตรฐานและมีความรู้

https://tqfmanagement.nu.ac.th/
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ความสามารถเหมาะสมครบ ทุกรายวิชา (ร้อยละ 100) 
    เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

       อาจารย์ผู้สอนรายวิชาใน หลักสูตรมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ปริญญาเอกหรือมีต าแหน่งทาง 
วิชาการไม่ต่ ากว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และจะต้องมี การท าวิจัยตลอดจนมีจ านวน อาจารย์ประจ า
หลักสูตร ไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 
ปัจจัยน าเข้า (Input):   
        ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ปริญญาเอกหรือมีต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และจะต้องมีการท าวิจัยหรือมีผลงานวิจัยหลังจบ
การศึกษา เพื่อให้มี จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
 
กระบวนการ (Process): 
        1. สนับสนุนให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาเอกศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มคุณวุฒิ 
        2. สนับสนุนอาจารย์ให้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการ ประเมินผลตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ และทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
        3. ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยและน าความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน  
        4. ประเมินผู้สอนโดยนิสิตและใช้ผลการประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาทุกภาคการศึกษา โดย
ในปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า การที่อาจารย์สอนเป็นกลุ่มนั้น ท าให้ขาดการเช่ือมโยงเนื้อหาใน
รายวิชา ท าให้มีอาจารย์มีการประชุมกันเพื่อปรับจ านวนผู้สอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาและความ
เชี่ยวชาญ 
        5. สนับสนุนอาจารย์ให้มีประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพการสอน 
        6. สนับสนุนให้ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการและสง่เสรมิให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 
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ผลผลิต (Output): 
       ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ พบว่า อาจารย์ผู้สอนในทุกรายวิชามีคุณวุฒิ 
หรือต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานและมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการจัดการ
เรียนการสอนครบทุกคน นอกจากนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษา 2560 มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกจ านวน 13 คน มีต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน 6 คน มีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ จ านวน 3 คน โดยอยู่ระหว่างการ พิจารณาเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 2
คน และมีผลงานตีพิมพ์วารสารระดับชาติและนานาชาติ อย่างต่อเนื่อง 
 
ข้อมูลปอ้นกลับ (Feedback):  
         (1) การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ พบว่า หลักสูตรสามารถพัฒนาการเข้าต าแหน่ง
ทางวิชาการได้มากข้ึน เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทุกคนมีผลงานวิจัยและ
มีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง และอยู่ในเกณฑ์ที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการได้ 
         (2) การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวนระบบกลไก/ กระบวนการ 
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โดยสนับสนุนให้อาจารย์ที่ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการการพิจารณาขอ
ต าแหน่งทางวิชาการโดยเฉพาะอาจารย์ประจ าหลักสตูรให้ครบทุกคน 
 
 
(2) การก ากับ ตดิตาม และตรวจสอบการจดัท าแผนการเรยีนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
 

    เป้าหมายเชิงปริมาณ  
       อาจารย์ผูส้อนจัดส่ง มคอ.3 และ มคอ. 4  ครบทุกรายวิชา (ร้อยละ 100) 
 

    เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       มีการก ากับ ติดตาม และ ตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ มคอ. 4 ของอาจารย์ผู้สอน 
 
ปัจจัยน าเข้า (Input):  
           หลักสูตรมีการก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.3 และจัดส่งตามก าหนด มี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการวิชาการคณะก ากับ ติดตาม และตรวจ สอบการ
จัดท า มคอ.3 ของอาจารย์ผู้สอนทุกคน 
 
กระบวนการ (Process): 
        ระบบกลไก/กระบวนการมีขั้นตอน โดยหลักสูตรฯ ด าเนินการร่วมกับภาควิชาฯ ก ากับ 
ติดตามและตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 ของอาจารย์ผู้สอนทุกคน โดยมีการรายงานผลการติดตาม
อย่างต่อเนื่องและขอความร่วมมือในการจัดส่ง มคอ.3 ของอาจารย์ผู้สอนในที่ประชุมร่วมกับ
ภาควิชา โดยมีหลักการส าคัญ ดังนี ้
        1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก ากับให้ผู้สอนจัดท ามคอ.3   
        2. หลักสูตรมีกลไกก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่ง มคอ.3 ก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่าง
น้อย 30 วัน 
        3. หลักสูตรมีการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการสอนในรายวิชา ซึ่งมีเนื้อหาการ
ประเมินในส่วนคุณสมบัติของผู้สอนและผลที่ได้สอดคล้องกับแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) และได้น าผล
การการประเมินเขียนรายงานใน มคอ.5 เพื่อน ามาปรับปรุงส าหรับการจัดท า มคอ.3 ในการสอน
ครั้งต่อไป      
        
ผลผลิต (Output):  
        ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ พบว่า ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 
2561 มีการจัดส่ง มคอ.3 ครบทั้งหมดและไม่มีการค้างส่ง  
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ข้อมูลปอ้นกลับ (Feedback) 
           ผลจากการทบทวนกระบวนการที่พบปัญหาความคลาดเคลื่อนระหว่างสาระการเรียนรู้ใน 
Curriculum Mapping หลักสูตรจึงได้จัดท าระบบ มคอ. 3 ออนไลน์ขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับคณาจารย์ที่ไปราชการต่างประเทศหรือไม่สะดวกพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ ตลอดจนเช่ือมโยง
วัตถุประสงค์ Curriculum Mapping และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลให้เป็นไปตามเล่ม
หลักสูตร มคอ. 2 จึงท าให้คณาจารย์ผู้สอนสามารถส่ง มคอ. 3 ได้อย่างถูกต้องและทันก าหนดเวลา 
            ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของการปรับปรุงกระบวนการดังกล่าว ท าให้หน่วยพัฒนา
คุณภาพ คณะสังคมศาสตร์ โดยคุณชญานิศ มั่นคง เข้ามารับหน้าที่น าโมเดลดังกล่าวเพื่อจัดท า
รายงาน มคอ.3 จากหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะสังคมศาสตร์ที่พัฒนา Link ของแต่ละหลักสูตรจาก
ต้นแบบของ มคอ. 3 ออนไลน์ของหลักสูตรพัฒนาสังคม 
หลักฐาน  
Link มคอ.3 ออนไลน์ ของหลักสูตร ปร.ด. (พัฒนาสังคม) 
https://tqfmanagement.nu.ac.th/ 
 
 

https://tqfmanagement.nu.ac.th/
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(3) วิทยานิพนธ ์
- การควบคุมหัวข้อของวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีมีความเช่ียวชาญสอดคลอ้งหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ 
  วิทยานิพนธ์ 
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
 

           เป้าหมายเชิงปริมาณ  
              มีการก าหนดอาจารย์ ช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์อย่างน้อยคนละ 1 ท่าน
ให้แก่นิสิตครบทุกคน (ร้อยละ 100) ภายใน 2 ปีการศึกษา   
              ติดตามให้นิสิตมีหัวข้อ วิทยานิพนธ์ภายใน 2 ปีการศึกษา ครบทุกคน (ร้อยละ 100) 
        

            เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
               มีการมอบหมายอาจารย์ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับผูเ้รียน เป็นรายบุคคลตามหัวข้อ
หรือ ประเด็นที่ผู้เรียนสนใจจะท า วิทยานิพนธ์ และติดตามให้ นิสติจดัท าโครงรา่งวิทยานิพนธ์ และ
รายงานความก้าวหน้ากบั อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อย่างต่อเนือ่ง 
 
ปัจจัยน าเข้า (Input):  
        หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่ หลากหลาย
เป็นสหวิทยาการครอบคลุมทุกด้านของการบริหารงานพัฒนาสังคม 
 
กระบวนการ (Process): 
       ระบบกลไก/กระบวนการมีขั้นตอนมุ่งเน้นประเด็นที่ส าคัญดังนี ้
       1) การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะค านึงถึงความสนใจ และความเช่ียวชาญใน
หัวข้อน้ัน ๆ โดยพิจารณาจากผลงานวิชาการของอาจารย์ในรอบ 5 ปีเป็นเกณฑ์ 
       2) การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะพิจารณาสัดส่วนการรับนิสิตในที่ปรึกษา 
ไม่เกินไปจากเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.และมหาวิทยาลัยก าหนด 
       3) การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เน้นบุคคลที่เป็นอาจารย์ ระดับอุดมศึกษาที่
สังกัดสถาบันมหาวิทยาลัย มีวุฒิปริญญาเอก และ/หรือมี ต าแหน่งวิชาการตั้งแต่ระดับรอง
ศาสตราจารย์และมีประสบการณ์ในหัวข้อ วิทยานิพนธ์ 
       4) การแต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างและรายงานวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์จะพิจารณา
โครงสร้างกรรมการสอบที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความเชี่ยวชาญและความรู้ในหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจ ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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ผลผลิต (Output):  
        ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ พบว่า หลักสูตรฯ ม ีการก าหนดมอบหมาย
และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์คนละ 1 ท่าน ให้แก่ นิสิต รหัส 57 – 60 ได้ครบทุกคน 
เพื่อช่วยเหลือเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตามหัวข้อหรือประเด็นที่ผู้เรียน
สนใจท าวิทยานิพนธ์ ตลอดจนติดตามให้นิสิตสามารถจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์และรายงานความ 
ก้าวหน้ากับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยนิสิตรหัส 57 – 60  ทุกคนมีหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ เตรียมสอบโครงร่างและ
บางส่วนได้ผ่านการสอบโครงร่างและการสอบวัดคุณสมบัติแล้ว 
ข้อมูลปอ้นกลับ (Feedback) 
(1) การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ พบว่า ถึงแม้ว่านิสิตช้ันปีที่  2 ทุกคนจะมีหัวข้อ
วิทยานิพนธ์แล้วตาม แต่ตามแผนการศึกษานิสิตจะส าเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลา 3 ปี
การศึกษา แต่ยังมีนิสิต รหัส 57 ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผน จ านวน 2 คน  ลดลงจากปี
การศึกษา 2560 ท่ีผ่านมา ท่ีมีจ านวนถึง 5 คน โดยพบว่านิสิตจบแล้วโดยสมบูรณ์ 2 คน และอีก 1 
คน สอบจบแล้วอยู่ในระหว่างการแก้ไขวิทยานิพนธ์ 
(2) การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการ ตามผลการทบทวนระบบกลไก/ กระบวนการ หลักสูตร
ได้ประชุม ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ หาแนวทางในการส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพ
และผลักดันให้นสิิตส าเร็จตามระยะเวลาที่หลักสตูรก าหนด ภายใน 6 ปี โดยมีโครงการตดิตาม
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในทุกเทอม 
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การประเมิน
ผู้เรียน (สกอ.5.3) 

5.3 การประเมินผู้เรียน   
 มีระบบ มีกลไก (การทวนสอบผลสัมฤทธิ์และก ากับประเมินวิทยานิพนธ์) 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน (มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามกรอบ TQF) 
 มีการประเมินกระบวนการ (มีรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์)  
 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  
 

 
 

1. หลักสูตรมีระบบ กลไก ทวนสอบผลสัมฤทธิ์และก ากับประเมินวิทยานิพนธ์ 
กล่าวคือ มีการประชุมเพ่ือปรึกษาคณะกรรมหลักสูตร และเลือกรายวิชา รวมถึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการทวนผลสอบสัมฤทธิ์ (การประชุมภาควิชาครั้งที่ 5/2561) ได้แก่ วิชา 
830602 สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยนโยบายสังคม (ภาคเรียนที่ 1) และ วิชา 860603 
สัมมนา 1 (ภาคเรียนที่ 2) คณะกรรมการประกอบด้วย ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์, 
ผศ.ดร.กวินธร เสถียร และ ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา รายงานผลทวนสอบสัมฤทธิ์สรุปได้ว่า
วิชาที่ด าเนินการทวนสอบมีการก าหนดผลการเรียนรู้รายวิชาที่สอดคล้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์ตรงตามที่หลักสูตรก าหนด รวมทั้งมีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในแต่ละด้านได้ตามเกณฑ์ที่รายวิชาก าหนดในระดับร้อย
ละ 80-99 เป็นส่วนใหญ่  
       2. การประเมินผลการเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยได้ให้นิสิตประเมินผล
การเรียนผ่านระบบ https://reg2.nu.ac.th ของมหาวิทยาลัย ซึ่งผลการประเมินวิชา
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วิทยานิพนธ์อยู่ในระดับมากข้ึนไป (ค่าเฉลี่ย > 4.0) 

 
 
 
 

คุณภาพการสอน 
การประเมินรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีที่รายงาน 

รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
 

รหัส ชื่อ วิชา ภาค / ปีการศึกษา 
ผลการประเมิน 

แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

830601 Advanced Research 
Methodology for Social Development 1/2561  

  

830602 Advanced Statistics for Social 
Policy Research 1/2561  

  

830661 Dissertation I, Type 1.1 1/2561  
  

830611 Advanced Social Development 
Concepts and Theories 1/2561  

  

830511 Sociological and Anthropological 
Theories 1/2561 

   

830517 Research Methodology in Social 
Sciences 1/2561 

   

830518 Statistics for Social Science 
Research 1/2561 

   

830663 Dissertation III, Type 1.1 1/2561    

830603 Seminar I 2/2561    

830662 Dissertation II, Type 1.1 2/2561    

830612 Social Policy for Social 
Development 

2/2561  
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รหัส ชื่อ วิชา ภาค / ปีการศึกษา 
ผลการประเมิน 

แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

830613 Strategic Planning for Social 
Development 

2/2561  
  

830671 Dissertation I, Type 2.1 2/2561    

830515 Social System Analysis 2/2561    

830604 Seminar II 2/2561    

830664 Dissertation IV, Type 1.1 2/2561    

 
   
โดยมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติดังสรุปรายงานผลการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ ปีการศึกษา 2561 
 

สรุปรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2561 
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 

 
ตารางแผนที่แสดงกระจายความรบัผิดชอบผลการเรียนรู้สูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) 

 
 ความรับผดิชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา / ผล
การเรยีนรู ้

คุณธรรม
จริยธรรม 

ทักษะด้านความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

  
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4   41 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1. 830511                    
นิสิตประเมิน 4.80 5.00 5.00   5.00 5.00 
กรรมการ มคอ. 3 ถูกต้องตรงกับ มคอ. 2 โดยมีการประเมินผลการเรยีนรูไ้ด้อย่างสอดคล้องและครอบคลมุ 

2. 830517                    
นิสิตประเมิน 5.00 4.75 5.00   5.00 5.00 
กรรมการ มคอ. 3 ถูกต้องตรงกับ มคอ. 2 โดยมีการประเมินผลการเรยีนรูไ้ด้อย่างสอดคล้องและครอบคลมุ 

3. 830518                    
นิสิตประเมิน 5.00 5.00 5.00   5.00 5.00 
กรรมการ มคอ. 3 ถูกต้องตรงกับ มคอ. 2 โดยมีการประเมินผลการเรยีนรูไ้ด้อย่างสอดคล้องและครอบคลมุ 

4. 830601                   
นิสิตประเมิน 4.00 3.75 3.75   4.25 3.50 
กรรมการ มคอ. 3 ถูกต้องตรงกับ มคอ. 2 โดยมีการประเมินผลการเรยีนรูไ้ด้อย่างสอดคล้องและครอบคลมุ 
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5. 830602                   
นิสิตประเมิน 4.07 3.75 4.33   4.25 3.67 
กรรมการ มคอ. 3 ถูกต้องตรงกับ มคอ. 2 โดยมีการประเมินผลการเรยีนรูไ้ด้อย่างสอดคล้องและครอบคลมุ 

6. 830611                    
นิสิตประเมิน 4.30 4.13 4.75   5.00 4.67 
กรรมการ มคอ. 3 ถูกต้องตรงกับ มคอ. 2 โดยมีการประเมินผลการเรยีนรูไ้ด้อย่างสอดคล้องและครอบคลมุ 

7. 830515                   
นิสิตประเมิน 4.60 4.75 4.50   4.75 4.33 
กรรมการ มคอ. 3 ถูกต้องตรงกับ มคอ. 2 โดยมีการประเมินผลการเรยีนรูไ้ด้อย่างสอดคล้องและครอบคลมุ 

8. 830612                   
นิสิตประเมิน 4.90 4.50 4.50   4.60 4.83 
กรรมการ มคอ. 3 ถูกต้องตรงกับ มคอ. 2 โดยมีการประเมินผลการเรยีนรูไ้ด้อย่างสอดคล้องและครอบคลมุ 

9. 830613                   
นิสิตประเมิน 5.00 3.88 4.00   4.38 4.33 
กรรมการ มคอ. 3 ถูกต้องตรงกับ มคอ. 2 โดยมีการประเมินผลการเรยีนรูไ้ด้อย่างสอดคล้องและครอบคลมุ 

 
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์   

1. ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธ์ิ 
2. ผศ.ดร.กวินธร เสถียร  
3. ดร.ศุภสิทธ์ิ ต๊ะนา 

หมายเหตุ: กรรมการเป็นอาจารยใ์นภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่เข้าใจปรัชญาการเรียนการสอนของหลักสูตรและไม่ใช่
ผู้สอนในรายวิชา 25% ของรายวิชาที่เปิดสอนและถูกเลือกมาทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 
ประสิทธิผลของกลยุทธก์ารสอน (สกอ.5.3)  
 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม 

ผลการประเมินของผู้เรียนตามกรอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้  
ภาคต้น ระดับมากท่ีสุด (เฉลี่ย 4.53) 
ภาคปลาย ระดับมากทุ่สด (เฉลีย่ 4.83) 

ส่วนใหญ่ผลการประเมินของ
ผู้เรยีนในหลักสูตรอยู่ในระดับดี
มาก ถึงมากที่สุด โดยเฉพาะใน
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 
พบว่าท้ัง 2 ภาคการศึกษานิสิต
ประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสดุ 
 
อย่างไรก็ตาม ทางหลักสตูรต้อง

ความรู ้

ผลการประเมินของผู้เรียนตามกรอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้  
ภาคต้น ระดับมาก (เฉลี่ย 4.40) 
ภาคปลาย ระดับปานกลาง (เฉลี่ย 4.38) 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ทักษะทางปัญญา 

ผลการประเมินของผู้เรียนตามกรอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้  
ภาคต้น ระดับมากท่ีสุด (เฉลี่ย 4.64) 
ภาคปลาย ระดับปานกลาง (เฉลี่ย 4.33) 

พัฒนามาตรฐานด้านความรู้ และ
ทักษะทางปัญญาให้นิสติเพิ่มมาก
ขึ้น ทางหลักสูตรได้ปรับการเรียน
การสอนในรายวิชาให้นิสิต
ค้นควา้ อ่าน และเรียนรู้นอก
ห้องเรียนเพิ่มมากขึ้น และมีกลไก
ติดตาม ประเมินผลการเรยีน
รายวิชาการท าวิทยานิพนธ์อย่าง
ต่อเนื่อง 
 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ผลการประเมินของผู้เรียนตามกรอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้  
ภาคต้น ระดับมากท่ีสุด (เฉลี่ย 4.75) 
ภาคปลาย ระดับมากท่ีสุด (เฉลีย่ 4.59) 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการประเมินของผู้เรียนตามกรอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้  
ภาคต้น ระดับมาก (เฉลี่ย 4.47) 
ภาคปลาย ระดับมากท่ีสุด (เฉลีย่ 4.50) 

 
หลักฐาน: ผลการประเมินจากหนว่ยติดตามและประเมินผล ปีการศกึษา 2561 
            http://www.socsci.nu.ac.th/qa/?p=1185 
 http://www.socsci.nu.ac.th/qa/?p=1235 
 http://www.socsci.nu.ac.th/qa/?page_id=2093 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อ หน่องเขียน 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี: 

ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่แต่ละหลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์
ประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีในแบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

 
เกณฑ์การประเมิน: 

มีการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้  = 0 
มีการด าเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบไุว้ = 3.50 
มีการด าเนินงานร้อยละ 80.01 – 89.99 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ = 4.00 
มีการด าเนินงานร้อยละ 90.00 – 94.99 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ = 4.50 

http://www.socsci.nu.ac.th/qa/?p=1185
http://www.socsci.nu.ac.th/qa/?p=1235
http://www.socsci.nu.ac.th/qa/?page_id=2093
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มีการด าเนินงานร้อยละ 95.00 – 99.99 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ = 4.75 
มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ = 5 

 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
เป็นไปตาม

เกณฑ ์

1 อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

หลักสูตรได้ก าหนดจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมดได้เป็น
กรรมการในชุดเดียวกันนี้ โดยจัดประชุมขึ้นปีละ 2 ครั้ง
เป็นอย่างน้อย เพื่อวางแผน ติดตาม และ ทบทวนการ
ด าเนินงานของหลักสูตร โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม
ครบทุกคนทุกครั้งคิดเป็นร้อยละ 100 

 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
(ถ้ามี) 

หลักสูตรมีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  

 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุก
รายวิชา 

หลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 
ก่อนเปิดสอน ในแต่ละภาคการศึกษาครบทุกราย วิชา 
โดยมีการลงในระบบออนไลน์ 
 tqfmanagement.nu.ac.th 

 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตล่ะ ภาคเรียนทาง
หลักสตูรได้ก าหนดให้ อาจารยผ์ู้สอนจัดท ารายงานผล
การ ด าเนินงานของรายวิชาตามแบบ มคอ. 5 ครบทุก
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ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาทีเปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 
 
 

วิชา ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี 1 และ
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา โดยให้อาจารย์
ผู้สอนเป็นผู้ upload ไฟสเ์อกสารขึ้นระบบของ
มหาวิทยาลยัด้วยตัวเอง (login ดว้ย username และ 
password) และส าเนาเอกสารเกบ็ไว้ท่ีหลักสูตร 
 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
เป็นไปตาม

เกณฑ ์

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสตูร ตามแบบ มคอ7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

หลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว หลังจากสิ้นสุดการศึกษาภายใน 
60 วัน 
 

 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

คณะด าเนินการจัดท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
จากนิสิต และภาควิชาฯได้จัดท าโครงการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์โดยคณะกรรมการทั้งภายในและ
ภายนอกหลักสูตร เพื่อน าไปสู่การปรับปรุง
รายวิชาและ กระบวนการสอน ตลอดจน
สามารถ น าไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้ง
ต่อไป  
 

 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผล
การเรยีนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปทีี่แล้ว 

มีการปรับปรุงตามรายงาน CAR ในรูปแบบ 
มคอ. 7 ในปีการศึกษา 2558 ในประเด็นท่ีไดร้ับ
การประเมินว่ามคีุณภาพน้อยและจ าเป็นต้อง
พัฒนา ได้แก ่
(3.1) การรับนักศึกษา, (4.1) การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์, (5.1) สาระของรายวิชาใน
หลักสตูร,  
(5.3) การประเมินผู้เรียน, (6.1) สิ่งสนับสนุนการ
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เรียนรู้ 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
เป็นไปตาม

เกณฑ ์

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ทางภาควิชาฯ ได้จดัสรรงบประมาณ ในแต่ละ
ปีงบประมาณ จ านวน 20,000 บาทในปีการศึกษา 
2561 ให้อาจารย์แต่ละท่าน เพื่อเป็นทุนในการพัฒนา
วิชาการหรือ วิชาชีพ และอาจารยท์ุกท่านได้เข้าอบรม
การประกันคณุภาพ/การขอต าแหน่งวิชาการที่จัดโดย
มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

ทางภาควิชาฯ ได้จดัสรรงบประมาณให้แตล่ะ
ปีงบประมาณ คนละ 12,000 บาท เพื่อสนับสนุบสนุน
และพัฒนาบุคลากร คือ  
1. คุณสุชาดา เชื้อม่วง  
อบรม “Tips ที่จ าท าให้ Powerpoint ของคุณ wow” 
วันท่ี 19 มิ.ย.62 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 210 
อาคารกองบริการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
2. คุณทัศนีย์ ชัยสีดา ได้เขา้รับการอบรมดังนี ้
      2.1  อบรมหลักสูตรสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และวารสาร
ด้วย Adobe InDesign ในระหว่างวันท่ี 4 – 6 มีนาคม 
2562  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
      2.2 อบรมหลักสตูรการประยกุต์ Application 
ส าหรับการผลิตสื่อการสอน  ในวันท่ี 7 พฤษภาคม 
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2562  ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพ
หลักสตูรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 

หน่วยติดตามและประเมินผล งานนโยบายและแผน 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ท าการ
ประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายท่ีมี
ต่อคุณภาพหลักสูตรทั้ง 2 เทอมญได้ค่าเฉลี่ย 4.08 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 
หลักฐาน http://www.socsci.nu.ac.th/qa/?p=1235 

 
 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่
มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
คะแนนเตม็ 5.0 

หลักสตูรยังไม่มผีู้ส าเร็จการศึกษาในรอบปี 2560  
จึงไม่มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
ในปีการศึกษา 2561 หลังจากปฏิบัติงานครบ 1 ป ี
 

ยกเว้น 
การประเมิน 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
เป็นไปตาม

เกณฑ ์

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี ้ 11  

จ านวนตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งช้ี
ที ่1 – 5 

5  

ร้อยละของตัวบ่งช้ีที ่1 - 5 100  

จ านวนตัวบ่งช้ีในปนีี้ท่ีด าเนินการผ่าน 11  

ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมดในปีนี ้ 100  

http://www.socsci.nu.ac.th/qa/?p=1235
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หมวด 6  
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ป.เอก) 

ตัวบ่งชี้ การด าเนินงานระหว่าง ส.ค.2561 – มิ.ย 2562 

6.1 สิ่ง
สนับสนุน 
การ
เรียนรู้ 

  
- กลไก:  1. คณะกรรมการบริหารประจ าคณะสังคมศาสตร ์
 2. คณะกรรมการห้องอ่านหนังสือประจ าคณะสังคมศาสตร์ 
 3. คณาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมวิทยาฯ 
               4. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบ / อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
               5. งบประมาณจัดซือ้หนังสือ วารสาร ต ารา จากคณะสังคมศาสตร์ ผ่านภาควิชาสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา  
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ระบบการด าเนินงานของคณะสังคมศาสตร์/ภาควิชาและหลักสูตร 
ระบบและกลไกในการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นการด าเนินการอย่างมีส่วนร่วมระหว่าง
คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาสังคม เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอต่อการพัฒนาหลักสูตร 
1. คณะสังคมศาสตร์ ผ่านภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ในคราวประชุมภาควิชาฯครั้งที่ 
8/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 วาระที่ 4.1. เรื่องแจ้งแนวทางการใช้ห้องอาหาร (ห้องแพนท
รี) การดูแลความสะอาดประจ าชั้น 3 และการย้ายห้องของอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้มีมติให้
จัดห้องพักอาจารย์ในสัดส่วนของภาควิชาสังคมวิทยาฯที่ยังว่างให้เป็น พ้ืนที่ / สถานที่ให้นิสิตและ
อาจารย์ได้พบปะ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือท างานร่วมกัน โดยให้อาจารย์หรือนิสิตที่ต้องการใช้ห้อง
ว่างดังกล่าวสามารถแจ้งความประสงค์และจองห้องเพ่ือใช้งานได้ที่นางสาวสุชาดา เชื้อม่วง 
เจ้าหน้าที่ประจ าภาควิชาฯ  
2. คณะสังคมศาสตร์ (ผ่านหลักสูตรและผ่านภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) ได้จัดให้มี
ห้องบัณฑิตศึกษาเฉพาะของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ในชั้น 3 ของตึกคณะ
สังคมศาสตร์ โดยแยกต่างหากจากห้องบัณฑิตศึกษาของภาควิชาประวัติศาสตร์และห้อง
บัณฑิตศึกษาของภาควิชารัฐศาสตร์ ท าให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชามีพ้ืนที่ในการท างาน
ร่วมกันอย่างไม่แออัด และท าให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของภาคกล้าเข้ามาใช้งานห้องมากข้ึน 
3. คณะสังคมศาสตร์ (ผ่านหลักสูตร ผ่านภาควิชาสังคมวิทยาฯ และ ผ่านคณะกรรมการ
ประจ าห้องอ่านหนังสือคณะสังคมศาสตร์) ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือซื้อหนังสือแก่ทุกภาควิชา ซึ่ง
ทางภาควิชาสังคมวิทยาฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการซื้อหนังสือตามหลักสูตรจ านวน  
65,454.54 บาท และตามจ านวนนิสิตที่มีจ านวน 46,470 บาท รวมงบประมาณในการจัดซื้อ
หนังสือของภาควิชาสังคมวิทยาฯ จ านวนทั้งสิ้น 108,736.34 บาท  

โดยเมื่อเปรียบเทียบจากการจัดสรรงบประมาณเพ่ือซื้อหนังสือของคณะสังคมศาสตร์ ในปี
ก่อนจะพบว่า คณะสังคมศาสตร์ (ผ่านหลักสูตรและผ่านภาควิชา) ได้มีการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยยะส าคัญ กล่าวคือ ภาควิชาสังคมวิทยาฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือซื้อ
หนังสือตามหลักสูตรร้อยละ 60 จากเดิม 23,811 บาท เป็น  65,454.54 บาท และ ตามจ านวน
นิสิตร้อยละ 40 จากเดิม 23,811 บาท เป็น 46,470 บาท สรุปโดยรวมในระดับภาควิชาจากจ านวน
ทั้งสิ้น 70,281 บาท เป็น 108,736.34 บาท  ดังรายละเอียดแนบนี้ 
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ในระดับคณะ การจัดสรรงบประมาณเพ่ือซื้อหนังสือมีการเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากในปี 

2560 ที่จัดสรรงบประมาณ 234,900 บาท เป็น 400,000 บาท ในปี 2561 จะเห็นได้ว่า คณะ
สังคมศาสตร์ (ผ่านหลักสูตรและผ่านภาควิชาสังคมวิทยาฯได้ให้ความส าคัญกับการจัดส รร
งบประมาณเพ่ือสั่งซื้อหนังสือเข้าห้องอ่านหนังสือมากขึ้นด้วยเล็งเห็นว่าหนังสือจะเป็นสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้หนึ่งอันเป็นทรัพยากรส าคัญในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของภาควิชาและคณะ 

หลังจากผ่านกระบวนการของกรรมการประจ าห้องอ่านหนังสือ และ กรรมการประจ าคณะ
สังคมศาสตร์แล้ว ภาควิชาฯได้น าเรื่องเข้าที่ประชุมและขอให้คณาจารย์ และ นิสิตร่วมเสนอรายชื่อ
หนังสือในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาและตามความสนใจของนิสิตภาค
สังคมวิทยา (ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์) รวมทั้งตามความสนใจหรือความเชี่ยวชาญใน
รายวิชาสอนและหัวข้อวิจัยของคณาจารย์  
 
ผลการด าเนินงานเพื่อให้มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสม 
1. สืบเนื่องจากที่รายงานไปในการประกันคุณภาพประจ าปี 2560 ความว่า “คณะกรรมการ
บริหารประจ าคณะสังคมศาสตร์เพ่ิงมีมติเห็นชอบเรื่องการเพิ่มห้องบัณฑิตศึกษาภาควิชาสังคมวิทยา
ฯ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศปิดภาคเรียนไปแล้ว ด้วย
เหตุนี้ จึงมีผลท าให้จ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาที่เข้าใช้ห้องบัณฑิตศึกษายังมีจ านวน
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ไม่มาก ในกรณี้  ทางหลักสูตรและทางภาควิชาจะด าเนินการประชุมปรึกษาหารือพร้อม
ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าใช้งานห้องบัณฑิตศึกษาต่อไป” 

จากการจัดสรรพ้ืนที่ห้องบัณฑิตศึกษาและการประชาสัมพันธ์ของทางภาควิชาฯนับตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา ท าให้มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าใช้
งานห้องบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีจ านวนมากข้ึน โดยในแต่ละวันจะมีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
เข้าใช้งานอย่างน้อยจ านวน 5-6 คน ระหว่างเวลา 09.00-18.00 น. โดยมีนิสิตปริญญาเอกอย่าง
น้อย 2 คนจากจ านวนดังกล่าวที่นั่งท างานในห้องบัณฑิตศึกษาเป็นประจ าทั้งนี้ คณะสังคมศาสตร์ 
(ผ่านหลักสูตรและผ่านภาควิชาสังคมวิทยาฯ) ได้จัดสรรคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจ านวน 2 เครื่องไว้
ประจ าห้องบัณฑิตศึกษา)  รวมทั้งมี Wi-Fi ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังภาพประกอบ 
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2. ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการประจ าห้องอ่านหนังสือคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ขอความอนุเคราะห์ให้ภาควิชาเสนอรายชื่อหนังสือเข้าห้องอ่านหนังสือ
คณะสังคมศาสตร์ ทางภาควิชา (ผ่านที่ประชุมของคณาจารย์ประจ าหลักสูตรและที่ประชุม
คณาจารย์ประจ าภาควิชา) ได้ด าเนินการเสนอรายชื่อหนังสือต่อคณะกรรมการประจ าห้องอ่าน
หนังสือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้ง คณะกรรมการประจ าห้องอ่านหนังสือได้ด าเนินการสั่งหนังสือ
เข้าห้องอ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้พร้อมให้บริการแก่นิสิตและคณาจารย์ 
รายชื่อหนังสือที่ทางคณะกรรมการประจ าห้องอ่านหนังสือด าเนินการสั่งซื้อผ่านการเสนอรายชื่อจาก
นิสิตและคณาจารย์ของภาควิชา ดังรายละเอียดแนบ 
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จากการที่คณะสังคมศาสตร์จัดสรรงบประมาณเพ่ือสั่งซื้อหนังสือมายังภาควิชาฯเป็น

จ านวนที่มากขึ้นกว่าปีก่อนนี้ ท าให้ในปี 2561 นิสิตและคณาจารย์สามารถสั่งซื้อหนังสือได้เป็น
จ านวนที่มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 
 
กระบวนการการปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

คณะได้มีการด าเนินการประเมินผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มาอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือน าผลการประเมินเข้าพิจารณาในคณะกรรมการห้องอ่านหนังสือคณะสังคมศาสตร์ และ 
คณะกรรมการบริหารประจ าคณะสังคมศาสตร์ต่อไป ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 ของหลักสูตรศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มีดังนี้ 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 ของ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (จัดประเมินโดยคณะสังคมศาสตร์) 
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปี
การศึกษา 2561 ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (จัดประเมิน
โดยคณะสังคมศาสตร์) 
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 3. ภาควิชาสังคมวิทยาฯ (ผ่านหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม) ได้จัด
ให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษากรอกแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(จัดประเมินโดยภาควิชาฯ) ได้รับข้อเสนอแนะที่น่าสนใจดังนี้ 

3.1. ปัญหาที่พบจากการใช้ห้องบัณฑิตศึกษามีดังนี้ 
-แอร์เสีย 
-Some bachelor students come to study room but just for rest and talk 
aloud.  

     3.2.     ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงห้องบัณฑิตศึกษามีดังนี้ 
                - ซ่อมแอร์. 
     3.3.      ปัญหาที่พบจากการใช้บริการห้องอ่านหนังสือ 
                - Sometimes they talk aloud. Sometimes it does not relevant with            

study. I can’t concentrate on study. 
                - เข้าสืบค้นไม่ได้บางเรื่องบางบทความ 
     3.4.      ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงบริการห้องอ่านหนังสือ 
                - ให้สืบค้นได้ตลอดเวลาและทุกเรื่องทุกบทความ 
     3.5.       ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืนๆเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 - I want we can have a small canteen under/near the first floor because 
sometime we must go to have lunch or dinner so far (which is not 
convenient).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


