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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาสังคม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะ/ภาควิชา : คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
ชื่อภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Social Development
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ขื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
(ไทย) ชื่อย่อ
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

:
:
:
:

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
Doctor of Philosophy (Social Development)
ปร(พัฒนาสังคม) .ด.
Ph.D) .Social Development(

3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1
จบการศึกษาระดับปริญญาโทต่อปริญญาเอกแบบไม่มีงานรายวิชา
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 2.1
จบการศึกษาระดับปริญญาโทต่อปริญญาเอกแบบมีงานรายวิชา
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 2.2
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อปริญญาเอกแบบมีงานรายวิชา
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับ 6 ปริญญาเอก (หลักสูตร 3 ปี และหลักสูตร 4 ปี) ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
แบบ 1.1 หลักสูตร 3 ปีการศึกษา และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
แบบ 2.1 หลักสูตร 3 ปีการศึกษา และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
แบบ 2.2 หลักสูตร 4 ปีการศึกษา และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
นิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาสังคม) เพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 กาหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
6.2 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนา
สังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
6.3 คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย เห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนา
สังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
 คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 14
พฤศจิกายน 2561
 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
 สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 255(13/2561) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มในการเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2563 (หลังจากเปิดการสอนหลักสูตรเป็นเวลา 1 ปี)
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1) อาจารย์ประจาสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2) บุคลากรทางวิชาการ นักวิชาการด้านการพัฒนาสังคม ในหน่วยงาน/องค์กรระดับกระทรวง กรม
สถาบันของภาครัฐและเอกชน
3) นักวิจัยประจาหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอิสระที่มีศักยภาพและมีความสามารถระดับสูง
ในการผลิ ต องค์ ค วามรู้ ใ หม่ บริ ห ารและด าเนิ น การวิ จั ย ที่ น าไปสู่ ข้ อ เสนอเ ชิ ง นโยบายตาม
มาตรฐานสากล
4) นักวิชาการอิสระด้านการพัฒนาสังคม
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9. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลาดับ
1

ชื่อ-นามสกุล
นางรัดเกล้า
เปรมประสิทธิ์

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2

นางสาวชไมพร
กาญจนกิจสกุล

รองศาสตราจารย์

3

นางสาวอัจฉริยา
ชูวงศ์เลิศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

นายพิษนุ
อภิสมาจารโยธิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา
ศศ.ด.
วท.ม.
ศศ.บ.
ปร.ด.
สค.ม.
ร.บ.
Ph.D.
พบ.ม.
น.บ.
ปร.ด.
ศษ.ม.
สธ.บ.
นศ.บ.

สาขา
พัฒนาสังคม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์
ประชากรศาสตร์
วิจัยประชากรและสังคม
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Sociology and Anthropology
(International Program)
เทคโนโลยีการบริหาร
นิติศาสตร์
สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
พัฒนศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย
ไทย

2553
2545

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2542
2545
2542
2539
2555

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2540
2533
2556
2550
2550
2546

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ภาระการสอน
(จานวน ชั่วโมง/สัปดาห์)
ปัจจุบัน
เมื่อเปิด
หลักสูตรนี้
12
12

10

12

12

12

12

12
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในที่ตั้ง ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร์
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ ภ ายนอกหรื อ การพั ฒ นาในกระแสโลกาภิวั ต น์ที่ จ าเป็ น ต้ อ งนามาพิ จ ารณาวางแผน
หลักสูตร ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) โดยสาระสาคัญได้ที่
กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายด้านที่สาคัญ ซึ่งมีผลกระทบทั้งที่เป็นโอกาสและข้อจากัดต่ อการ
พัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ประกอบกับประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพในเกือบทุกด้าน ที่สาคัญได้แก่
คุณภาพคน คุณภาพการศึกษา คุณภาพบริการสาธารณะและบริการสาธารณสุข สังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้า
สูง ก่อให้เกิดความแตกแยก อีกทั้งโครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกมากขึ้น
จึงทาให้มีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอก ในขณะที่ความสามารถในการแข่งขันปรับ ตัว ช้า
เนื่องจากการยกระดับห่วงโซ่มูลค่าการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการสู่การใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมยังดาเนินการได้น้อย ทาให้ ฐานการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการมีผลิตภาพ
การผลิตต่า ตลอดทั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นต้น ดังนั้น
จึงจาเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมของคนและระบบให้สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
และแสวงหาประโยชน์อย่างรู้เท่ าทันโลกาภิวัตน์ เพื่อสอดรับกับพลวัตของสังคมยุค 4.0 และสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับทุกภาคส่วนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็น
ระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ทางการพัฒนาสังคมที่เหมาะสมมา
ผสมผสานร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทย
11.2 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
แนวโน้มสถานการณ์ของโลกมีสภาพการแข่งขันสูงทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีการเปลี่ยนแปลง
ศูนย์กลางอานาจมาอยู่ในภูมิภาคเอเชีย อีกทั้งประชากรผู้สูงอายุของโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีการตื่นตัวใน
เรื่องการแสดงความรั บผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันการใช้เทคโนโลยีในการแพร่ขยายข้ อ มูล
ข่าวสารที่ไร้พรมแดน ทาให้การดูแลและป้องกันกลุ่มเปราะบางในสังคม ได้แก่ เด็กและวัยรุ่นจากค่านิยมที่ ไม่
พึงประสงค์เป็นไปอย่างลาบากมากขึ้น นอกจากนี้ ปัญหาการก่อการร้าย การแพร่ระบาดของโรคใหม่ๆ ที่เกิด
จากปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม อาทิ โรคเอดส์ โรคอ้วน โรคจิตและประสาท และยาเสพติด ทาให้มีความ
จาเป็นต้องให้ความรู้ ทักษะและจริยธรรมที่ถูกต้องตามหลักการพัฒนาสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย
การส่งเสริมการศึกษาด้านการพัฒนาสังคมระดับสูงจึงเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนระดับนโยบาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ที่ต้องใช้ความรอบรู้ที่ลุ่มลึกหลากหลายด้าน อาทิ แนวคิดทฤษฎี เทคนิค
วิธีการใหม่ และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทยและการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วที่เกิดขึ้นในกระแสโลกและภูมิภาค ขณะเดียวกันยังต้องทาความเข้าใจกับนโยบายในปัจจุบันที่กาลัง
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เป็นปัญหา อาทิ นโยบายเร่งด่วนเพื่อการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ การฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศ
เพื่ อ นบ้ า นและนานาประเทศ การแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นและยกระดับ คุ ณ ภาพชีวิต ของประชาชน
โดยเฉพาะการกาหนดค่าแรงขั้นต่า และนโยบายจานาข้าว บัตรเครดิตของเกษตรกร เป็นต้นสภาพดังกล่าวทา
ให้การมีความรู้ความเข้าใจในด้านการพัฒนาสังคมมีความจาเป็น เพราะจะช่วยให้ผู้บริหารการพัฒนาที่เข้ามา
ศึกษาสามารถสร้างผลกระทบในวงกว้างต่อคนในสังคม ให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผลเป็นผู้
มีจิตสาธารณะ สามารถตอบสนองความต้องการด้านการผลิตและบริการในระดับวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ เป็น
ผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านพัฒนาสังคมจะช่วยทาให้ประเทศ
ไทยมีการขยายตัวและเกิดการลงทุนด้านการวิจัยพื้นฐานและด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จาเป็นสาหรับ
การศึกษาและการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ต้องมีการจัดทาหลักสูตรใหม่ เพื่อให้สามารถ
แข่งขันได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เนื่องจากปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชนมีเพิ่มมากขึ้น อีก
ทั้งมีการเปิดสอนระบบทางไกล ประกอบกับบทบาทของมหาวิทยาลัยต่างประเทศก็เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่
ประชากรวัยเรียนอุดมศึกษาโดยเฉพาะปริญญาตรีมีแนวโน้มลดลงสภาพดังกล่าวทาให้สถาบั นอุดมศึกษาไทย
ต้องปรับตัวเพื่อเร่งสร้างมาตรฐานเพื่อรักษาชื่อเสียงทางวิชาการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ของแต่ละสถาบันอีก
ทั้งสามารถเชื่อมโยงความรู้กับการนาไปปรับใช้ได้ในกระแสการเปลี่ยนแปลง
11.3 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
พันธกิจของมหาวิทยาลัยนเรศวร คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และพันธกิจ
ของคณะสั ง คมศาสตร์ ก็ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต และการวิ จั ย ซึ่ ง ภาควิ ช าสั ง คมวิ ท ยาและ
มานุษยวิทยาเป็นสาขาที่มีพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องในทุกระดับมาตั้งแต่
ปี พ.ศ.2546 ทั้งในระดับปริญญาตรี-โท และเอกเพื่อให้มีนักพัฒนาสังคมที่มีความรู้ความสามารถในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหารงานพัฒนาสังคม เพื่อผลิตผู้ปฏิบัติ ผู้ออกแบบ วางแผน และกาหนด
แนวนโยบายในการพัฒนาประเทศ โดยใช้กระบวนการวิจัย เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ด้านการวิจั ยกับสภาพ
ปัญหาและบริบททางสังคม เป็นผู้นาด้านการพัฒนาสังคม และสร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม
และมีมาตรฐาน
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช าพัฒนาสังคม มุ่งเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน ในด้าน
การวิจัยและการวิเคราะห์นโยบาย พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนด้านการบูรณาการองค์ความรู้ใหม่ๆและ
เทคโนโลยีทางการพัฒนา ตลอดจนนวัตกรรมด้านการพัฒนาเข้ากับความเปลี่ยนแปลง สภาพปัญหาและบริบท
ทางสังคมวัฒนธรรมที่พบในชีวิตประจาวันและการปฏิบัติงานของนักพัฒนาสังคม โดยเน้นการสร้างนักบริหาร
การพัฒนา นักวิชาการ และนักวิจัยให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูงตามมาตรฐานสากลด้านการ
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พัฒนาสังคมเพื่อยกระดับนักพัฒนาสังคมให้เป็นผู้นาทางความคิดและเป็นผู้บริหารนโยบายที่มีส่วนร่วมกาหนด
ทิศทางการพัฒนาสังคมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ด้วยนโนบายของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ต้องการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นมหาวิทยาลัย
แห่งการวิจัย ทั้งยังเป็นศูนย์กลางของแหล่งความรู้และข้อมูลให้กับชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่ าง ตลอดจน
การมีพันธกิจที่ตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม ซึ่งจะทาให้สามารถ
แก้ปัญหาอันเกิดจากความไม่รู้ รวมทั้งกระตุ้นให้มีการผลิตนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ต่างๆ มากขึ้น
อันจะนาไปสู่การเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนกาลังคนที่มีความรู้ระดับสูงทาง
วิช าการและการวิจัย เชิงบูร ณาการด้านการพัฒ นาสั งคมสาหรับพัฒ นาประเทศ ภาควิช าสั งคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ จึงตระหนักในคุณค่าของการดาเนินภารกิจเพื่อเสริมสร้างกระบวนการที่
คานึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงาน/องค์กรของตน ตลอดจนนาผลงานที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาไปประยุกต์ให้เกิด
ประโยชน์ ต่อสังคม ทั้งในระดับ ท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับภูมิภาคได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้ ว ยเหตุผล
ดังกล่าว ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์จึงดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนา
ระบบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ขึ้น
แต่เนื่องจาก สถานการณ์อุดมศึกษาไทยในปัจจุบันต้องการสร้างเสริมมาตรฐานด้านคุณสมบัติของ
บัณฑิตให้สามารถแข่งขันได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศอีกทั้งสถานการณ์ด้านงบประมาณแผ่นดินก็มี
แนวโน้มไม่เพิ่มในอัตราที่สูงขึ้น ทาให้มหาวิทยาลัยต้องมีการวางแผนด้านการเงินอย่างรอบคอบในการบริหาร
จัดการด้านหลักสูตรต่างๆ ประกอบกับ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 โดยกาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education
หรือ TQF: HEd) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา ซึ่งที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีนโยบายให้มีการปรับปรุงทุกหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ภาควิชา
สั งคมวิทยาและมานุ ษยวิทยา คณะสั งคมศาสตร์ จึงได้ดาเนินการปรับปรุงหลั กสู ตรเพื่อให้ ส อดคล้ องกับ
นโยบายดังกล่าวเพื่อเป็นการเปิดกว้างให้มีการเรียนรู้ด้านการพัฒนาสังคมในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้น
ให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมอย่างลึกซึ้ง และสามารถประยุกต์องค์ความรู้ใหม่ๆ เข้า
สู่กระบวนการเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาสังคมในทุก มิติได้ ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น การ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านการพัฒนาสังคมให้มีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และการสร้างเสริม
ความสามารถของนิสิตให้เป็นผู้นาด้านการพัฒนา และเป็นผู้บริหารงานพัฒนาสังคม ที่สามารถนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงจึงเป็นการพัฒนาทางเลือกที่จะนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
-ไม่ม-ี
13.2 ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
-ไม่ม-ี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
“มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตพัฒนาสังคม เพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมคุณภาพ”
1.2 ความสาคัญ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มุ่งผลิตนักวิจัยที่มีความสามารถด้านการคิดและ
วิเคราะห์ระบบสังคม เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคมผ่านนโยบายหรือนวัตกรรมทางสังคม และมี
ความสามารถในการนาองค์ความรู้ไปสู่การขับเคลื่อนเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ และเสริมพลังเครือข่ายผู้นาการ
พัฒนาสังคมทั้งระดับท้องถิ่น และสากล
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มีคุณลักษณะดังนี้
1) มีความสามารถด้านการคิดและวิเคราะห์ระบบสังคม นโยบาย และผลกระทบทางสังคม
2) มีความสามารถด้านการวิจัยระดับสูง เพื่อกาหนดนโยบายด้านการพัฒนาสังคม
3) มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ และหรือนวัตกรรมทางสังคม
4) มีความสามารถในการนาความรู้ไปขับเคลื่อนเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
5) มีความสามารถเสริมพลังเครือข่ายผู้นาการพัฒนาสังคม ทั้งระดับท้องถิ่น และสากล
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
- พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรปรัชญา
ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาพั ฒ นาสั ง คม ให้ มี
มาตรฐานไม่ต่ากว่าที่ศธ. กาหนดอย่าง
เป็นพลวัต
- ปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง และ
เศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสากล - เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- ติ ด ตามประเมิ น หลั ก สู ต รอย่ า ง - รายงานผลการประเมินหลักสูตร
สม่าเสมอ

- ติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลงในด้ า น - รายงานผลการประเมิ น ความพึ ง
สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ รวมทั้ง พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของประเทศ - ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในด้าน
ทักษะ ความรู้ ความสามารถในการ
ทางาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี
- พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการวิ จั ย ให้ มี - สนับสนุนบุคลากรด้านการวิจัยและ - ปริมาณงานตีพมิ พ์บทความวิชาการ
ผลงานเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
การตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ผ ลงานในระดั บ ในระดับนานาชาติต่ออาจารย์ใน
นานาชาติ
หลักสูตร

10

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ข้อกาหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วันและเวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
2.1.1 วันและเวลาราชการปกติ แบบ 1.1 แบะ แบบ 2.2 และแบบ 2.1
ภาคการศึกษาต้น
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-มีนาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 หลักสูตรแบบ 1.1
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางการพัฒนาสังคมหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 หลักสูตรแบบ 2.1
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางการพัฒนาสังคมหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 หลักสูตรแบบ 2.2
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการพัฒนาสังคมหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และมีผลการเรียนเกียรตินิยมอันดับ 1
หรืออยู่ในระดับดีเยี่ยม
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
1) นิสิตไม่มีความรู้พื้นฐานด้านแนวคิดทฤษฎีและการวิจัยทางสังคมศาสตร์
2) นิสิตมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศน้อย
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา /ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
1) นิสิตที่ไม่ได้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์หรือเกี่ยวข้อง อาจจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานเพิ่มเติม ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2) จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่แนะนาการให้บริการของมหาวิทยาลัยที่ช่วยเสริมสร้าง
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ เทคนิคการเรียนด้านอื่นๆ และการบริหารเวลาในการเรียน
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 แบบ 1.1 ปริญญาโทต่อเอกแบบไม่มีงานรายวิชา
ปีการศึกษา
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
รวม
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2562
5
5
-

2563
5
5
10
-

2564
5
5
5
15
5

2565
5
5
5
15
5

2566
5
5
5
15
5

2563
5
5
10
-

2564
5
5
5
15
5

2565
5
5
5
15
5

2566
5
5
5
15
5

2563
3
3
6
-

2564
3
3
3
9
-

2565
3
3
3
9
3

2566
3
3
3
9
3

2.5.2 แบบ 2.1 ปริญญาโทต่อเอกแบบมีงานรายวิชา
ปีการศึกษา
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
รวม
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2562
5
5
-

2.5.3 แบบ 2.2 ปริญญาตรีต่อเอกแบบมีงานรายวิชา
ปีการศึกษา
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
รวม
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2562
3
3
-
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
รวมทั้งสิ้น

ประจาปีงบประมาณ
ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

1,105,000
1,105,000

3,045,000
3,045,000

4,715,000
4,715,000

5,550,000
5,550,000

5,550,000
5,550,000

ปี 2565
1,104,500
2,344,300
257,500
250,000
3,946,300

ปี 2566
1,321,800
1,997,500
257,600
250,000
3,825,900

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท)
รายละเอียดรายจ่าย
1. ค่าตอบแทน
2. ใช้สอย
3. วัสดุ
4. ครุภัณฑ์
รวมรายจ่าย

ประจาปีงบประมาณ
ปี 2562
359,300
518,500
59,500
100,000
1,037,300

ปี 2563
1,077,000
1,386,700
188,000
150,000
2,801,700

ปี 2564
1,262,000
1,939,500
215,700
200,000
3,617,200

2.6.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อนิสิต : คน (ตลอดหลักสูตร)
ประมาณการ
ประมาณการค่าใช้จา่ ยนิสิตต่อ 1 คน

รายจ่ายนิสิต : คน

408,165.74 บาท

2.7 ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร ทาการเปิดสอน 3 แบบ คือ แบบ 1.2 แบบ 2.1 และแบบ 2.2
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
3.1.1.1 หลักสูตรแบบ 1.1 จานวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
3.1.1.2 หลักสูตรแบบ 2.1 จานวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
3.1.1.3 หลักสูตรแบบ 2.2 จานวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า

48
48
72

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
รายการ
1. รายวิชา (Course work)
ไม่น้อยกว่า
1.1 วิชาบังคับ
1.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
2. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า
3. รายวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์ ศธ. พ.ศ. 2558
แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2
12
24
48
48

9
3
36
48

3.1.3 รายวิชา
1) แบบ 1.1
1.1) วิทยานิพนธ์ จานวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
830661 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1
Dissertation 1, Type 1.1
830662 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1
Dissertation 2, Type 1.1
830663 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1
Dissertation 3, Type 1.1
830664 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1
Dissertation 4, Type 1.1
830665 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1
Dissertation 5, Type 1.1
830666 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1
Dissertation 6, Type 1.1

15
9
48
72

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2
12
24
48
7
48

9
3
36
7
48

15
9
48
13
72

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
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1.2) วิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต จานวน 7 หน่วยกิต
830601 วิธีวิทยาวิจัยร่วมสมัยเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
Contemporary Research Methodology for Social Science Research
830602 แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยแบบผสมผสาน
Concepts and Theories of Mixed Method
830603 สัมมนา 1
Seminar 1
830604 สัมมนา 2
Seminar 2
830605 สัมมนา 3
Seminar 3
2) แบบ 2.1
2.1) วิชาบังคับ จานวน 9 หน่วยกิต
830611 ปรัชญาทางสังคมศาสตร์
Philosophy in Social Sciences
830612 แนวคิดและทฤษฎีร่วมสมัยด้านการพัฒนาสังคม
Contempory Concept and Theory in Social Development
830613 นโยบาย การวางแผน และยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
Policy, Planning and Strategy in Social Development
2.2) วิชาเลือก จานวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
830621 หัวข้อปัจจุบันและแนวโน้มของการพัฒนาสังคม
Current Issues and Trends in Social Development
830622 การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาสังคมในบริบทที่หลากหลาย
Comparative Study of Social Development in Diverse Contexts
830623 ภูมิภาคศึกษาด้านการพัฒนาสังคม
Regional Studies in Social Development
830624 การสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการพัฒนาสังคม
Capacity Building for Social Development
830625 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุลักษณ์
Cultural Diversity and Living in a Pluralist Society

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

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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830626
830627
830628
830629
830630
830631

วิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม
Advaneced Qualitative Research for Social Development
ประเด็นเฉพาะเพื่อการพัฒนาหัวข้อวิจัย
Selected Topic for Developing a Concept Paper
การวิจัยระบบนโยบาย
Systematic Policy Research
วิจัยปัญญาปฏิบัติทางสังคมศาสตร์
Phronetic Social Research
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในการศึกษาชนบทและเมือง
Sociology and Anthropology in Rural and Urban Studies
สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
Advanced Statistics for Social Sciences Research

2.3) วิทยานิพนธ์ จานวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
830671 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1
Dissertation 1, Type 2.1
830672 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1
Dissertation 2, Type 2.1
830673 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1
Dissertation 3, Type 2.1
830674 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1
Dissertation 4, Type 2.1
830675 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1
Dissertation 5, Type 2.1
2.4) วิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิตจานวน 7 หน่วยกิต
830601 วิธีวิทยาวิจัยร่วมสมัยเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
Contemporary Research Methodology for Social Science Research
830602 แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยแบบผสมผสาน
Concepts and Theories of Mixed Method
830603 สัมมนา 1
Seminar 1

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

3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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830604 สัมมนา 2
Seminar 2
830605 สัมมนา 3
Seminar 3
3) แบบ 2.2
3.1 วิชาบังคับ จานวน 15 หน่วยกิต
830611 ปรัชญาทางสังคมศาสตร์
Philosophy in Social Sciences
830612 แนวคิดและทฤษฎีร่วมสมัยด้านการพัฒนาสังคม
Contempory Concept and Theory in Social Development
830613 นโยบาย การวางแผน และยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
Policy, Planning and Strategy in Social Development
830511 ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Sociological and Anthropological Theories
830515 การวิเคราะห์โครงสร้างสังคมและการสร้างพื้นที่ทางสังคม
Analysis of Social Structure and Construction of Social Space
3.2) วิชาเลือก จานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
830621 หัวข้อปัจจุบันและแนวโน้มของการพัฒนาสังคม
Current Issues and Trends in Social Development
830622 การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาสังคมในบริบทที่หลากหลาย
Comparative Studyof Social Development in Diverse Contexts
830623 ภูมิภาคศึกษาด้านการพัฒนาสังคม
Regional Studies in Social Development
830624 การสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการพัฒนาสังคม
Capacity Building for Social Development
830625 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุลักษณ์
Cultural Diversity and Living in a Pluralist Society
830626 วิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม
Advanced Qualitative Research for Social Development
830627 ประเด็นเฉพาะเพื่อการพัฒนาหัวข้อวิจัย
Selected Topic for Developing a Concept Paper

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

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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830628 การวิจัยระบบนโยบาย
Systematic Policy Research
830629 วิจัยปัญญาปฏิบัติทางสังคมศาสตร์
Phronetic Social Research
830630 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในการศึกษาชนบทและเมือง
Sociology and Anthropology in Rural and Urban Studies
830631 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
Advanced Statistics for Social Sciences Research
3.3) วิทยานิพนธ์ จานวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
830681 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2
Dissertation 1, Type 2.2
830682 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2
Dissertation 2, Type 2.2
830683 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2
Dissertation 3, Type 2.2
830684 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2
Dissertation 4, Type 2.2
830685 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2
Dissertation 5, Type 2.2
830686 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2
Dissertation 6, Type 2.2
3.4) วิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต จานวน 13 หน่วยกิต
830601 วิธีวิทยาวิจัยร่วมสมัยเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
Contemporary Research Methodology for Social Science Research
830602 แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยแบบผสมผสาน
Concepts and Theories of Mixed Method
830603 สัมมนา 1
Seminar 1
830604 สัมมนา 2
Seminar 2

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

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-3-1)
1(0-2-1)
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830605 สัมมนา 3
Seminar 3
830517 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
Research Methodology in Social Sciences
830518 การวิจัยแบบผสมผสาน
Mixed Methods Research

1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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3.1.4 แผนการศึกษา
1) แผนการศึกษา แบบ 1.1 ปริญญาโทต่อปริญญาเอกแบบไม่มีรายวิชา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
830601 วิธีวิทยาวิจัยร่วมสมัยเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)
Contemporary Research Methodology for Social Science Research
(non-credit)
830602 แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยแบบผสมผสาน (ไม่นับหน่วยกิต)
Concepts and Theories of Mixed Method (non-credit)
830661 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1
Dissertation 1, Type 1.1
รวม

3(3-0-6)

1(0-2-1)
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

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

1(0-2-1)
6 หน่วยกิต
รวม

6 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
830663 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1
Dissertation 3, Type 1.1

9 หน่วยกิต
รวม

9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
830604 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 2 (Non-Credit)
830664 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1
Dissertation 4, Type 1.1

1(0-2-1)
9 หน่วยกิต
รวม

9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
830665 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1
Dissertation 5, Type 1.1

9 หน่วยกิต
รวม

9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
830605 สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 3 (Non-Credit)
830666 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1
Dissertation 6, Type 1.1

1(0-2-1)
9 หน่วยกิต
รวม

9 หน่วยกิต
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2) แผนการศึกษาแบบ 2.1 ปริญญาโทต่อปริญญาเอกแบบมีรายวิชา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
830601 วิธีวิทยาวิจัยร่วมสมัยเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)
Contemporary Research Methodology for Social Science Research
(non-credit)
830602 แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยแบบผสมผสาน (ไม่นับหน่วยกิต)
Concepts and Theories of Mixed Method (non-credit)
830611 ปรัชญาทางสังคมศาสตร์
Philosophy of Social Sciences
รวม

3(3-0-6)

1(0-2-1)
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
830603 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 1 (Non-Credit)
830612 แนวคิดและทฤษฎีร่วมสมัยด้านการพัฒนาสังคม
Contempory Concept and Theory in Social Development
830613 นโยบาย การวางแผน และยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
Policy, Planning and Strategy in Social Development
830671 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1
Dissertation 1, Type 2.1

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

9 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
83062X วิชาเลือก
Elective Course
830672 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1
Dissertation 2, Type 2.1

3(2-2-5)
6 หน่วยกิต
รวม

9 หน่วยกิต

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

1(0-2-1)
9 หน่วยกิต
รวม

9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
830674 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1
Dissertation 4, Type 2.1

9 หน่วยกิต
รวม

9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
830605 สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 3 (Non-Credit)
830675 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1
Dissertation 5, Type 2.1

1(0-2-1)
9 หน่วยกิต
รวม

9 หน่วยกิต
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3) แผนการศึกษา แบบ 2.2 ปริญญาตรีต่อเอกแบบมีงานรายวิชา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
830511 ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Sociological and Anthropological Theories
830517 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)
Research Methodology in Social Sciences (Non-Credit)
830518 การวิจัยแบบผสมผสาน (ไม่นับหน่วยกิต)
Mixed Methods Research (Non-Credit)
830611 ปรัชญาทางสังคมศาสตร์
Philosophy of Social Sciences

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
รวม 12 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
830515 การวิเคราะห์โครงสร้างสังคมและการสร้างพื้นที่ทางสังคม
Analysis of Social Structure and Construction of Social Space
830603 สัมมนา1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 1
830612 แนวคิดและทฤษฎีร่วมสมัยด้านการพัฒนาสังคม
Contempory Concept and Theory in Social Development
830613 นโยบาย การวางแผน และยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
Policy, Planning and Strategy in Social Development

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

9 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
830601 วิธีวิทยาวิจัยร่วมสมัยเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)
Contemporary Research Methodology for Social Science Research
(non-credit)
830602 แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยแบบผสมผสาน (ไม่นับหน่วยกิต)
Concepts and Theories of Mixed Method (non-credit)
83062X วิชาเลือก 1
Elective Course 1
830681 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2
Dissertation 1, Type 2.2
รวม

3(3-0-6)

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

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
830604 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 2 (Non-Credit)
83062X วิชาเลือก 2
Elective Course
830682 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2
Dissertation 2, Type 2.2

1(0-2-1)
3(2-2-5)
6 หน่วยกิต
รวม

9 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
83062X วิชาเลือก 3
Elective Course
830683 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2
Dissertation 3, Type 2.2

3(2-2-5)
9 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย

830605 สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 3 (Non-Credit)
830684 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2
Dissertation 4, Type 2.2

1(0-2-1)
9 หน่วยกิต
รวม

9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
830685 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2
Dissertation 5, Type 2.2

9 หน่วยกิต
รวม

9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย
830686 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2
Dissertation 6, Type 2.2

9 หน่วยกิต
รวม

9 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
830511 ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3(3-0-6)
Sociological and Anthropological Theories
ศึกษาพัฒ นาการของแนวคิดทฤษฎีสั งคมวิทยาและมานุษยวิทยาแต่ล ะยุค ทฤษฎียุคคลาสสิ ค
(ก้องต์ ดูร์ไคม์ เวเบอร์) ทฤษฎี หน้าที่นิยม ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีความขัดแย้ง-ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่มาร์กซิสม์
และมาร์ กซิส ม์ใหม่ ทฤษฎีป รากฎการณ์นิ ยม ทฤษฎีปฏิสั มพันธ์เชิงสัญลั กษณ์ ทฤษฎีห ลั ง โครงสร้างนิยม
วัฒนธรรมศึกษา ทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยม ทฤษฎีโลกาภิวัตน์ และทฤษฎีว่าด้วยการปฏิบัติการ ทั้งนี้โดยเน้น
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทีเกี่ยวข้องกับประเด็นการพัฒนาสังคม
Study historical foundation of sociological and anthropological theories Classical
sociological and anthropological theories (Comte, Durkheim and Weber) structural
functionalism, system theory and conflict theory, Marxism and varieties of neo-marxian theory,
phenomenology, symbolic interactionism, poststructuralism, cultural studies, postmodern
social theory, globalization theory, and theory of practice, emphasizing on applying theories
to social development.
830515 การวิเคราะห์โครงสร้างสังคมและการสร้างพื้นที่ทางสังคม
3(2-2-5)
Analysis of Social Structure and Construction of Social Space
ศึกษาความเข้าใจพื้นฐานของสังคมในฐานะที่เป็นทั้งการจัดระเบียบทางสังคม องค์กรทางสังคม
และความสัมพันธ์ทางสังคม เพื่อการวิเคราะห์การต่อรองอานาจระหว่างบุคคล กลุ่ม สถาบัน ชนชั้น และ
สถานภาพ ตลอดจนการวิเคราะห์โครงสร้างทางความคิดของสังคม นอกจากนี้ยังศึกษาแนวคิดต่างๆ เรื่องพื้นที่
ทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนการวิเคราะห์การเมืองและการเคลื่อนไหวทางสังคมของชนกลุ่มน้อยและ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในการประกอบสร้างความหมาย อุดมการณ์และอัตลักษณ์ของกลุ่มและของพื้น ที่โดยใช้ตัว
แปรและการปฏิบัติการทางสังคมและวัฒนธรรม
Study social structure considered as social order, social organization, social relation
and pattern of interaction as well as analysis of the structure of thoughts. Analysis the process
of negotiation of power between people to people, groups, institutes, classes, statuses. Study
theories and concepts of social and cultural spaces, as well as the politics and social
movement of minority and subaltern in constructing the meaning and ideology of the groups
of people and of the space considering the social and cultural factors and practices.
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830517 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
Research Methodology in Social Sciences
ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การกาหนดปัญหา
การวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงานการ
วิจัย การประเมินงานวิจัย การนาผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางด้าน
สังคมศาสตร์
Research definition, characteristics and goal; research types and process; research
problem determination; variables and hypothesis; data collection; data analysis; proposal and
research report writing; research evaluation; research application; ethics of researchers; and
research techniques in social sciences.
830518 การวิจัยแบบผสมผสาน
3(2-2-5)
Mixed Methods Research
ที่มาและแนวคิดการวิจัยแบบผสมผสาน ความแตกต่างที่สาคัญของการวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ข้อดีและข้อจากัดของการวิจัยเชิงปริฒาณและเชิงคุณภาพ ความเป็นไปได้และประโยชน์ของการ
ผสมผสานวิธีการวิจัย รูปแบบของวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน ตัวอย่างการวิจัยที่ใช้วิธีการแบบผสมผสานทั้งใน
และต่างประเทศ
Background and concepts of mixed method, critical differences of quantitative and
qualitative research, advanctages and limitations of both types of research, possibility and
benefits of mixed method, types of mixed method, examples of national and international
research employed mixed method
830601 วิธีวิทยาวิจัยร่วมสมัยเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
Contemporary Research Methodology for Social Science Research
ศึกษามโนทัศน์ด้านการวิจัย ทางสังคมศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมด้านการพัฒนาและ
นโยบายสังคม ประเด็นจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Study of social science research perspectives; appropriate research methodologies
for social development and policy; ethical issues in research involving human subjects;
application of information technology and geographic information system.
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830602 แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยแบบผสมผสาน
1(0-2-1)
Concepts and Theories of Mixed Method
ทฤษฎีและแนวคิดการวิจัยแบบผสมผสาน ความแตกต่างในเชิงปรัชญาของการวิจัย จุดเด่นและ
ข้อจากัดของวิธีวิทยาแบบผสมผสาน แนวทางการวิจัยที่ใช้แนวทางการผสมผสาน เช่น การออกแบบด้วยวิธี
แบบคู่ขนาน และวิธีตามลาดับก่อนหลัง เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูลแบบผสมผสานของการวิจัยเชิงปริมาณ
และการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์วิจัยคุณภาพรูปแบบต่างๆ เช่น การวิเคราะห์แบบแผน การวิเคราะห์
หน้าที่ การวิเคราะห์กระบวนการ การวิเคราะห์เครือข่าย และการตีความเนื้อหา เพื่อประยุกต์ใช้ในการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์
Theories and concept of mixed method research; differences of philosophy in
research; strength and limits of methodology of mix method; mixed methods, such as parallel
mixed design, and sequential mixed design; data analyses combined of qualitative and
quantitative research methods; various qualitative research methods, for example pattern
analysis, function analysis, network analysis, and content interpretation, application of this
method in research in social sciences
830603

สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar 1
ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารทางวิชาการ เช่น บทความในวารสาร ตาราวิชาการ เอกสารงานวิจัย
เกี่ ย วกั บ นโยบายสั ง คมและประเด็ น ปั ญ หาด้า นการพั ฒ นาสั ง คมร่ว มสมั ย และเป็น ที่ ถ กเถี ย งกั น อยู่ ทั้ งใน
ระดับชาติและนานาชาติในแง่มุมต่างๆ เช่น สวัสดิการ อาชญากรรม การศึกษา การส่งเสริมสุขภาพ การกีดกัน
ทางสังคม การเคลื่อนไหวภาคประชาชน ปัญหาการว่างงาน เป็นต้น ผ่านการถกเถียง การวิพากษ์ และการ
นาเสนอผลงานวิชาการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการให้เหตุผลในเชิงตรรกะและการยอมรับฟังความคิดเห็ นที่
แตกต่างอย่างเป็นธรรม
Study and analysis of academic papers e. g. journal articles, textbooks, research
papers on contemporary and controversial social policy and social development issues, both
national and international, in various aspects, e.g. welfare, crime, education, health care, social
exclusion, social movement, unemployment, etc. through debates, critiques, and academic
presentations based on logical reasoning and fair tolerance.
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830604 สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar 2
สรุป และสังเคราะห์ประเด็นสาคัญด้านนโยบายพัฒนาสังคมร่วมสมัยในมิติต่างๆ วิเคราะห์มูลเหตุ
ปัญหาและปัจจัยสาคัญในการกาหนดนโยบาย กระบวนการ และผลกระทบทางสังคมจากประเด็นปัญหาเชิง
นโยบายวางแผนจัดสัมมนาวิชาการ ถอดบทเรียน และเขียนบทความวิชาการ
Conclusion and synthesis contemporary social development policy issues in multi
aspects. Cause and factor analysis in policy formation, policy process and social impacts from
policy issues. Planning for academic seminars, conclusion and writing academic reports.
830605 สัมมนา 3
1(0-2-1)
Seminar 3
นาผลการสังเคราะห์ประเด็นเชิงนโยบายพัฒนาสังคมร่วมสมัยในมิติต่างๆ ไปใช้เพื่อการปลูกฝัง
สานึกทางประวัติศาสตร์ สานึกทางสังคม ผ่านกระบวนการสาธารณะ และถอดบทเรียนเพื่อเผยแพร่สู่สังคม
สาธารณะในรูปสื่อ/ บทความ /เวทีสาธารณะ/ เอกสารทางวิชาการ/ นิทรรศการ
Apply the synthesis results of the contemporary social development issues in
various dimensions to develop the historical and social consciousness through public policy
process. Also manage the knowledge to publicly disseminate in various public forms; media/
articles/ public forums/ academic papers/ exhibitions.
830611

ปรัชญาทางสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
Philosophy in Social Sciences
ศึกษาเรื่องศาสตร์กับความรู้แท้ การรู้แจ้งและบริบททางประวัติศาสตร์ของการรู้แจ้ง ความหมาย
ของทฤษฎี ความเป็นมาของทฤษฎีต่างๆ ระดับต่างๆ ของทฤษฎี ปรัชญาปฏิฐานนิยมกับการกาเนิด พื้นฐาน
และข้อถกเถียงเกี่ยวกับมุมมองในการสร้างความรู้และการอธิบายทางด้านสังคมศาสตร์ ปรัชญาปฏิฐานนิยมใน
ฐานะที่เป็นญานวิทยาและปรัชญาของศาสตร์ การศึกษาปรากฏการณ์วิทยาแบบตีความ แนวคิดเชิงวิพากษ์
การเกิดขึ้นของแนวคิดเรื่องความสลับซับซ้อน การประกอบสร้าง หลังสมัยใหม่นิยม และความรู้ในฐานะการ
ปฏิบัติการ
Study the ideas of science and authentic knowledge, the enlightenment and
historical context of the enlightenment, definition of theory, emergence of each theory,
various levels of theory, positivism and the birth of, the foundation of, and debates on
perspectives and construction of social sciences, positivism as an epistemological perspective
and philosophy of science, phenomenology and hermeneutics, emergence of complexity,
critical concept, constructivism, postmodernism, and knowledge as practice.
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830612 แนวคิดและทฤษฎีร่วมสมัยด้านการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Contempory Concept and Theory in Social Development
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีด้านการพัฒนาสังคมร่วมสมัย ได้แก่ วาทกรรมการพัฒนา การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน แนวคิดหลังการพัฒนา แนวคิดการรื้อสร้าง การเคลื่อนไหวทางสังคม การพัฒนาเชิงชาติพันธุ์ การ
พัฒนาแบบพหุวัฒนธรรม การพัฒนาเชิงจิตวิญญาณสาหรับหลังความตาย และการพัฒนาตามสถานการณ์
โดยเน้นการเชื่อมโยงระหว่างพัฒนาการของการพัฒนาสังคม กับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางสังคม
Study the contemporary theories and concepts in social development such as
development discourse, sustainable development, post-development theory, ethnodevelopment theory, multicultural development theory, afterlife of development theory,
and contingent development concept which emphasize on the linkage between the
dynamics of development and social changes.
830613 นโยบาย การวางแผน และยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Policy, Planning and Strategy in Social Development
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีด้านนโยบายสังคมการวิเคราะห์นโยบายการวางแผนและการออกแบบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมกระบวนการนานโยบายไปสู่ปฏิบัติการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีแนวทาง
ที่เป็นเลิศจากกรณีศึกษา
A study of concepts and theories in social policy; policy analysis; planning and
designing strategies for social development; policy implementation process; strategic analysis
of the excellent practices from case studies.
830621

หัวข้อปัจจุบันและแนวโน้มของการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Current Issues and Trends in Social Development
ศึกษาประเด็นด้านการพัฒนาสังคมปัจจุบัน ในระดับชาติพิจารณาตามยุทธศาสตร์การวิจัยและ
นวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และในระดับนานาชาติพิจารณาจากกระบวนทัศน์ "การพัฒนาที่ยั่งยืน 17
ข้อ" ตามวาระการพัฒนาหลังปี พ.ศ.2558 ที่กาหนดโดยองค์การสหประชาชาติ อาทิ การขจัดความยากจน
(no poverty) การผลิตและบริโภค เมืองและถิ่นฐานมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น
Study current issues in social development. On a national level, consider research
strategies and innovations of a twenty-year plan (Year 2017-2036). On an international level,
study issues that accord to the paradigm of the “ 17 Sustainable Development Goals”
introduced by the Unitede Nations, following the the post- 2015 development agendas, such
as poverty eradication, consumption and production, cities and communities, and actions
towards climate changes.
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830622 การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาสังคมในบริบทที่หลากหลาย
3(2-2-5)
Comparative Study of Social Development in Diverse Contexts
ศึกษาแนวคิด หลักการ และแนวทางการพัฒนาสังคมที่เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ
ระดับภูมิภาค และระดับโลกวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบความแตกต่างทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ตลอดจนภูมิหลังและวิวัฒนาการของการพัฒนาในบริบทที่หลากหลาย การประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จ
และความล้มเหลวของโครงการการพัฒนา
Study concepts, principles and ways of social development at different levels; from
local to national, regional, and gloval levels. Comparatively analyze differences of economic,
social, and cultural aspects, including background and evolution of development in diverse
contexts. Evaluate factors that influence the success and failure of development projects.
830623 ภูมิภาคศึกษาด้านการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Regional Studies in Social Development
ศึกษาดูงานและวิเคราะห์เปรี ยบเทียบถึงความคล้ายคลึงและความแตกต่างของนโยบายการ
พัฒนาสังคมทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
Study and field trip to comparatively analyze similarities and differences in social
development policies at national, regional, and international levels.
830624

การสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Capacity Building for Social Development
การศึกษากระบวนการเสริมสร้างศักยภาพและการเสริมพลังอานาจขององค์กรภาครัฐองค์กร
พัฒนาเอกชนและชุมชนที่ประสบความสาเร็จด้านการพัฒนาสังคมบนฐานความรู้และนวัตกรรมทางสังคมและ
การจัดการความรู้เพื่อนาไปสู่การขับเคลื่อนสังคม
A study of the capacity building process and empowerment of government and
non-government organizations including successful communities in social development based
on social innovation knowledge and knowledge management for social movement.

32

830625

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุลักษณ์
3(2-2-5)
Cultural Diversity and Living in a Pluralist Society
ศึกษาความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ของกลุ่มชาติพันธุ์ในประชาคมอาเซียน ทบทวน
และวิ เ คราะห์ ว รรณกรรม งานวิ จั ย อภิ ป รายและแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ ค วามแตกต่ า งของกรณี ศึ ก ษา และ
สังเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
Study of socio- cultural diversity of ethnic groups in ASEAN, review and analyse
literature and research; discuss and exchange the knowledge of the differences of case studies;
synthesize the best practice of happy living.

830626

การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Advanced Qualitative Research for Social Development
ปรัชญาพื้นฐาน กระบวนทัศน์ และแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น ปรากฏการณ์นิยม ชาติพันธุ์
วรรณา ทฤษฎีฐานราก ฯลฯ ทฤษฎี และการปฏิบัติ ตลอดจนการตั้งคาถามการวิจัย การออกแบบการวิจัย การ
สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลแ ละการเขียนรายงานการวิจัยเชิง
คุณภาพ
Philosophies, paradigms and approaches in qualitative research such as
phenomenology, ethnography, grounded theory and so forth. Theory and practice, as well as
the step of research process: research question, research design, tools, data analysis and
writing a qualitative research report.

830627

ประเด็นเฉพาะเพื่อการพัฒนาหัวข้อวิจัย
3(2-2-5)
Selected Topic for Developing a Concept Paper
ศึกษาประเด็นเฉพาะด้านการพัฒนาสังคมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยได้รับคาแนะนา
จากที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ประจารายวิชา ผู้เรียนต้องค้นคว้าวรรณกรรมหรือสื่ออื่นที่เกี่ยวข้องกับ
หั ว ข้อที่จ ะศึกษาก่อนการเปิ ดภาคการศึกษา โดยผู้ เรียนต้องอ่านวรรณกรรมมาล่วงหน้าเพื่อถกเถียงและ
อภิปรายร่วมกับผู้สอน เพื่อผลลัพธ์คือการเขียนบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ผู้เรียนต้องการพัฒนา
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ และสามารถนาไปพิมพ์เผยแพร่ต่อไปได้
Study selected topics in social development in relation to the student’ s thesis
with his/ her supervisor’ s suggestion. Students are expected to search for relevant literature
and other sources prior to class. Students are encouraged to read sources before class meeting
in order to discuss and debate them with an instructor. The output of this course is a concept
paper, which is a developmental part of the student’s thesis and which can be later published.
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830628 การวิจัยระบบนโยบาย
3(2-2-5)
Systematic Policy Research
วิจัยระบบนโยบายสังคม ลักษณะสาคัญ ระเบียบวิธีวิจัยนโยบายสังคมกรอบการวิเคราะห์นโยบาย
เทคนิควิธีขั้นสูงในการบ่งชี้ประเด็นปัญหานโยบาย การกาหนดนโยบาย การสร้างตัวแบบนโยบาย เทคนิควิธี
ขั้นสูงสาหรับการนานโยบายไปปฏิบัติ การพยากรณ์และเทคนิควิธีการประเมินผลกระทบเชิงนโยบาย ด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ การวิเคราะห์นโยบายโดยใช้แบบจาลองระบบ เทคนิควิธีขั้นสูงสาหรับการ
ต่อเนื่อง การทดแทน และการสิ้นสุดนโยบาย
Systematic policy research, characteristics, methodologies of social policy research
analytic framework, advanced techniques for problem identification, policy designation, policy
formation, advanced technique for policy implementation, forecasting techniques,
environmental, social, and health impact assessment, system dynamic model for policy
analysis, advanced technique for policy maintenance, policy succession and policy
termination
830629 วิจัยปัญญาปฏิบัติเชิงการวางแผนระดับสูง
3(2-2-5)
Advanced Phonetic Planning Research
มโนทัศน์ แนวคิดและทฤษฎีขั้นสูง วิธีวิทยาวิจัย และการปฏิบัติด้านการวิจัยนโยบายและการ
วางแผน; ค่านิยม ในบริบทของความสัมพันธ์เชิงอานาจ กระบวนทัศน์การวางแผนเชิงเหตุและผล เพื่อการ
สร้างนวัตกรรมทางสังคม เพื่อการสร้างองค์ความรู้/การปฏิบัติการเชิงทฤษฎีด้านการวางแผน และกระบวน
ทัศน์การสื่อสาร
Perspectives, advanced concepts and theories, methodology and practice of policy
and planning research; values in the context of power relation, rational planning paradigm to
the knowledge/ action theory of planning to the communication paradigm for constructing
social innovation.
830630 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในการศึกษาชนบทและเมือง
3(2-2-5)
Sociology and Anthropology in Rural and Urban Studies
เข้าใจกระบวนการที่เชื่อมโยงกันของการศึกษาชนบทและเมืองด้วยมุมมองทางสังคมวิทยาและ
มานุ ษยวิทยาศึกษากระบวนการเปลี่ ย นผ่ านของชนบทในมิติ ต่างๆเช่นรูปแบบการเกษตรโครงสร้า งทาง
เศรษฐกิจและการปรับเปลี่ยนด้านสังคมวัฒนธรรมและเรียนรู้กระบวนการการกลายเป็นเมืองที่เชื่อมโยงกับ
การเปลี่ยนแปลงของชนบทผ่านการย้ายถิ่นการสร้างพื้นที่ และการบริโภคสินค้า
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Comprehendthe connected process of rural and urban studies with the sociological
and anthropological lens. Study the transformation of rurality such as agricultural patterns,
economic structure, and socio-cultural conversion. Discern the urbanization intermingling with
the rural changes throughmigration, production of space, and commodity consumption.
830631 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)
3(2-2-5)
Advanced Statistics for Social Sciences Research (Non-Credit)
ทฤษฎีการแจกแจงตัวแปรพหุคูณ เมตริกซ์ เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณ การวิเคราะห์แยก
ส่วนความแปรปรวน โฮสเทลิงสแควร์ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์เส้นทาง การวิเคราะห์
องค์ประกอบ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล การวิเคราะห์จาแนกกลุ่ม การวิเคราะห์การจัดกลุ่มพหุ
การวิเคราะห์พหุระดับ การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง และการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
การวิเคราะห์ข้อมูล
Multiple distribution theory; matrices, multiple analysis techniques; partial analysis
of variance; hotelling t-square; multiple regression analysis; path analysis; factor analysis;
canonical correlation; discriminant function analysis; cluster analysis; multi-level analysis,
linear structural equation model analysis; application of computer packages for data
analysis.
830661 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1
6 หน่วยกิต
Dissertation 1, Type 1.1
ศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ ค้นคว้า ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กาหนดประเด็น
โจทย์/หัวข้อวิทยานิพนธ์
Studying the elements of a thesis; reviewing literature and related research; and
determining the thesis title
830662 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1
6 หน่วยกิต
Dissertation 2, Type 1.1
พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ (Concept Paper) และจัดทาผลการ
สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Developing a concept paper and preparing a summary of literature and related
research systhesis

35

830663 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1
9 หน่วยกิต
Dissertation 3, Type 1.1
พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย จัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
Developing research instruments and research methodology; and preparing a thesis
proposal in order to present it to the committee
830664 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1
9 หน่วยกิต
Dissertation 4, Type 1.1
เก็บรวบรวมข้อมูล รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Collecting data and reporting the progress of the thesis to the thesis advisor
830665 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1
Dissertation 5, Type 1.1
วิเคราะห์ข้อมูล จัดทาวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง
Analyzing data and preparing a draft of the thesis

9 หน่วยกิต

830666 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1
9 หน่วยกิต
Dissertation 6, Type 1.1
จัดทาวิทยานิพนธ์สมบูรณ์และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์สาเร็จการศึกษา
Preparing a full-text thesis and a research article in order to get published according
to the graduation criteria
830671 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1
3 หน่วยกิต
Dissertation 1, Type 2.1
ศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ ค้นคว้า ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กาหนดประเด็น
โจทย์/หัวข้อวิทยานิพนธ์
Studying the elements of a thesis; reviewing literature and related research; and
determining the thesis title
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830672 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1
6 หน่วยกิต
Dissertation 2, Type 2.1
พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ (Concept Paper) และจัดทาผลการ
สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Developing a concept paper and preparing the summary of literature and related
research synthesis
830673 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1
9 หน่วยกิต
Dissertation 3, Type 2.1
พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย จัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
Developing research instruments and research methodology; and preparing a
thesis proposal in order to present it to the committee
830674 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1
Dissertation 4, Type 2.1
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดทาวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง
Collecting data; analyzing data; and preparing a draft of the thesis

9 หน่วยกิต

830675 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1
9 หน่วยกิต
Dissertation 5, Type 2.1
จัดทาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์สาเร็จการศึกษา
Preparing the full- text thesis and research an article in order to get published
according to the graduation criteria
830681 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2
6 หน่วยกิต
Dissertation 1, Type 2.2
ศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ ค้นคว้า ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กาหนดประเด็น
โจทย์/หัวข้อวิทยานิพนธ์
Studying the elements of a thesis; reviewing literature and related research; and
determining the thesis title
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830682 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2
6 หน่วยกิต
Dissertation 2, Type 2.2
พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ (Concept Paper) และจัดทาผลการ
สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Developing a concept paper and preparing a summary of literature and related
research systhesis
830683 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2
9 หน่วยกิต
Dissertation 3, Type 2.2
พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย จัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
Developing research instruments and research methodology and preparing a
thesis proposal in order to present it to the committee
830684 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2
9 หน่วยกิต
Dissertation 4, Type 2.2
เก็บรวบรวมข้อมูล รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Collecting data and reporting the progress of the thesis to the thesis advisor
830685 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2
Dissertation 5, Type 2.2
วิเคราะห์ข้อมูล จัดทาวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง
Analyzing data and preparing a draft of the thesis

9 หน่วยกิต

830686 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2
9 หน่วยกิต
Dissertation 6, Type 2.2
จัดทาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์สาเร็จการศึกษา
Preparing the full- text thesis and a research article in order to get published
according to the graduation criteria
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3.1.6 ความหมายของเลขรหัสประจาวิชา
ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็น 2 ชุดๆ ละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้
1. เลขสามตัวแรกหมายถึงกลุ่มเลขประจาสาขาวิชา
830 หมายถึง สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. เลขสามตัวหลัง เป็นกลุ่มเลขประจารายวิชา มีความหมายดังนี้
2.1 เลขรหัสตัวแรก (หลักร้อย)หมายถึง ชั้นปีและระดับการศึกษา
เลข 6
หมายถึงรายวิชาระดับปริญญาเอก
2.2 เลขรหัสตัวกลาง (หลักสิบ) หมายถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา
เลข 0
หมายถึง กลุ่มวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
เลข 1
หมายถึง กลุ่มวิชาบังคับ
เลข 2
หมายถึง กลุ่มวิชาเลือก
เลข 6
หมายถึง วิทยานิพนธ์แบบ 1.1
เลข 7
หมายถึง วิทยานิพนธ์แบบ 2.1
เลข 8
หมายถึง วิทยานิพนธ์แบบ 2.2
2.3 เลขรหัสตัวสุดท้าย (หลักหน่วย) หมายถึง อนุกรมรายวิชา
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3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1

ชื่อ-นามสกุล
นางรัดเกล้า
เปรมประสิทธิ์

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2

นางสาวชไมพร
กาญจนกิจสกุล

รองศาสตราจารย์

3

นางสาวอัจฉริยา
ชูวงศ์เลิศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

นายพิษนุ
อภิสมาจารโยธิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
การศึกษา
ศศ.ด.
วท.ม.
ศศ.บ.
ปร.ด.
สค.ม.
ร.บ.
Ph.D.
พบ.ม.
น.บ.
ปร.ด.
ศษ.ม.
สธ.บ.
นศ.บ.

สาขา
พัฒนาสังคม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์
ประชากรศาสตร์
วิจัยประชากรและสังคม
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Sociology and Anthropology
(International Program)
เทคโนโลยีการบริหาร
นิติศาสตร์
สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
พัฒนศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย
ไทย

2553
2545

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2542
2545
2542
2539
2555

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2540
2533
2556
2550
2550
2546

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ภาระการสอน
(จานวน ชั่วโมง/สัปดาห์)
ปัจจุบัน
เมื่อเปิด
หลักสูตรนี้
12
12

10

12

12

12

12

12
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3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

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

1

นางพัชรินทร์
สิรสุนทร

รองศาสตราจารย์

2

นายสุทธิชยั ยังสุข

รองศาสตราจารย์

3*

นางสาวชไมพร
กาญจนกิจสกุล

รองศาสตราจารย์

4*

นางสาวอัจฉริยา
ชูวงศ์เลิศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5*

นางรัดเกล้า
เปรมประสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

6

นายกวินธร เสถียร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศศ.บ.
ศศ.ด.
วท.ม.
กษ.บ.
ศศ.บ.

สาขา
Anthropology and Sociology
สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ปรัชญา
การบริหารการศึกษา
ประชากรศาสตร์
วิจัยประชากรและสังคม
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
เทคโนโลยีการบริหาร
นิติศาสตร์
พัฒนาสังคม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์
พัฒนาสังคม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อมภาษาไทย

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

Australia
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2541
2526
2523
2538
2531
2545
2542
2539
2555
2540
2533
2553
2545

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย
ไทย
ไทย

2542
2552
2548

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ไทย
ไทย

2555
2544

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
The University of Queensland
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาระการสอน
(จานวน ชม./สัปดาห์)
เมื่อเปิด
ปัจจุบัน
หลักสูตรนี้
9
9

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12
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ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา
Ph.D.
M.A.
ศศ.ม
ศศ.บ
ปร.ด.
ศษ.ม.
สธ.บ.
นศ.บ.

Social and Policy Sciences
Gender and Development
สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
การพัฒนาชุมชน (เกียรตินิยมอันดับ 1)
สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
พัฒนศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
บริหารศาสตร์
(การศึกษาเพือ่ บริหารทรัพยากรมนุษย์)
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
จิตวิทยา
Anthropologie

7

นางสาวฟ้ารุ่ง
มีอุดร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

8*

นายพิษนุ
อภิสมาจารโยธิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

9

นางสาวมณฑิรา
อินจ่าย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปร.ด.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.ม.
วท.บ.
Docteur

10

11

นางสาวฐานิดา
บุญวรรโณ

นายปริญญา
สร้อยทอง

อาจารย์

สาขา

Master 2 Anthropologie sociale et
culturelle.
ศศ.ม. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
รบ.
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ศศ.ด.
พัฒนาสังคม
ศศ.ม. พัฒนาชนบทศึกษา
ศศ.บ. รัฐศาสตร์การปกครอง
วท.บ. สุขศึกษา

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

University of Bath
University of Sussex
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

UK
UK
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2552
2543
2539
2534
2556
2550
2550
2546

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ไทย

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Université de Provence
(Aix-Marseille 1)
Aix-Marseille Université
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาน
มิตร

ภาระการสอน
(จานวน ชม./สัปดาห์)
เมื่อเปิด
ปัจจุบัน
หลักสูตรนี้
12
12

12

12

2558

10

10

ไทย
ไทย
France

2549
2542
2557

9

9

France

2553

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2550
2549
2556
2543
2542
2537

10

10
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ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

12

นายศุภสิทธิ์ ต๊ะนา

อาจารย์

ศศ.ด.
ศศ.ม.
รป.บ.
พธ.บ.

13

นางสาวเสาวลักณ์
ลิ้มศิริวงศ์

อาจารย์

14

นายนพรัตน์
รัตนประทุม

อาจารย์

15

นางสาวบุศรินทร์
เลิศชวลิตสกุล

อาจารย์

ศศ.ด.
ศศ.ม.
ร.บ.
ปร.ด.
ศษ.ม.
ศศ.บ.
PhD.
ศศ.ม.

16

นายกมเลศ
โพธิกนิษฐ

อาจารย์

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร

ว.บ.
ปร.ด.
M.A.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

สาขา
พัฒนาสังคม
พัฒนาสังคม
การบริหารรัฐกิจ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
พัฒนาสังคม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
พัฒนาสังคม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สังคมวิทยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การวัดและการประเมินผลการศึกษาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Social Sciences
University of Amsterdam
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(หลักสูตรนานาชาติ)
หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พัฒนาสังคม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Conflict Analysis and Management Royal Roads University
พัฒนาสังคม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2555
2548
2549
2546

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
Netherlands
ไทย
ไทย

2557
2549
2545
2560
2552
2540
2560
2553
2541

ไทย
Canada
ไทย
ไทย

2561
2553
2547
2544

ภาระการสอน
(จานวน ชม./สัปดาห์)
เมื่อเปิด
ปัจจุบัน
หลักสูตรนี้
10
10

9

9

12

12

9

12

9

12
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

1
2
3

นายอานันท์ กาญจนพันธ์
นายดิเรก ปัทมศิริวัฒน์
นายสุริชัย หวันแก้ว

4

นายศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย

5

ตาแหน่ง
วิชาการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.
Ph.D.
M.A.

Anthropology
Economics
Sociology

ศาสตราจารย์

Ph.D.

นายโกวิทย์ พวงงาม

ศาสตราจารย์

Ph.D.

Health Planning
and Financing
Rural Development

6
7

นายวุฒิสาร ตันไชย
นายกิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์

ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์

Ph.D.
Ph.D.

8

นายไชยันต์ รัชชกูล

รองศาสตราจารย์

Ph.D.

9

นางสาวฉันท์หทัย อาจอ่า

รองศาสตราจารย์

Ph.D.

10
11

นายสมศักดิ์ ศรีสันติสุข
นายนิรันดร ทัพไชย

รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D.
D.B.A.

12
13
14
15

นางสาวนิสาพร วัฒนศัพท์
พ.ต.ท.บันดาล บัวแดง
นายวิศัลย์ โฆษิตานนท์
นางสาวนิรมล พิมน้าเย็น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
-

ปร.ด.
ปร.ด.
ปร.ด.
ปร.ด.

Policy Science
Social Work
(Research in Policy)
Sociology
Development and
Planning
Sociology
Business
Administration
ประชากรศาสตร์
พัฒนาสังคม
พัฒนาสังคม
พัฒนาสังคม

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
-ไม่ม-ี

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
Cornell University
University of Georgia
The University of
Tokyo
University of London
University Republic
of the Philippines
Saitama University
University of Calgary
University of
Manchester
Aalborg University
Kansas State University
Victoria University
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 งานวิจัยวิทยานิพนธ์
5.1.1 คาอธิบายโดยย่อ
การทาวิจัยในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม โดยเน้นการวิจัยด้านนโยบายสังคม ซึ่งมี
ลักษณะที่แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เกิดองค์ความรู้ใหม่ และ/หรือการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการ
พัฒนาสังคม และการจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มีตัวบ่งชี้การขับเคลื่ อนไปสู่ การปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมได้อย่างสร้างสรรค์
5.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตมีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีทฤษฎี
หลักการ แนวคิด สนับสนุน สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางพัฒนาสังคม มา
ใช้ในการทาวิทยานิพนธ์โดยบรรลุตามผลการเรีย นรู้ทั้ง 5 ด้าน (ดังแสดงในหมวดที่ 4 ข้อ 2) และเป็นที่น่าพึง
พอใจของคณะกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์ โดยวิทยานิพนธ์มีลักษณะที่แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เกิด
องค์ความรู้ใหม่ และ/หรือสร้างนวัตกรรมทางพัฒนาสังคมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศได้
อย่างสร้างสรรค์
5.1.3 ช่วงเวลา
1) แบบ 1.1 เริ่มตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น เป็นต้นไป
2) แบบ 2.1 เริ่มตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย เป็นต้นไป
3) แบบ 2.2 เริ่มตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น เป็นต้นไป
5.1.4 จานวนหน่วยกิต
1) แบบ 1.1 จานวน 48 หน่วยกิต
2) แบบ 2.1 จานวน 36 หน่วยกิต
3) แบบ 2.2 จานวน 48 หน่วยกิต
การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาของ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาสังคม
5.1.5 การเตรียมการ
1) การมอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามหัวข้อหรือ
ประเด็นที่ผู้เรียนสนใจจะทาวิทยานิพนธ์ที่สนใจ อย่างน้อย 1 ท่าน
2) หลักสูตรกาหนดให้มีการจัดสัมมนาสาหรับผู้เรียน/ผู้เรียนเข้าร่วมการประชุมหรือ
สัมมนาด้านการพัฒนาสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เกี่ยวกับแนวโน้ม ทิศทาง และประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับการทาวิจัยด้านนโยบายสังคมและการพัฒนาสังคม
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3) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาในการเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ การ
จัดเตรียมโครงร่าง การสอบโครงร่าง กระบวนการศึกษาค้นคว้า การจัดทารายงานวิทยานิพนธ์ และการ
ประเมินผลกระบวนการทาวิทยานิพนธ์ของผู้เรียน
4) ผู้เรียนศึกษาหาหัวข้อการทาวิจัย การจัดทาโครงร่างและสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การเก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์ผล จัดทารายงานวิทยานิพนธ์ และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบป้อง
วิทยานิพนธ์
5.1.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลความก้าวหน้ าในการทาวิทยานิพนธ์ห รือการค้ นคว้าอิสระ โดยอาจารย์ที่ปรึก ษาและ
คณะกรรมการประจาหลักสูตร ดังนี้
1) รายงานความก้าวหน้าและการทาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ทุกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน
2) สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
3) เมื่อนิสิตทาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเรียบร้อยแล้ว และอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความ
เห็นชอบจึงให้ดาเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หรอืนาเสนอผลการค้นคว้าอิสระ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนิสิต
PRIME :
Policy maker: ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห์ Policy maker: จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึ กให้นิสิต
นโยบายและผลกระทบทางสังคม
สามารถวิเคราะห์ เพื่อ สังเคราะห์เป็นแบบแผนหรือนโยบาย
การพัฒนาอย่างเป็นระบบ
Research: วิจัยเพื่อกาหนดนโยบายการ Research: มอบหมายให้พัฒนาโจทย์วิจัยผ่านการวิเคราะห์
พัฒนาสังคม
ทฤษฎี ปรากฎการณ์ทางสังคม การนานโยบายมาใช้ในการ
พัฒนา ผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการใช้นโยบาย เพื่อ
จัดทาวิทยานิพนธ์ในประเด็นการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับ
หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
Innovation: ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ห รื อ
Innovation: จัดให้นิสิตฝึกปฏิบัติภาคสนามเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมทางสังคม
นวัตกรรมทางสังคม และวิเคราะห์นโยบายทางสังคมที่ส่งผล
กระทบต่อสังคม
Movement: ขับเคลื่อนนโยบายสู่ สั งคม
Movement: จัดให้นิสิตปฏิบัติการทางสังคมกับเครือข่าย
คุณภาพ
องค์กร กลุ่ ม หรือชุมชน ให้ เกิดผลการเปลี่ ยนแปลงในการ
ขับเคลื่อนสังคมคุณภาพ
Empowerment: เสริ ม พลั ง เครื อ ข่ า ย
Empowerment: จั ด ให้ นิ สิ ต เผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ เ พื่ อ
ผู้นาการพัฒนาสังคม
เสริมพลังกลุ่ม องค์กร และชุมชน ให้เกิดสังคมคุณภาพ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความเข้าใจและตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการทางานพัฒนาสังคม
2) ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมการทาวิจัยในมนุษย์ ได้แก่ หลักความเคารพในบุคคล (Respect
for Person) หลักคุณประโยชน์ (Benefiecence) และหลักความยุติธรรม (Justice)
3) มีวินัย เคารพ และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม
4) มีพฤติกรรมที่แสดงถึงจิตสาธารณะและการคานึงถึงประโยชน์ส่วนร่วม
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) จัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะและการทาประโยชน์ต่อสังคม
2) ใช้กรณีศึกษาด้านจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพหรือจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
3) สร้างวัฒนธรรมการตรงต่อเวลาให้เกิดวินัยในการเรียน การส่งงาน และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการกาหนดนโยบายทางสังคมขณะที่จัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนอกห้องเรียน
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกถึงความตั้งใจ ความเสียสละในการเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมจิตสาธารณะและการทาประโยชน์ส่วร่วมที่หลักสูตรจึดขึ้น
2) ประเมินความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักถึงจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
3) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าเรียน การส่งงาน และการมีวินัยในการเรียน
4) ประเมินจากพฤติกรรมในการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ในประเด็นปัญหาด้านการพัฒนาสังคม แนวโน้ม และ
ทิศทางของนโยบายการพัฒนาสังคม และการวิจัยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์
ความรู้ใหม่ในการพัฒนาสังคม
2) สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล หลักฐาน และแนวคิดต่างๆ อันจะนาไปสู่การเข้าใจ
ปรากฎการณ์ทางสังคม ผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการใช้นโยบายการพัฒนา
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) จัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์
ด้านการพัฒนาสังคมอย่างลึกซึ้ง สามารถเชื่อมโยงระหว่างแนวนโยบายการพัฒนาสังคม
องค์ความรู้ด้านแนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาสังคม เทคนิคและกระบวนการ ตลอดจนการ
ประยุกต์ใช้ในระดับปฏิบัติการ
2) จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอน และกิจกรรมที่หลากหลาย โดยเน้นการวิพากษ์
และอภิปราย และถกเถียงปัญหาการพัฒนาบนฐานของทฤษฎีและแนวคิดทางสังคมวิทยา
และการพัฒนาสังคม
3) จัดศึกษาดูงาน การบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญ และภูมิภาคศึกษา เพื่อเรียนรู้ผลกระทบ
จากนโยบายในพื้นที่ที่มีประเด็นการพัฒนาในบริบทที่แตกต่างกัน
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าการทาดุษฎีนิพนธ์ด้านความเข้าใจ การวิเคราะห์
สังเคราะห์และการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีเพื่อใช้เป็นฐานในการสร้างองค์ความรู้ใหม่
2) การประเมินผลการเรียนจากการทดสอบย่อย การนาเสนอกลุ่มย่อย การอภิปรายในการ
สัมมนาทางวิชาการของภาควิชาฯ
3) การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
และการนาเสนอผลงานทางวิชาการ
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคด้านการแสวงหาความรู้ การวิเคราะห์ สรุป และ
สังเคราะห์ประเด็นปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ และสามารถพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ด้านการพัฒนาสังคม ด้วยวิธีการใหม่ๆ
2) สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทานโยบายทางสังคมเพื่อขับเคลื่อน
สู่สังคมคุณภาพ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ และการแก้ไข
ปัญหา มีความสามารถในการเรียนรู้ และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผ่านการปฏิบัติจริง
2) จัดการเรียนการสอนให้เกิดการคิดวิพากษ์อย่างมีระบบ ประยุกต์ใช้ศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคมเข้ากับบริบททางสังคมวัฒนธรรม และสภาพปัญหาร่วมสมัยในสถานการณ์จริง โดย
ใช้ปัญหาสังคมเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ การคิด วิเคราะห์ วิพากษ์สังคม และค้นหา
วิธีการหรือรูปแบบที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินทักษะทางปัญญาจากการแสดงออกของการคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ไขปัญหา และ
การเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานจริง
2) ประเมินความสามารถทางปัญญาจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอบวัด
คุณสมบัติการนาเสนอผลงาน การอภิปราย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีประชุมวิชาการ
ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ
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2.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการและวิชาชีพด้วยความรอบรู้อย่างแท้จริง
และแสดงออกถึงความรับผิดชอบ
2) สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในลักษณะการทางานกลุ่ม เครือข่าย หรือทีมสหวิชาชีพ
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) เน้นการมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง ผู้เรียนกับผู้สอน และผู้เรียนกับผู้
บริหารงานพัฒนาสังคมในทุกระดับ ทั้งการเรียนในห้องเรียน และนอกห้องเรียน
2) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ทั้งเวทีที่เป็นทางการ และ
ไม่เป็นทางการ โดยให้ผู้เรียนมีโอกาสแสดงบทบาทของผู้นาและผู้ตามที่ดี การมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนนิสิตที่ร่วมเรียน ผู้ร่วมงาน และผู้มีบทบาทหน้าที่ทางสังคมที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาสังคม
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ประเมินจากความรักใคร่ สามัคคี และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการที่คณะหรือ
สถาบันการศึกษาจัดขึ้น ความสามารถในการทางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น การทางานวิจัย
และการร่วมทากิจกรรมเพื่อสังคม
2) การมีเครือข่ายนักวิชาการในสาขาพัฒนาสังคมเพิ่มมากขึ้น สามารถให้การช่วยเหลือกันใน
การจัดกิจกรรมทางวิชาการ หรือกิจกรรมการพัฒนาอื่น เช่น การเป็นวิทยากร เพื่อร่วมทีม
วิจัย เป็นต้น
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งทางตรง และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
นาเสนอผลการวิจัย และผลงานทางวิชากรทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ ชุมชน และ
สังคมทั่วไป
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT เป็นเครื่องมือหรือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่สาคัญ
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2) สอดแทรกทักษะด้านการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน
การสอนในรายวิชาสัมมนา 1, 2 และรายวิชาสถิติขั้นสูงสาหรับการวิจัยนโยบายสังคม ซึ่ง
เป็นรายวิชาบังคับที่ไม่นับหน่วยกิตเพื่อให้นิสิตฝึกทักษะด้านการวิเคราะห์ การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ ในการศึกษาค้นคว้า วิจัย และการนาเสนอผลงานทั้งที่เป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3) จัดกิจกรรมการเรีย น และการอบรมที่มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้ฝึ กฝนทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิเคราะห์ปัญหาจริงในการเรียนรู้และการทางานวิจัย
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมิน ผลการเรี ยนรู้ ด้า นทัก ษะการวิเ คราะห์เ ชิ งตั วเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินผลตามกิจกรรมการเรียนการสอน และการนาเสนองาน โดยใช้การสังเกต แบบ
ประเมินทักษะการนาเสนอผลงานวิชาการ
2) ประเมินรายงานความก้าวหน้า การนาเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
รวมถึงบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์

51

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา

1. งานรายวิชา (Course Work)
1.1 วิชาบังคับ
830511 ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
830515 การวิเคราะห์โครงสร้างสังคมและการสร้างพื้นที่ทางสังคม
830517 ระเบียบวิธีวจิ ัยทางสังคมศาสตร์
830518 การวิจัยแบบผสมผสาน
830611 ปรัชญาทางสังคมศาสตร์
830612 แนวคิดและทฤษฎีร่วมสมัยด้านการพัฒนาสังคม
830613 นโยบาย และยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสังคม
1.2 วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
830601 วิธีวิทยาวิจยั ร่วมสมัยเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
830602 แนวคิดและทฤษฎีการวิจยั แบบผสมผสาน
830603 สัมมนา 1
830604 สัมมนา 2
830605 สัมมนา 3
1.3 วิชาเลือก
830621 หัวข้อปัจจุบันและแนวโน้มของการพัฒนาสังคม
830622 การศึกษาเปรียบเทียบด้านการพัฒนาสังคม
ในบริบทที่หลากหลาย
830623 ภูมิภาคศึกษาด้านการพัฒนาสังคม
830624 การสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการพัฒนาสังคม

ทักษะด้านความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1
5.2

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2
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คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา

830625 ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมพหุลักษณ์
830626 การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม
830627 ประเด็นเฉพาะเพื่อการพัฒนาหัวข้อวิจยั
830628 การวิจัยระบบนโยบาย
830629 วิจัยปัญญาปฏิบัติทางสังคมศาสตร์
830630 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในการศึกษาชนบทและเมือง
830631 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
2. วิทยานิพนธ์
830661-6 วิทยานิพนธ์ 1-6 แบบ 1.1
830671-5 วิทยานิพนธ์ 1-5 แบบ 2.1
830681-5 วิทยานิพนธ์ 1-5 แบบ 2.2
หมายเหตุ: ความรับผิดชอบหลัก 
ความรับผิดชอบรอง 

ทักษะด้านความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1
5.2



1.1


1.2


1.3


1.4


2.1


2.2


3.1


3.2


4.1


4.2
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์การประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือเกณฑ์การให้ระดับคะแนน (เกรด)
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
2. กระบวนการสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทบทวนมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
กาหนดให้ ร ะบบการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ การเรียนรู้ ข องนิสิ ต เป็นส่ ว นหนึ่ง ของระบบการประกั น
คุณภาพภายในของสถาบั นอุดมศึกษาที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนาไปดาเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชา อย่างน้อยร้ อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี โดยจะมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบซึ่งประกอบไปด้ว ยอาจารย์ประจาและอาจารย์พิเศษเป็นผู้ พิจารณาความ
เหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทาได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตและรายงานผลตามเกณฑ์ประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัย
นเรศวรยึดถือ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา เน้นการทาวิจัยสัมฤทธิผลของการ
ประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อของดุษฎีบัณฑิต โดยทาวิจัยอย่างต่อเนื่อง แล้วนาผลที่ได้มาใช้เป็นข้อมูล
ประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน โดยมีหัวข้อ
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
(1) สภาวะการได้งานทาของดุษฎีบัณฑิต ประเมินจากการได้งานทาหรือศึกษาต่อตรงตามสาขาหรือใน
สาขาที่เกี่ยวข้องและระยะเวลาในการหางาน โดยประเมินจากดุษฎีบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
(2) ความพึงพอใจของดุษฎีบัณฑิต ต่อความรู้ความสามารถที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตร ที่ใช้ในการ
ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(3) ความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตหรือนายจ้าง พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีข้อเสนอแนะต่อสิ่งที่
คาดหวังหรือต้องการจากหลักสูตรในการนาไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2561
ข้อ 28 การเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญา
ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตจะจบหลักสูตรการศึกษา นิสิตต้องยื่นใบรายงานที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษาต่อมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาภายใน 4 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาค
การศึกษา นิสิตที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติให้ได้รับปริญญา จะต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) ปริญญาเอก แบบ 1
1.1) มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
1.2) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
1.3) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
1.4) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
1.5) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
1.6) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รั บการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์โดยเป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) จานวน 2 เรื่อง โดย 1
เรื่ อง ต้องเป็ น วารสารระดับ นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS หรือ ISI และอีก 1 เรื่อง เป็นวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติให้ตีพิมพ์ในฐานที่ สกอ.รับรอง ตั้งแต่ระดับ TCI (กลุ่มที่ 1)
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์โดยเป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) จานวน 2 เรื่อง โดยทั้ง
2 เรื่อง เป็นวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ และให้ตีพิมพ์ในฐานที่ สกอ. รับรอง ตั้งแต่ระดับ TCI (กลุ่ม
ที่ 1) ทั้งนี้ กรณีได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ต้องระบุปีที่ ฉบับที่ตีพิมพ์
2) ปริญญาเอก แบบ 2
2.1) มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
2.2) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
2.3) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
2.4) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
2.5) มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.00
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2.6) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
2.7) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
2.8) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์โดยเป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) จานวน 1 เรื่อง โดย
ต้องเป็นวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS หรือ ISI
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์โดยเป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) จานวน 1 เรื่อง โดย
เป็นวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ และให้ตีพิมพ์ในฐานที่ สกอ. รับรอง ตั้งแต่ระดับ TCI (กลุ่มที่ 1)
ทั้งนี้ กรณีได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ต้องระบุปีที่ ฉบับที่ตีพิมพ์
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศหรือให้คาแนะนาแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย
ภาควิชาฯ/คณะ/หลักสูตรที่เปิดสอน
1.2 มีโครงการประชุมและสัมมนาวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปัน
ประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนการวิจัย และการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคมระหว่างอาจารย์ใหม่และ
คณาจารย์ของหลักสูตร โดยมีอาจารย์ในภาควิชาฯ เป็น “พี่เลี้ยงวิชาการ”
2. การเตรียมความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ใหม่
2.1 การพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมให้คณาจารย์เพิ่มพูนความรู้ด้านภาษา เทคนิคและทักษะด้านการเรียนการสอนที่
ทันสมัย โดยเน้นประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การผลิตสื่อการสอน e-Learning, NU Moodle LMS,
Camtasia, Microsoft Office MIX, การติดต่อผู้เรียนผ่าน Google Hangouts, Google Classroom เป็นต้น
(2) ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม/งานประชุมวิชาการด้านการจัดการเรียนการ
สอน การวัดและการประเมินผล เพื่อนามาปรับใช้ในหลักสูตร
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
(1) สนั บ สนุ น ให้ ค ณาจารย์ ไ ด้ 1) ศึ ก ษาดู ง าน 2) ฝึ ก อบรม 3) ศึ ก ษาต่ อ 4) แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ด้านการพัฒนาสั งคม/การวิจัย 5) ดาเนินโครงการวิจัยร่วมกับนักวิชาการด้านพัฒนาสังคม 6)
นาเสนอผลงานวิจัย ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ดาเนินการได้ทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาติ
(2) จัดโครงการบริการวิชาการด้านการพัฒนาสังคม เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นิสิต และศิษย์
เก่าได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ และเป็นโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ด้านการพัฒนาสังคม ตลอดจนสร้างเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้บริหารงานพัฒนาสังคมทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ
(3) ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นเป้าหมายหลักและพัฒนาการเรียนการสอน
และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นเป้าหมายรอง
(4) ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการด้านการพัฒนาสังคม/ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีการกากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยดังนี้
1.1 การดาเนินการจัดทาและติดตาม มคอ. ต่าง ๆ ของหลักสูตรให้ดาเนินการตามแผนการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษา
ปลาย โดยให้มีการกากับติดตามโดยคณบดี
- จั ดทาและส่ ง มคอ. 3, 4, 5, 7 และรายงานตัว บ่งชี้ผ ลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอัพโหลดผ่านระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF
- คณะ/กองบริการการศึกษา รายงานการจัดส่งมคอ. 3, 4, 5, 7 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร และงานด้านวิชาการ คณะกรรมการสภาวิชาการ และ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามลาดับ
1.2 อาจารย์และภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชาต้องจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนให้
เป็นไปตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในรายวิชา
1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องควบคุมการจัดการเรียนการสอน
วิทยานิพนธ์และการประเมินผลการเรียน ให้เป็นไปตามคุณภาพของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. บัณฑิต
มีการตรวจสอบข้อมูล การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ ก ษา
แห่งชาติ ดังนี้
2.1 รายงานการประเมินบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตรายหลักสูตรจากคณะสังคมศาสตร์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
2.2 สารวจร้อยละของบัณฑิตปริญญาเอกที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี โดยบัณฑิต
ที่ตอบแบบสารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
3. นิสิต
มีการดาเนินการด้านระบบ กลไก การกากับติดตามและปรับปรุงการรับนิสิต การเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานิสิต และการประเมินผลที่เกิดกับนิสิต ดังนี้
3.1 กาหนดเป้าหมายจานวนรับนิสิตตามความต้องการของตลาดแรงงานและสภาพความพร้อมของ
อาจารย์ประจาที่มีอยู่
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3.2 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษา
แบบมีเงื่อนไข นิสิตจะได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผ่าน
เกณฑ์ขั้นต่า เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสาเร็จการศึกษา
3.3 มีการควบคุมกากับให้จานวนนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดโดย
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหาการเรียน การทาวิทยานิพนธ์หรือต้องการความช่วยเหลือด้าน
อื่น ๆ
3.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.5 รายงานผลการดาเนินงาน ทั้งการคงอยู่ การสาเร็จการศึกษาความพึงพอใจและการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนิสิต
4. คณาจารย์
มีการดาเนินการด้านระบบ กลไก การกากับติดตามและปรับปรุงการบริหารและพัฒนาคณาจารย์
คุณภาพอาจารย์ และผลที่เกิดกับอาจารย์ ดังนี้
4.1 มีร ะบบกลไกการรั บ อาจารย์ ใหม่และพัฒ นาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่ ว นของ
วุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และประสบการณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
กาหนดโดย สกอ.
4.2 มีรายงานผลการดาเนินงานในด้านการคงอยู่ของอาจารย์ และความพึ งพอใจของอาจารย์ต่อการ
บริหารจัดการหลักสูตร
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสูตรมีการกาหนดสาระวิชาทางทฤษฎีและการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้
ทั ก ษะ ผ่ า นการเรี ย นการสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยมี ก ารจั ด ท า มคอ. 3 และ มคอ. 5 ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ
Curriculum Mapping ด้านความรู้และทักษะต่าง ๆ
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ
การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกฯลฯ
5.3 จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้/
การทางาน/การประกอบอาชีพ
5.4 นากระบวนการบริการทางวิชาการและการวิจัยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
5.5 ประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้การประเมินตามสภาพจริงอย่างชัดเจน เหมาะสม และเป็นธรรม
โดยใช้เครื่องมือประเมินที่มีความหลากหลาย เช่น ข้อสอบอัตนัย รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การ
สังเกตพฤติกรรมนิสิต ฯลฯ
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
ใช้บุคลากรของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รวมถึงบุคลากรสายวิชาการจากภาควิชาอื่นใน
คณะสังคมศาสตร์ และใช้งบประมาณแผ่นดิน ตลอดจนงบประมาณรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
นเรศวร ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2565
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอน
ลาดับ

ชื่ออุปกรณ์

1
2
3
4
5
6
7
8

ห้องเรียน
เก้าอี้
มัลติมีเดียโปรเจกเตอร์
กล้องวิดีโอ
เครื่องฉายภาพแผ่นทึบ
เครื่องขยายเสียง
ไมโครโฟน
ระบบการจัดการเอกสารเล็กทรอนิกส์ (EDocument)
ห้องคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์
สัญญาณ Internet ไร้สาย (Wireless LAN)
ห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองคอมพิวเตอร์
สื่อการเรียนการสอนและโสต
ห้องอ่านหนังสือจานวนหนังสือ (รวม)
หนังสือเฉพาะด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
อุปกรณ์จดั เก็บข้อมูล (Storage E-Learning 1 1B)
ห้องประชุม
ห้องสโมสรนิสติ
ห้องสานักงานเลขานุการ

9
10
11
12
13
14
15
16

บริหารจัดการ
ในสานักงาน

1
2
2
1

บริหารจัดการด้านการ
เรียนการสอน
4
150
4
2
5
5
4
ใช้ของมหาวิทยาลัย
40
3
4
396
5,623
1,752
ใช้ของมหาวิทยาลัย

3
1
1

หน่วยนับ
ห้อง
ตัว
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ชุด
ตัว
ระบบ
เครื่อง
ชุด
เครื่อง
แผ่น
เล่ม
เล่ม
ระบบ
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จานวนทรัพยากรสารสนเทศของสานักหอสมุด
รายการ
ตาราเรียน
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วารสาร
ภาษาไทย*
ภาษาต่างประเทศ*
โสตทัศนวัสดุ
วิดีทัศน์, แผ่นดิสก์, เทปบันทึกเสียง, ซีดีรอม
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
191,485
52,373
310
83


























4,946
ABI/INFORM Complete
Academic Search Complete
Asia this Week
A to Z search
CINAHL plus with Full Text
CHE :PDF Dissertation Full Text
Communication & Mass Media Complete
Education Research Complete
Emerald
H.W .Wilson
JSTOR
Matichon e-Library
ProQuest Arts & Humanities Full Text
ProQuest Asian Business and Reference
ProQuest Dissertations & Theses
ProQuest Humanities Module
ProQuest Social Science Journals
SAGE Journals Online
ScienceDirect
SCOPUS
SpringerLink -Journal
ThaiLis Digital Collection (TDC)
Web of Science (ISI)
Wiley InterScience
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จานวนทรัพยากรสารสนเทศของคณะสังคมศาสตร์
ที่
1
2
3
4
5
6
7

หมวดหมู่หนังสือ
หนังสือทั่วไป
หนังสือด้านจิตวิทยา
หนังสือทางด้านประวัติศาสตร์
หนังสือทางด้านสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
หนังสือทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หนังสือทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
โสตทัศนวัสดุ
รวม

จานวน
(เล่ม/รายการ)
1,515
356
923
1,805
1,351
931
296
7,177

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
 มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอื้อให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงานสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
 มีห้ องปฏิบั ติการคอมพิว เตอร์ที่มีความพร้อมทั้งวัส ดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิว เตอร์ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างเพียงพอ
ต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยหลักความคิดปฏิบัติการเพื่อให้เห็น ให้คิด และได้ทา
 มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟแวร์ที่ใช้
ประกอบการสอนที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน
 มี ห้ อ งสมุ ด หรื อ แหล่ ง ความรู้แ ละสิ่ งอ านวยความสะดวกในการสื บ ค้ น ความรู้ ผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนมีหนังสือ ตาราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศมีเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการ
สอนในวิชาปฏิบัติการจานวนนิสิตในอัตราส่วน เป็นอย่างน้อย 1:1 และมีโปรแกรมที่ถูก ต้อง
ตามกฎหมายติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
7.1 ตัวบ่งชี้หลัก (Core KPIs)
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนที่จะทาให้บัณฑิตมีคุณภาพอย่างน้อยตาม
มาตรฐาน ผลการเรียนรู้ที่กาหนด โดยมีตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน ดังนี้
ที่
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3
และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการ
สอน
อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปีสดุ ท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีตอ่ คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า3.5 จากคะแนนเต็ม 0.5
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 0.5

ปีที่ 1
2562


ปีที่ 2
2563


ปีที่ 3
2564


ปีที่ 4
2565
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เกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานเพื่อการรับรองและเผยแพร่หลักสูตร
เกณฑ์การประเมิ น ผลการด าเนิ น การ เป็นไปตามที่กาหนดในมาตรฐานคุ ณวุฒิ ร ะดั บ อุด มศึ ก ษา
แห่ งชาติ หลั กสู ตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ ระดับ อุดมศึก ษา ต้องมีผ ลดาเนินการบรรลุ
เป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) และตัวบ่งชี้ที่ 6-12 จะต้องดาเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ในปีที่ประเมิน จึงจะได้รับรองว่าหลักสูตรมีมาตรฐานเพื่อเผยแพร่ต่อไป และจะต้องรับ
การประเมินให้อยู่ในระดับดีตามหลักเกณฑ์นี้ตลอดไป เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง
7.2 ตัวบ่งชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชา (Expected Learning Outcomes)
Expected Learning Outcomes ที่เป็นตัวบ่งชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชาที่กาหนดใน มคอ.2 จะถูก
ควบคุมตัวบ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมาย โดยคณะ/หลักสูตร/สาขา
ที่
1

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

2562
ร้ อ ยละของนิ สิตที่สามารถเขี ยนกรอบแนวคิดเบื้ อ งต้น ในการท าวิ จัย (Concept 70
Paper) เพื่อเตรียมสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ในปีการศึกษาที่ 1

2563
100

2564
-

2565
-

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย

2

ร้อยละของนิสิตที่สามารถสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ในปีการศึกษาที่ 2 ภายในภาค
การศึกษาต้น

-

70

100

-

3

ร้ อ ยละของนิ สิตที่ สอบผ่านเกณฑ์ ก ารสอบประมวลความรู้ใ นระดับ ดุษฎีบัณฑิต
(Qualification Examination) ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในปีการศึกษา
ที่ 2
ร้อยละของนิสิตที่สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ใน
ปีการศึกษาที่ 2

-

40

80

100

50

80

100

-

4
5

ร้อยละของนิสิตที่ได้ตอบรับให้นาเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
ภายในปีการศึกษาที่ 2

-

40

70

100

6

ร้ อ ยละของนิ สิ ต ที่ ไ ด้ ต อบรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ส่ ว นของวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ นวารสารวิ ชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรภายในปีการศึกษาที่ 3

-

-

70

100

64

7.3 ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย จะควบคุมโดยการออกประกาศ มาตรการ กากับ ติดตาม ประเมินตัว
บ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมายโดยมหาวิทยาลัย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย
ร้อยละของรายวิชาเฉพาะสาขาทั้งหมดที่เปิดสอนมีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐ
มาบรรยายพิเศษอย่างน้อย 1 ครั้ง
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่สาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนดตามแผนการ
ศึกษาของหลักสูตร
ร้อยละของจานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการศาสตร์
ร้อยละของจานวนงานวิจัยที่มีงานวิจัยในลักษณะบูรณาการศาสตร์
จานวนนวัตกรรมที่สร้างขึ้นโดยนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา
จานวน start-up/ entrepreneurship
จานวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาครัฐ เอกชน หรือสถานประกอบการ ใน
ประเทศ และ หรือต่างประเทศ
จานวนพื้นที่เป้าหมาย (target area) ให้ผู้เรียนได้พัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

คานิยาม
พื้นที่เป้าหมาย
นวัตกรรม

ค่าเป้าหมาย
25
25
25
25
1
2
-

หมายถึง พื้นที่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของภาคเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง
หมายถึง การนาความรู้และความคิด มาสร้างสรรค์ มาใช้ในการสร้างหรือปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการจัดการ และสิ่งอื่นๆ ซึ่งจะทาให้เกิดสิ่งใหม่เพื่อทาให้
เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
สตาร์ทอัพ (Startup) หมายถึง ธุรกิจเกิดใหม่ที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมที่แตกต่าง
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและมีการเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว
ผู้ประกอบการ
หมายถึง บุคคลที่ทาธุรกิจ โดยมุ่งมั่นที่จะทาให้สิ่งที่ตนต้องการเป็นจริง และเมื่อต้อง
เผชิญกับปัญหาก็จะค้นหาหนทางเพื่อให้ธุรกิจประสบผลสาเร็จตามที่ตั้งใจ
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนนั้นพิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆหัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อยการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนการอภิปรายโต้ตอบระหว่าง
ผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอน การตอบคาถามในชั้นเรียนซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้วก็ควรจะ
สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทาให้ผู้เรียนเข้าใจได้ก็
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน รวมถึงการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนซึ่งจะสามารถชี้ได้ว่า
ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้เรียนไปหรือไม่หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดาเนินการพัฒนาการเรียน
การสอนในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ผู้สอนในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้ผู้เรียนได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนในทุกด้านทั้งด้านทักษะกลยุทธ์
การสอนการตรงต่อเวลาการชี้แจงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของรายวิชาชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา
และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา
ในแต่ล ะภาคการศึ ก ษาแล้ ว ให้ อาจารย์ ผู้ ส อนจัด ทารายงานผลการดาเนิน การของรายวิช าซึ่งรวมถึ ง การ
ประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ พร้อมปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
และจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจาปีการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา รวมทั้งการ
สารวจจากนิสิตปีสุดท้าย บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ใช้บัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่าง
น้อย 3 คนประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน (ควรเป็นคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมจากรายงานผลการ
ด าเนิ น การของรายวิ ช าและรายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต รในภาพรวมประจ าปี ก ารศึ ก ษาว่ า
มหาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่รวมทั้งให้นาผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดาเนินการของหลักสูตรต่อไปสาหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทาทุก 5 ปี
เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และผู้ใช้บัณฑิต
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ภาคผนวก
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.
ช.
ซ.
ฌ.

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตร
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตาราของอาจารย์ประจาหลักสูตร
Program Structure และ Curriculum Mapping
สรุปผลการมีงานทา ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และ Stakeholders’ Needs Analysis
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
ญ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561
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ภาคผนวก ก.
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก ข
สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตร
ผลการวิพากษ์หลักสูตรของ ดร.นิสาพร วัฒนศัพท์
แบบประเมินความคิดเห็นการร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
 ไม่เห็นด้วย
 เห็นด้วย
 ข้อเสนอแนะ
1) ในสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่ให้เหตุผลว่า “...แนวโน้มการหดตัวของประชากรวัย
เรียนอุดมศึกษาโดยเฉพาะปริญญาตรีลดลง.....”นั้นยังไม่สื่อว่าจะส่งผลให้ต้องทาการปรับปรุงหลักสูตร ศศม,พัฒนาสังคม
อย่างไร ในหัวข้อนี้น่าจะเป็นการพูดถึงสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว วัฒนธรรมมีความซับซ้อนหลากหลายมากขึ้น
ดังนั้นจึงควรต้องมาเรียนหลักสูตร ศศม.พัฒนาสังคมที่จะทาให้บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้มีศักยภาพในการวิเคราะห์และหา
แนวทางในการจัดการกับปัญหาสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเหล่านั้น
2) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลัง สาเร็จการศึกษา ข้อ 2 ที่เป็นบุคลากรทางวิชาการ นักวิชาการด้านการพัฒนา
สังคม ในหน่วยงาน/องค์กรระดับกระทรวง กรม สถาบันของภาครัฐและเอกชน และข้อ 3 นักวิจัยประจาหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนหรือองค์กรอิสระที่มีศักยภาพและมีความสามารถนั้น ดูจะใกล้เคียงกัน ถ้าจะรวม 2 กลุ่ มนี้ว่าเป็นบุคลากรภาครัฐ
ภาคเอกชน หรือองค์กรอิสระที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการหรือบริหารทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ก็จะทาให้
ขอบข่ายอาชีพที่จบ ปร.ด.พัฒนาสังคม ไปแล้วทางานได้กว้างมากขึ้น
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ไม่เห็นด้วย
 เห็นด้วย
 ข้อเสนอแนะ
มีข้อสังเกตว่าปรัชญาของหลักสูตรที่เขียนว่า “มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตพัฒนาสังคม เพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมคุณภาพ” นั้น
ใกล้เคียงกับปรัชญาของหลักสูตร ป.โท ถ้าต้องมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษาในระดับโท-เอกคู่กันจะทาให้เห็นว่า
แทบจะเป็นปรัชญาเดียวกัน
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. โครงสร้างหลักสูตร
 ไม่เห็นด้วย
 เห็นด้วย
 ข้อเสนอแนะ
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1) ปัญหาของนิสิตแรกเข้าที่นิสิตมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศน้อยนั้นยังไม่เห็นแนวทางในการแก้ปัญหานี้ และ
แนวทางแก้ปัญหาข้อ 2 ที่เป็นการจัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่แนะนาการให้บริการของมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลานั้นไม่น่าจะเป็นการแก้ปัญหาของนิ สิตระดับดุษฎีบัณฑิตที่มีวุฒิภาวะแล้ว น่าจะจัดให้มี
โครงการเตรียมความพร้อมสาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
2) แผนการรับนักศึกษาแบบ 1.1 ปริญญาโทต่อเอกแบบไม่มีงานรายวิชา ที่ปีแรกรับ 5 คนนั้นอาจจะมากเกินไป
น่าจะปรับลดเหลือ 3 คน ส่วนแบบ 2.2 ปริญญาตรีต่อเอกแบบมีงานรายวิชานั้นปีแรกน่าจะรับ 2 คน เพื่อให้แผนการรับ
ใกล้เคียงกับสภาพที่เป็นจริง
2. รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ
 ไม่เห็นด้วย
 เห็นด้วย
 ข้อเสนอแนะ
3. รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก
 ไม่เห็นด้วย
 เห็นด้วย
 ข้อเสนอแนะ
4. แผนการศึกษา
 ไม่เห็นด้วย
 เห็นด้วย
 ข้อเสนอแนะ
1) ตรวจสอบจานวนหน่วยกิตในแต่ปีการศึกษาให้สอดคล้องกับประเภทการศึกษา เช่น แผนการศึกษา แบบ 1.1
ปริญญาโทต่อปริญญาเอกแบบไม่มีรายวิชา ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้นนั้นมีวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 2 ตัว และวิชา วพ.1
จานวน 1 ตัว จานวน 6 หน่วยกิต แต่ในเอกสารหน้า 18 รวมแล้วได้ 9 หน่วยกิต หรือ แผนการศึกษา แบบ 2.2 ปริญญาตรีต่อ
เอกแบบมีงานรายวิชา ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น ที่มีเรียน 4 ตัว ไม่นับหน่วยกิต 2 ตัว แต่รวมแล้วได้ 12 หน่วยกิต (หน้า
22) เป็นต้น
5. คาอธิบายรายวิชา
 ไม่เห็นด้วย
 เห็นด้วย
 ข้อเสนอแนะ
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
 ไม่เห็นด้วย
 เห็นด้วย
 ข้อเสนอแนะ
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
 ไม่เห็นด้วย
 เห็นด้วย
 ข้อเสนอแนะ
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
 ไม่เห็นด้วย
 เห็นด้วย
 ข้อเสนอแนะ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
 ไม่เห็นด้วย
 เห็นด้วย
 ข้อเสนอแนะ
หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
 ไม่เห็นด้วย
 เห็นด้วย
 ข้อเสนอแนะ

(ดร.นิสาพร..วัฒนศัพท์)
คณะกรรมการร่างหลักสูตร
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ผลการวิพากษ์หลักสูตรของ ดร.นิรมล พิมน้าเย็น
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ผลการวิพากษ์หลักสูตรของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธ์
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ผลการวิพากษ์หลักสูตรของศาสตราจารย์ ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์
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รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์
พฤศจิกายน 12 วันจันทร์ที่2561 เวลา 11.30 น เป็นต้นไป .
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

รายนามคณาจารย์ที่เข้าประชุม
1 รัดเกล้า.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .เปรมประสิทธิ์
หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทย
2 พัชรินทร์ สิรสุนทร.รองศาสตราจารย์ ดร .
3ฟ้ารุ่ง มีอุดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .
4อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .
5กวินธร เสถียร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .
6พิษนุ อภิสมา.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .จารโยธิน
7. ดรปริญญา สร้อยทอง.
8. ดรศุภสิทธิ์ ต๊ะนา.
9. ดรเสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์.
10. ดรนพรัตน์ รัตนประทุม.
11. ดรบุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล.
12. ดรกมเลศ โพธิกนิษฐ.
13. อาจารย์กุลธิดา ศรีวิเชียร
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1นางสาวทัศนีย์ ชัยสีดา .
เจ้าหน้าที่ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
1. นางสาวสุชาดา เชื้อม่วง
เจ้าหน้าที่ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดรสุทธิชัย ยังสุข.
ติดภารกิจ
2. รองศาสตราจารย์ ดรชไมพร กาญจนกิจสกุล.
ลาพักผ่อน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรมณฑิรา อินจ่าย.
ไปราชการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรฐานิดา บุญวรรโณ.
ลาคลอด
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานวย พิรุณสาร
ติดภารกิจ
เริ่มประชุมเวลา

เวลา 11.30 น.
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สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.๒๕๖๒
1. นาผลวิพากษ์หลักสูตรของ ศาสตราจารย์ ดรกิติพัฒน์ นนทปัทมะดุล. มาปรับแก้ ดังนี้
1.ให้ปรับแก้ชื่อรายวิชาภาษาไทย ใหม่เป็น การวิจัยปัญญาปฏิบัติทางสังคมศาสตร์ และ 830629 รายวิชา 1
ชื่อรายวิชาอังกฤษ ใหม่เป็นPhronesis Social Research
1.2 มอบ รศพัชรินทร์ สิรสุนทร ปรับแก้ไขคาอธิบายรายวิชาภาษาไทยแล้ว.ดร. มีดังนี้
วิธีวิทยาที่นาการบูรณาการความรู้ด้านสังคมศาสตร์เข้ากับการวิเคราะห์การปฏิบัติ การตีความ การ
ตัดสิน ภูมิปัญญา และการใช้สามัญสานึก เพื่อศึกษาปรากฏการณ์สังคม
1.3 มอบ ดร บุศรินทร์.เลิศชวลิตสกุล ปรับแก้ไขคาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษแล้ว มีดังนี้
Methodology incorporating integrated knowledge in social sciences into analyses of
practices, interpretation, decision making, intellectuals, and common sense, for studying social
phenomena.
2. การปรับแก้ คาอธิบายรายวิชา “การวิจัยแบบผสมผสาน” ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
คาอธิบายรายวิชา ระดับปริญญาโทการวิจัยแบบผสมผสาน 830518
ที่มาและแนวคิดการวิจัยแบบผสมผสาน ความแตกต่างในเชิงปรัชญาของการวิจัย จุดเด่นและข้อจากัด
ของวิธีวิทยาแบบผสมผสาน แนวทางการวิจัยที่ใช้แนวทางการผสมผสาน เช่น การออกแบบด้วยวิธี แ บบ
คู่ขนาน และวิธีตามลาดับก่อนหลัง เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูลแบบผสมผสานของการวิจัยเชิงปริมาณและการ
วิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์วิจัยคุณภาพรูปแบบต่างๆ เช่น การวิเคราะห์แบบแผน การวิเคราะห์หน้าที่ การ
วิเคราะห์กระบวนการ การวิเคราะห์เครือข่าย และการตีความเนื้อหา
Background and concept of mixed method research; differences of philosophy in
research; strength and limits of methodology of mix method; mixed methods, such as parallel
mixed design, and sequential mixed design; data analyses combined of qualitative and
quantitative research methods; various qualitative research methods, for example pattern
analysis, function analysis, network analysis, and content interpretation
คาอธิบายรายวิชา ระดับปริญญาเอกแนวคิดและทฤษฎีการวิจัยแบบผสมผสาน 830602
ทฤษฎีและแนวคิดการวิจัยแบบผสมผสาน ความแตกต่างในเชิงปรัชญาของการวิจัย จุดเด่นและ
ข้อจากัดของวิธีวิทยาแบบผสมผสาน แนวทางการวิจัยที่ใช้แนวทางการผสมผสาน เช่น การออกแบบด้วยวิธี
แบบคู่ขนาน และวิธีตามลาดับก่อนหลัง เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูลแบบผสมผสานของการวิจัยเชิงปริมาณ
และการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์วิจัยคุณภาพรูปแบบต่างๆ เช่น การวิเคราะห์แบบแผน การวิเคราะห์
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หน้าที่ การวิเคราะห์กระบวนการ การวิเคราะห์เครือข่าย และการตีความเนื้อหา เพื่อประยุกต์ใช้ในการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์
Theories and concept of mixed method research; differences of philosophy in research;
strength and limits of methodology of mix method; mixed methods, such as parallel mixed
design, and sequential mixed design; data analyses combined of qualitative and quantitative
research methods; various qualitative research methods, for example pattern analysis,
function analysis, network analysis, and content interpretation, application of this method in
research in social sciences
830611 ปรัชญาทางสังคมศาสตร์ (Philosophy of Social Science)
ศึกษาเรื่องศาสตร์กับความรู้แท้ การรู้แจ้งและบริบททางประวัติศาสตร์ของการรู้แจ้ง ความหมายของ
ทฤษฎี ความเป็นมาของทฤษฎีต่างๆ ระดับต่างๆ ของทฤษฎี ปรัชญาปฏิฐานนิยมกับการกาเนิด พื้นฐาน และ
ข้อถกเถียงเกี่ยวกับมุมมองในการสร้างความรู้และการอธิบายทางด้านสังคมศาสตร์ ปรัชญาปฏิฐานนิยมใน
ฐานะที่เป็นญานวิทยาและปรัชญาของศาสตร์ การศึกษาปรากฏการณ์วิทยาแบบตีความ แนวคิดเชิงวิพากษ์
การเกิดขึ้นของแนวคิดเรื่องความสลับซับซ้อน การประกอบสร้าง หลังสมัยใหม่นิยม และความรู้ในฐานะการ
ปฏิบัติการ
Study the ideas of science and authentic knowledge, the enlightenment and historical
context of the enlightenment, definition of theory, emergence of each theory, various levels
of theory, positivism and the birth of, the foundation of, and debates on perspectives and
construction of
social sciences, positivism as an epistemological perspective
and philosophy of science, phenomenology and hermeneutics, emergence of complexity,
critical concept, constructivism, postmodernism, and knowledge as practice.
830612 แนวคิดทฤษฎีร่วมสมัยด้านการพัฒนาสังคม
(Contemporary Concept and Theory in Social Development)
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีด้านการพัฒนาสังคมร่วมสมัย ได้แก่ วาทกรรมการพัฒนา การพัฒนาอย่างยั่งยืน
แนวคิดหลังการพัฒนา แนวคิดการรื้อสร้าง การเคลื่อนไหวทางสังคม การพัฒนาเชิงชาติพันธุ์ การพัฒนาแบบ
พหุวัฒนธรรม การพัฒนาเชิงจิตวิญญาณสาหรับหลังความตาย และการพัฒนาตามสถานการณ์ โดยเน้นการ
เชื่อมโยงระหว่างพัฒนาการของการพัฒนาสังคม กับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางสังคม
Study the contemporary theories and concepts in social development such as
development discourse, sustainable development, post-development theory, ethnodevelopment theory, multicultural development theory, afterlife of development theory, and
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contingent development concept which emphasize on the linkage between the dynamics of
development and social changes.
เลิกประชุมเวลา 14..น 30

(รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์.ดร.ผศ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ
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ภาคผนวก ค
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
1. ตารางเปรียบเทียบจานวนหน่วยกิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 2.1 วิทยานิพนธ์และวิชาเรียนไม่น้อยกว่า
48 หน่วยกิต
แบบ 2.2 วิทยานิพนธ์และวิชาเรียนไม่น้อยกว่า
72 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 2.1 วิทยานิพนธ์และวิชาเรียนไม่น้อยกว่า
48 หน่วยกิต
แบบ 2.2 วิทยานิพนธ์และวิชาเรียนไม่น้อยกว่า
72 หน่วยกิต

2. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
รายการ
1. รายวิชา (Course work)
ไม่น้อยกว่า
1.1 วิชาบังคับ
1.2 วิชาเลือกไม่น้อยกว่า
2. วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
3. รายวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2
12
24
48
7
48

9
3
36
7
48

15
9
48
13
72

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2
12
24
48
7
48

9
3
36
7
48

15
9
48
13
72
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3. ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดรายวิชาและสาระการปรับปรุง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557
830511
830515

830517
830518

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Sociological and Anthropological Theories
การวิเคราะห์ระบบสังคม
Social System Analysis

3(3-0-6)

830511

3(2-2-5)

830515

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
Research Methodology in Social Science
สถิติสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
Statistics for Social Science Research

3(3-0-6)

830517

830602

วิธีวิทยาวิจยั ขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม
Advanced Research Methodology for
Social development
สถิติขั้นสูงสาหรับการวิจัยนโยบายสังคม
Advanced Statistics for Social Policy
Research

สัมมนา 1
Seminar I

- ปรับคาอธิบายรายวิชา

3(2-2-5)

- ปรับคาอธิบายรายวิชา
- เปลี่ยนชื่อวิชา

3(3-0-6)

- คงเดิม
- ปิดรายวิชา

3(3-0-6)

830601

1(0-3-1)

830631

830602
830603

3(3-0-6)

3(2-2-5)
830518

830601

ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Sociological and Anthropological Theories
การวิเคราะห์โครงสร้างสังคมและการสร้างพื้นที่
ทางสังคม
Analysis of Social Structure and
Construction of Social Space
ระเบียบวิธีวิจยั ทางสังคมศาสตร์
Research Methodology in Social Science

สาระที่ปรับปรุง

1(0-2-1)

830603

การวิจยั แบบผสมผสาน
Mixed Methods Research
วิธีวิทยาวิจยั ร่วมสมัยเพือ่ การวิจยั ทางสังคมศาสตร์
Contemporary Research Methodology for
Social Science Research
สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
Advanced Statistics for Social Sciences
Research

3(2-2-5)

- เปิดรายวิชา

3(3-0-6)

- เปลี่ยนชื่อวิชา

3(2-2-5)

แนวคิดและทฤษฎีการวิจยั แบบผสมผสาน
Concepts and Theories of Mixed Method
สัมมนา 1
Seminar 1

1(0-2-1)

- เปลี่ยนรหัสวิชา และชื่อรายวิชา
- เปลื่ยนจากวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
เป็นวิชาเลือก
- เพิ่มจานวนหน่วยกิต
- เปิดรายวิชา

1(0-2-1)

- คงเดิม
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830604
830605

สัมมนา 2
Seminar 2
สัมมนา3
(SeminarIII)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

1(0-3-1)

830604

1(0-2-1)

830605
830611

830611

แนวคิดและทฤษฎีระดับสูงด้านการพัฒนาสังคม
Advanced Social Development Concepts
and Theories

3(3-0-6)

830612

นโยบายสังคมเพื่อการพัฒนาสังคม
Social Policy for Social Development

3(3-0-6)

830612

830621

830622

ยุทธศาสตร์การวางแผนเพื่อการพัฒนาสังคม
Strategic Planning for Social Development
หัวข้อปัจจุบันและแนวโน้มของการพัฒนาสังคม
Current Issues and Trends in Social
Development
การศึกษาการพัฒนาสังคมเชิงเปรียบเทียบ
Comparative Social Development Study

1(0-3-1)

- คงเดิม

1(0-2-1)

- คงเดิม

3(2-2-5)

- เปิดรายวิชา

3(3-0-6)

- ปรับคาอธิบายรายวิชา
- เปลี่ยนรหัสวิชา
- เปลี่ยนชื่อรายวิชา
- ปิดรายวิชา

830613

830613

สัมมนา 2
Seminar 2
สัมมนา 3
Seminar 3
ปรัชญาทางสังคมศาสตร์
Philosophy in Social Sciences
แนวคิดและทฤษฎีร่วมสมัยด้านการพัฒนาสังคม
Contempory Concept and Theory in
Social Development

สาระที่ปรับปรุง

นโยบาย การวางแผน และยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคม
Policy, Planning and Strategy in Social
Development

3(2-2-5)

3(3-0-6)

- ปรับคาอธิบายรายวิชา
- เปลื่ยนชื่อวิชา
- เปลี่ยนรหัส
- ปิดรายวิชา

3(3-0-6)

830621

3(3-0-6)

830622

หัวข้อปัจจุบันและแนวโน้มของการพัฒนาสังคม
Current Issues and Trends in Social
Development
การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาสังคมในบริบทที่
หลากหลาย
Comparative Study of Social Development
in Diverse Contexts

3(2-2-5)

- ปรับคาอธิบายรายวิชา
- ปรับจานวนหน่วยกิต เป็นวิชาปฏิบัติ

3(2-2-5)

- ปรับชื่อรายวิชา
- ปรับคาอธิบายรายวิชา
- ปรับจานวนหน่วยกิต เป็นวิชาปฏิบัติ
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830623
830624

830625

830626

830627

830628

830629

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

ภูมิภาคศึกษาในการพัฒนาสังคม
Regional Studies in Social Development
การบริหารจัดการองค์ความรู้ในท้องถิ่นเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
Local Knowledge Management for
Sustainable Development
การสร้างเสริมศักยภาพเพือ่ การพัฒนาสังคม
Capacity Building for Social Development

3(3-0-6)

อาเซียนและผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจใน
ระดับท้องถิ่น
ASEAN and Socio-economic Impact in
Local Level
ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมและการอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุลักษณ์
Socio-cultural Diversity and Living in
Pluralism Society
การวิจยั เชิงคุณภาพขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม
Meta Qualitative Research for Social
Development
ปัญหาพิเศษในการพัฒนาสังคม
Special Problems in Social Development

3(3-0-6)

สาระที่ปรับปรุง

830623

ภูมิภาคศึกษาด้านการพัฒนาสังคม
Regional Studies in Social Development

3(2-2-5)

- คงเดิม
- ปรับจานวนหน่วยกิต เป็นวิชาปฏิบัติ
- ปิดรายวิชา

830624

การสร้างเสริมศักยภาพเพือ่ การพัฒนาสังคม
Capacity Building for Social Development

3(2-2-5)

- ปรับคาอธิบายรายวิชา
- เปลี่ยนรหัสวิชา
- ปรับจานวนหน่วยกิต เป็นวิชาปฏิบัติ
- ปิดรายวิชา

3(3-0-6)

830625

3(2-2-5)

3(2-2-5)

830626

3(3-0-6)

830627

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมพหุลักษณ์
Cultural Diversity and Living in a Pluralist
Society
การวิจยั เชิงคุณภาพขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม
Advanced Qualitative Research for Social
Development
ประเด็นเฉพาะเพื่อการพัฒนาหัวข้อวิจยั
Selected Topic for Developing a Concept
Paper

- คงเดิม
- ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
- เปลี่ยนรหัสวิชา
- ปรับจานวนหน่วยกิต เป็นวิชาปฏิบัติ
- ปรับคาอธิบายรายวิชา
- เปลี่ยนรหัสวิชา
- ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
- ปรับคาอธิบายรายวิชา
- เปลี่ยนรหัสวิชา
- เปลี่ยนชื่อวิชา
- ปรับจานวนหน่วยกิต เป็นวิชาปฏิบัติ

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(2-2-5)
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830630
830632

830661
830662
830663
830664
830665
830666
830671
830672

การวิจยั ระบบนโยบาย
Social Policy System Research
ปรัชญาการวิจัย
Philosophy of Research

วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1
(Dissertation I, Type 1.1)
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1
(Dissertation II, Type 1.1)
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1
(Dissertation III, Type 1.1)
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1
(Dissertation IV, Type 1.1)
วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1
(Dissertation V, Type 1.1)
วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1
(Dissertation VI, Type 1.1)
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1
(Dissertation I, Type 2.1)
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1
(Dissertation II, Type 2.1)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

3(3-0-6)

830628

การวิจยั ระบบนโยบาย
Systematic Policy Research

830630

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในการศึกษาชนบท
และเมือง
Sociology and Anthropology in Rural and
Urban Studies
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1
Dissertation 1, Type 1.1
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1
Dissertation 2, Type 1.1
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1
Dissertation 3, Type 1.1
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1
Dissertation 4, Type 1.1
วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1
Dissertation 5, Type 1.1
วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1
Dissertation 6, Type 1.1
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1
Dissertation 1, Type 2.1
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1
Dissertation 2, Type 2.1

สาระที่ปรับปรุง

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3 หน่วยกิต

830661

5 หน่วยกิต

830662

10 หน่วยกิต

830663

10 หน่วยกิต

830664

10 หน่วยกิต

830665

10 หน่วยกิต

830666

4 หน่วยกิต

830671

6 หน่วยกิต

830672

- คงเดิม
- ปรับจานวนหน่วยกิต เป็นวิชาปฏิบัติ
- ปิดรายวิชา

3(2-2-5)

- เปิดรายวิชาใหม่

6 หน่วยกิต

- ปรับคาอธิบายรายวิชา
- เพิ่มหน่วยกิต
- ปรับคาอธิบายรายวิชา
- เพิ่มหน่วยกิต
- ปรับคาอธิบายรายวิชา
- ลดจานวนหน่วยกิต
- ปรับคาอธิบายรายวิชา
- ลดจานวนหน่วยกิต
- ปรับคาอธิบายรายวิชา
- ลดจานวนหน่วยกิต
- ปรับคาอธิบายรายวิชา
- ลดจานวนหน่วยกิต
- ปรับคาอธิบายรายวิชา
- ลดจานวนหน่วยกิต
- ปรับคาอธิบายรายวิชา

6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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830673
830674
830675
830681
830682
830683
830684
830685

วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1
(Dissertation III, Type 2.1)
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1
(Dissertation IV, Type 2.1)
วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1
(Dissertation V, Type 2.1)
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2
(Dissertation I, Type 2.2)
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2
(Dissertation II, Type 2.2)
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2
(Dissertation III, Type 2.2)
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2
(Dissertation 4, Type 2.2)
วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2
(Dissertation 5, Type 2.2)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

8 หน่วยกิต

830673

8 หน่วยกิต

830674

10 หน่วยกิต

830675

3 หน่วยกิต

830681

5 หน่วยกิต

830682

10 หน่วยกิต

830683

10 หน่วยกิต

830684

10 หน่วยกิต

830685
830686

วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1
Dissertation 3, Type 2.1
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1
Dissertation 4, Type 2.1
วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1
Dissertation 5, Type 2.1
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2
Dissertation 1, Type 2.2
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2
Dissertation 2, Type 2.2
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2
Dissertation 3, Type 2.2
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2
Dissertation 4, Type 2.2
วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2
Dissertation 5, Type 2.2
วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2
Dissertation 6, Type 2.2

สาระที่ปรับปรุง

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

- ปรับคาอธิบายรายวิชา
- เพิ่มจานวนหน่วยกิต
- ปรับคาอธิบายรายวิชา
- เพิ่มจานวนหน่วยกิต
- ปรับคาอธิบายรายวิชา
- ลดจานวนหน่วยกิต
- ปรับคาอธิบายรายวิชา
- เพิ่มจานวนหน่วยกิต
- ปรับคาอธิบายรายวิชา
- เพิ่มจานวนหน่วยกิต
- ปรับคาอธิบายรายวิชา
- ลดจานวนหน่วยกิต
- ปรับคาอธิบายรายวิชา
- ลดจานวนหน่วยกิต
- ปรับคาอธิบายรายวิชา
- ลดจานวนหน่วยกิต
- เปิดรายวิชาใหม่
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4. ตารางเปรียบเทียบองค์ประกอบหลักสูตร
รายการ
จานวนหน่วยกิต

จานวนรายวิชาบังคับ
ไม่นับหน่วยกิต
วิชาพื้นฐาน

วิชาบังคับ

วิชาเลือก

วิทยานิพนธ์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557
แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
แบบ 1.1 ไม่มี
แบบ 2.1 ไม่มี
แบบ 2.2 ไม่มี
แบบ 1.1 ไม่มี
แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
แบบ 1.1 ไม่มี
แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต
แบบ 1.1 ไม่มี
แบบ 2.1 ไม่มี
แบบ 2.2 ไม่มี
แบบ 1.1 ไม่มี
แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
แบบ 1.1 ไม่มี
แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
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ภาคผนวก ง
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตาราของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO
ชื่อ – สกุล
ภาษาไทย))
: รองศาสตราจารย์ ดรพัชรินทร์ สิรสุนทร.
(ภาษาอังกฤษ) : Associate Professor Dr. Patcharin Sirasoonthorn
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี
1. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
2. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
3. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
4. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
5. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online
7. ตาราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
8. ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2
สุจิตรา สันธนาภรณ์ , พัชรินทร์ สิรสุนทร, และ ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ) .2559การ .(
พัฒนากระบวนการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการขนส่งทางอากาศ
.ไทยวารสารวิชาการ มรภ)11 ,อุตรดิตถ์.1(, 269-286.
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เสกสรร นิยมเพ็ง, และ พัชรินทร์ สิรสุนทร. (2558). การพัฒนาพื้นที่สาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเมือง กรณีสวนสาธารณะหนองนารี อาเภอเมือง :
จังหวัดเพชรบูรณ์. ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร, 17(2), 21-28.
ดารงค์ ตุ้มทอง, พัชรินทร์ สิรสุนทร, รัตนะ บัวสนธ์ , และ ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูล ย์ .
(2557). ปัญหาเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา สถานการณ์ความไม่เสมอภาคในสังคมไทย :.
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 10(1), 123-141.
สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์ , และ พัชรินทร์ สิรสุนทร. (2557). การพัฒนาแบบจาลองขีด
ความสามารถในการรองรับขยะมูลฝอย เพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนกรณีศึกษาตลาดน้าอัมพ :
วา จังหวัดสมุทรสงคราม. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, 14(1), 94-104.
10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานะข้อมูล
ตามประกาศ กหรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ .อ.พ.
.ศ.พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ2556
12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ กอ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย.พ.
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
.ศ.พ2556
13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ กหรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย .อ.พ.
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
.ศ.พ2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ ซึง่ )
ไม่อยู่ในBeall’s list) หรือ ตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 1
บั นดาล บั ว แดง, และ พัชริ น ทร์ สิร สุน ทร. (2561). วิธีขนส่ งแรงงานข้ามชาติ ผิ ด
กฎหมายเส้นทางค้าทาสจากแม่สอ :ดสู่พื้นที่ชั้นใน. วารสารศิลปศาสตร์, 18(1), 96-118.
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กมเลศ โพธิกนิษฐ, พัชรินทร์ สิรสุนทร, และ วัชรพล พุทธรักษา. (2560). แรงงาน
ข้ามชาติ กับ การทาให้เป็น สัตว์กรณีศึกษาแรงงานข้าม :เศรษฐกิจ ภายใต้ภาวะการถูกกดทับชาติในประเทศไทย. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 13(2), 99-119.
กมเลศ โพธิกนิษฐ ,พัชรินทร์ สิรสุนทร) .และวัชรพล พุทธรักษา ,2560 :หมอลา .(
.จากสุนทรียศาสตร์แห่งการกดทับสู่การเป็นดนตรีแห่งอัตลักษณ์ วารสารอารยธรรมศึกษา
โขงสาละวิน-, )91(, 56-87.
ทศพล ดวงแก้ว, และ พัชรินทร์ สิรสุนทร) .2560การประยุกต์ใช้แบบแผนความ .(
เชื่อด้านสุขภาพของMarshall H. Becker ในการศึกษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน
เมือง จังหวัดพิษณุโลก .วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน .)มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (
10(3) ,101-113 .
วัชรวุฒิ ซื่อสัตย์ , และ พัชริ น ทร์ สิร สุน ทร) .2559 .(“ชุมชนกะเทยไซม่อน คา ”
. บาเรต์ แ ละการสถาปนาความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง อ านาจในเครื อ ข่ า ยทางสั ง คมใหม่ วารสาร
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)12 .1(, 125-150.
Sirasoonthorn, P., Satean, G., Khamunee, W., & Pirasan, J. (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.
สมนึก หงส์ยิ้ม, ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร, นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์, และ พัชรินทร์ สิรสุนทร.
(2558). ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบั ติและปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงานในการจัดระบบ
บริการฝากครรภ์คุณภาพ ของผู้ให้บริการในคลินิกฝากครรภ์ จังหวัดอุทัยธานี . วารสารวิจัย
และพัฒนาระบบสุขภาพ, 7(3), 212-220.
วัชรวุฒิ ซื่อสัตย์ , และ พัชรินทร์ สิรสุนทร. (2558). สุขภาวะทางเพศ และกิจกรรม
ทางเพศของนักศึกษาชายรักชาย. วารสารศิลปศาสตร์, 15(1), 149-164.
ผาสุข แก้วเจริญตา, พัชรินทร์ สิรสุนทร, จักษ์ พันธ์ชูเพชร, และ ประเวช ตันติพิวัฒน
สกุล. (2558). แนวทางการพัฒนาทักษะการสื่อสารเรื่องเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบของพ่อแม่ที่
เป็นเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์. วารสารอารยธรรมศึกษาโขงสาละวิน-, 6(1), 99-122.
สุ ทิ น อ้ อ นอุ บ ล, มนตรี กรรพุ ม มาลย์ , พั ช ริ น ทร์ สิ ร สุ น ทร, และ ทวี ศั ก ดิ์ ศิ ริ พ ร
ไพบูลย์. (2558). การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ. วารสารอารยธรรมศึกษาโขงสาละวิน-, 6(1), 223-257.
ธิดารัตน์ หมีปาน, พัชรินทร์ สิรสุนทร, ทวีศักดิ์ นพเกษร, และ ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์.
(2558). วิถีชีวิตทางสุ ขภาพกับ พฤติ กรรมการบริโ ภคเครื่ อ งดื่ มแอลกอฮอล์ ข องนายทหาร
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ประทวน กองพลทหารราบที่ 4 กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย. วารสารอารย
ธรรมศึกษาโขงสาละวิน-, 6(1), 259-276.
บันดาล บัวแดง, และ พัชรินทร์ สิรสุนทร. (2558). การประยุกต์ใช้ทฤษฎีฐานราก
เพื่อศึกษาผู้ ห นี ภัย จากการสู้ร บในพื้น ที่พักพิงชั่ว คราว ประเทศไทย. วารสารสั งคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 11(2), 201-222.
บันดาล บัวแดง, พัชรินทร์ สิรสุนทร, และ ทวีศักดิ์ ศิริไพบูลย์. (2557). กระบวนการ
ค้น หาปั ญหาในพื้น ที่พิเศษเพื่อการพัฒ นาสั งคม กรณีศึกษาปัญหาการค้ามนุษย์ : . วารสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 34(2), 43-61.
บัวพลอย พรหมแจ้ง, สุภาภรณ์ สุดหนองบัว, ทวีศักดิ์ นพเกษร, พัชรินทร์ สิรสุนทร,
และ ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร. (2557). แนวทางบริการฝากครรภ์แบบบูรณาการตามมุมมองของ
หญิงตั้งครรภ์วันรุ่นในอาเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย ประเทศไทย. วารสารการพยาบาลและ
สุขภาพ, 8(2), 110-127.
ดวงกมล ภูนวล, พัชรินทร์ สิรสุนทร, เสรี พงศ์พิศ, และ ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย .
)2557(. การพัฒนารูปแบบเมืองผู้สูงอายุอยู่สบาย. วารสารสุขศึกษา, 37(126), 82-101.
14. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
15. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
16. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
17. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
แล้ว
-
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ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ
เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม
ลงชื่อ
(พัชรินทร์ สิรสุนทร.รองศาสตราจารย์ ดร)
เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO
ชื่อ – สกุล
ภาษาไทย))
: รองศาสตราจารย์สุทธิชัย ยังสุข
(ภาษาอังกฤษ) : Assoc. Prof. Sutthichai Yungsuk
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี
1. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
2. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
3. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
4. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
5. งานสร้างสรรค์ที่ไดรับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online
7. ตาราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับตาแหน่งทางวิชาการแล้ว

น้าหนัก
0.8
0.6
1
1
0.4
0.2

1

-

8. ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
สุทธิชัย ยังสุข) .2561 (ศาสนาและจริยธรรมเพื่อการพัฒนาสังคม. พิษณุโลก: โฟกัสพ
ริ้น

1

ติง้ .
สุทธิชัย ยังสุข และประพัฒน์ ศรีกุลกิจ) .2561(. สังคมสงเคราะห์แนวพุทธ .
พิษณุโลก: โฟกัสพริ้นติ้ง.
9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล
กลุ่มที่ 2
-

0.6
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น้าหนัก

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
เสฎฐวุฒิ อยู่เบิก, นัทธพงศ์ เรืองคา และสุทธิชัย ยังสุข .(2561). กระบวนการปรับตัวให้
สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมของภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องสังคมโลก
กรณีศึกษาร้านสุเทพสังคโลก ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัย ครั้งที่ .น) 14424-435). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร
11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานะข้อมูล
ตามประกาศ กหรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ .อ.พ.
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ .ศ.2556
12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ กอ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย.พ.
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
.ศ.พ2556
Aurannuch, I., Prajak, S., Kamon, K. & Suttichai, Y) .2014 .(The Behavioural
Signs in Bringing up Phemon )Mon Spirits .(Social and Behavioral Sciences, 174(1),
3025-3032.
13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ กหรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย .อ.พ.
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
.ศ.พ2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ ซึ่งไม่)
อยู่ในBeall’s list) หรือ ตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่
1
อรนุช อินตา, ประจักษ์ สายแสง, กมล การกุศล, และ สุทธิชัย ยังสุข. (2558). เลี้ยงผี
มอญในมิติทางคติชนวิทยา. วารสารราชพฤกษ์, 13(2), 25-32.
14. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
15. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
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น้าหนัก

16. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
17. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
-

1
1

ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่ งทางวิชาการ
เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม

ลงชื่อ
(รองศาสตราจารย์ ดร(สุทธิชัย ยังสุข.
เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ

100

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO
ชื่อ – สกุล
ภาษาไทย))
: รองศาสตราจารย์ ดรชไมพร กาญจนกิจสกุล .
(ภาษาอังกฤษ) : Associate Professor Dr. Chamaiporn Kanchanakijsakul
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี
1. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
2. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
3. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
4. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
5. งานสร้างสรรค์ที่ไดรับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online
7. ตาราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ชไมพร กาญจนกิจสกุล) .2559 .(การเขียนรายงานการวิจัย2 พิมพครั้งที)่ .).
พิษณุโลก.พิมพ์ถูกดอทคอม :
ชไมพร กาญจนกิจสกุล) .2558 .(การเขียนรายงานการวิจัยพิม :พิษณุโลก .พ์ถูก
ดอทคอม.
8. ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
ชไมพร กาญจนกิจสกุล.) 2561). จริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์: หลักการและ
แนวปฏิบัติในการวิจัยทางสังคมศาสตร์. พิษณุโลก: การพิมพ์ดอทคอม.
9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2
-

น้าหนัก
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10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานะข้อมูล
ตามประกาศ กหรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ .อ.พ.
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ .ศ.2556
ชไมพร กาญจนกิจสกุล. (2561). การเกื้อหนุนของครอบครัวต่อความสาเร็จในการใช้
ยาตามแผนการรักษาของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ". ธรรมศาสตร์เวชสาร, 18(ฉบับผนวก),
14-25.
ชไมพร กาญจนกิจสกุล . (2561). กระบวนการเลิกติดเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ได้
สาเร็จของเยาวชนไทย .วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, 38(2), 167-180.
ชไมพร กาญจนกิจสกุล. (2559). กระบวนการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการเกื้อหนุน
ด้านการใช้ยาในผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง .วารสารวิชาการสาธารณสุข, 25(2), 192-203.
สโรชพันธุ์ สุภาวรรณ์ และ ชไมพร กาญจนกิจสกุล. (2557)การประกอบสร้าง .
ภาพลักษณ์ของผู้สูงอายุ. วารสารสังคมศาสตร์, 10(1), 93 – 136.
12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ กอ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย.พ.
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
.ศ.พ2556
13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ กหรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย .อ.พ.
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
.ศ.พ2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ ซึง่ )
ไม่อยู่ในBeall’s list) หรือ ตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 1
14. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
-
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15. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
16. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
17. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
แล้ว
-

น้าหนัก
1
1
1

ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ
เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม

ลงชื่อ
(ชไมพร กาญจนกิจสกุล.รองศาสตราจารย์ ดร)
เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ

103

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO
ชื่อ – สกุล
ภาษาไทย))
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรฟ้ารุง่ มีอุดร.
(ภาษาอังกฤษ) : Assistant Professor Dr. Farung Mee-Udon
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี
1. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
2. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
3. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
4. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
5. งานสร้างสรรค์ที่ไดรับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online
7. ตาราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
8. ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2
10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
กรรณิการ์ ประภาวงศ์, ฟ้ารุ่ง มีอุดร, และรัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2561). ความอยู่ดี
มีสุขของสมาชิกสหกรณ์ประมงพาน จากัด จังหวัดเชียงราย. ใน การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษา

น้าหนัก
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ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17.น) 830-841 :ขอนแก่น .(
.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฟ้ารุ่ง มีอุดร, ถนอมสิน พลลาภ) . และนพรัตน์ รัตนประทุม ,2559). ความสาเร็จและ
ปัญหาอุปสรรคของครัวเรือนที่ทาเกษตรผสมผสาน มุมมองจากผู้มีส่วนร่วมในโครง :การพัฒนา
แก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดาริจ ใน .การประชุมวิชาการระดับชาติราช
มงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 8.น) 185-194(. สุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์.
สุธาสินี ปรีดาสา และ ฟ้ารุ่ง มีอุดร) .2558). บทบาทของครอบครัวที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่. ใน การประชุมวิชาการการควบคุมยาสูบภาคอีสาน ครั้งที่ 1.น) 96105). ขอนแก่น.มหาวิทยาลัยขอนแก่น :
11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานะข้อมูล
ตามประกาศ กหรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ .อ.พ.
.ศ.พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ2556
Mee‐Udon, F. & Donornbao, A. (2015). Thai Women’s Participation in
Governance. Proceedings of the 15th Biennial Global Conference of the
International Association for the Study of the Commons (IASC), Retrieved May
25-29, 2015, from https://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/handle/10535/9847
12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ กอ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย.พ.
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
.ศ.พ2556
Tipyan, C. & Mee‐Udon, F. (2018). Evolution of Common Management:
Opportunities and challenges for Fishing Communities in Thailand. International
Journal of Applied Business & Economic Research, 17, 141-149.
Manolom, T., Promphakping, P. & Mee-Udon, F. (2015). The Local
Conception of Wellbeing in Lao Social Cultural Construction. Asian Social
Science, 11(3), 78-90.
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13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ กหรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย .อ.พ.
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
.ศ.พ2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ ซึง่ )
ไม่อยู่ในBeall’s list) หรือ ตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 1
14. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
15. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
16. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
17. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
แล้ว
-

น้าหนัก
0.8

1
1
1
1

ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม

ลงชื่อ
(ฟ้ารุ่ง มีอุดร.ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร)
เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO
ชื่อ – สกุล
ภาษาไทย))
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรอัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ.
(ภาษาอังกฤษ) : Assistant Professor Dr. Achariya Choowonglert
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี
น้าหนัก
1. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
0.8
2. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.6
3. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
1
4. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
1
5. งานสร้างสรรค์ที่ไดรับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.4
6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
0.2
อิเล็กทรอนิกส์ online
7. ตาราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
1
8. ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
1
แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
อั จ ฉริ ย า ชู ว งศ์ เ ลิ ศ . (2561). การเขียนประวัติ ศ าสตร์นิ พ นธ์ กับ การประดิ ษ ฐ์ ใ หม่
ประเพณีเซ่น (ผี) เมือง: ปัญญาชนท้องถิ่น การสร้างสานึกต่อสถานที่ และอัตลักษณ์ของคนไท
ในอาเภอกวานเซิน พื้นที่สูงของจังหวัดแทงหวา เวียดนาม. ใน ชัยพงษ์ สาเนียง และ สมพงศ์
อาษากิจ (บก..), ข้ามพ้นกับดักคู่ตรงข้าม: ไทศึกษา ล้านนาคดี ประวัติศาสตร์ และมานุษยวิทยา
(น. 243-296). เชียงใหม่: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ. (2561). การสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม สถานที่และอัตลักษณ์ ใน
การพัฒนาสังคมไท ภาคกลางตอนเหนือของเวียดนาม ในยุคก่อนระบบเศรษฐกิจการตลาด.
พิษณุโลก: กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร.
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น้าหนัก
อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ. (2559). การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน. เอกสาร
การสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ หน่วยที่ 6 - 10 (น. 7-1 - 7-81). กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Choowonglert A. (2015). Commodification of Hospitality: The Localized
Process of Constructing Ethnic Tourist Market and Identity in Mai Châu, Northwest
Upland of Vietnam. In R. Pramprasit & S. Tana (Eds.), Community Dynamics:
Perspectives on the Sociology of Development. Phitsanulok: Naresuan Univerisity
Press.
9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
0.6
ฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2
อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ. (2557). เป็นคนใหม่ไทแท้: การใช้อดีตและวัฒนธรรมในฐานะกล
ยุทธ์ทางสารัตถะชาติพันธุ์ของไทขาว, เหตุเกิด ณ พื้นที่สูงทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ประเทศ
เวียดนาม. ชุมทางอินโดจีน, 3(5), 27-50.
10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
0.2
ประชุมวิชาการระดับชาติ
อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ. (2559). ศีลธรรมและความชอบธรรมของผู้ปกครอง: การสร้าง
พื้นที่ทางวัฒนธรรมในเมืองไทชายแดนอาณาจักรได่เวียด ในการฟื้นฟูและกอบกู้เมือ งจาก
กองทัพจีน. ใน การประชุมวิชาการประจาปี 2559 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“รั ฐ คนไท/ไทย ชายแดน และทิ ศ ทางใหม่ ใ นไทศึ ก ษา ” (น .208-227). เชี ย งใหม่ :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ. (2558). เหวียนวันจิ๋ง: ผู้เชื่อมวัฒนธรรมชายขอบเข้ากับความเป็น
สมัยใหม่ภายใต้ระบอบสังคมนิยมเวียดนาม. ชุมทางอินโดจีน: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปริทัศน์,
4(7), 534-558.
11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
0.4
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานะข้อมูล
ตามประกาศ กหรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ .อ.พ.
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ .ศ.2556
Choowonglert, A. (2017). Reconstructing Sense of Place in Relation to
the Nature and Spirits: Local History and Cultural Revitalization of Tai People in
a Vietnam - Laos Border City. In the International Conference on Ecocriticism:
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น้าหนัก
Local and Global Voices (pp. 235-262). Hanoi: Vietnam Academy of Social
Sciences.
Choowonglert, A. & Pham Tran Thag Long. (2017). Creative Guest - Host
Relationship in Homestay Service in Mai Chau. In the International Conference
on Tourism in Vietnam: Tourism Beyond Border (pp.109-120). Hanoi: National
Economic University.
Choowonglert, A. (2015). Hybridizing Hospitality in Negotiating White Tai
Ethnicity in the Ethnic Tourist Market in Uplands of Vietnam. In the Asia Pacific
Sociological Association (APSA) Conference Transforming Societies:
Contestations and Convergences in Asia and the Pacific. Chiang Mai: Chiang Mai
University. Retrieved from
http://rcsd.soc.cmu.ac.th/web/apsa2014/docmedia.php?type=1.
12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
1
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ กอ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย.พ.
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
.ศ.พ2556
13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
0.8
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ กหรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย .อ.พ.
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
.ศ.พ2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ ซึ่งไม่)
อยู่ในBeall’s list) หรือ ตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1
อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ. (2559). การเมืองเชิงวัฒนธรรมของ การเรียนการสอนภาษาไท
ขาวในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม”. วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 35(1), 5-28.
14. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
1
15. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
1
-

109

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี
16. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
17. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
แล้ว
-

น้าหนัก
1
1

ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ
เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม

ลงชื่อ
(อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ.ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร)
เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO
ชื่อ – สกุล
ภาษาไทย))
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรรัดเกล้า เปรมประสิทธิ์.
(ภาษาอังกฤษ) : Assistant Professor Dr. Rudklaw Pampasit
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี
1. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
2. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
3. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
4. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
5. งานสร้างสรรค์ที่ไดรับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online
7. ตาราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
8. ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2
รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์, และ อัครพงษ์ อั้นทอง .(2559)การเปรียบเทียบสมรรถนะ .
:สุขภาวะในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีตัวอย่างพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของ
ประเทศไทย, วารสารเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,20 (2),55 -73.
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รสสุคนธ์ ประดิษฐ์และ , รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ .(2557)ศักยภาพและโอกาสในการ .
.พัฒนาการท่องเที่ยวของอาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ วารสารสังคมศาสตร์ ,10 (2), 127149.
10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
วีรญา พรมประสิทธิ์ , นพรัตน์ รัตนประทุม , และ รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ . (2561).
การเปลี่ยนแปลงจากวิสาหกิจชุมชน สู่ การเป็นสหกรณ์ กรณีศึกษา :สหกรณ์ผู้ผลิตหม้อห้อม
ทุ่งโฮ้งแพร่ จากัด. ใน การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา ครั้งที่ 17.น) 815-829)ขอนแก่น .: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
กรรณิการ์ ประภาวงศ์, ฟ้ารุ่ง มีอุดร, และ รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2561). ความอยู่
ดี มี สุ ข ของสมาชิ ก สหกรณ์ ป ระมงพาน จ ากั ด จั ง หวั ด เชี ย งราย. ใน การสั ม มนาเครื อ ข่ า ย
นักศึกษาระดับ บั ณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17.น) 830-841 .(
.มหาวิทยาลัยขอนแก่น :ขอนแก่น
ไพโรจน์ แสนสุขุมและ ,กุลธิดา ศรีวิเชียร , รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2561). สหกรณ์
ร้านค้ากับกิจการเพื่อสังคม กรณีศึกษาร้านสหกรณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่เมาะ จังหวัด :
ล าปาง. ใน การสั ม มนาเครื อ ข่ า ยนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สาขาสั ง คมวิ ท ยาและ
มานุษยวิทยา ครั้งที่ 17.น) 842-856.มหาวิทยาลัยขอนแก่น :ขอนแก่น .(
อรวรรณ ฌานศรี และ รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ .(2560)ทิศทางการพัฒนาภาค .
การเกษตรไทยกั บ การก้ า วสู่ ป ระเทศไทย 4.0. ใน การสั ม มนาเครื อ ข่ า ยนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สาขาสั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยา ครั้ ง ที่ . น ) 16 951-970(. พิ ษ ณุ โ ลก:
มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ และ รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ .(2560)) ของเสียเหลือศูนย์ .Zero
Waste): แนวคิดและหลั กการสู่ สั งคมปลอดขยะ. ใน การสั มมนาเครือข่ายนักศึกษาระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สาขาสั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยา ครั้ ง ที่ . น ) . 16 915-930(. พิ ษ ณุ โ ลก:
มหาวิทยาลัยนเรศวร.
เขมิกา วริทธิ์วุฒิกุล และ รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ .(2559)การเปลี่ยนแปลงภูมิสังคม .
ของชุมชนชายแดนภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ใน .การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ .น) 15181-199สงขลา .(: มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ และ รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ .(2559) .กระแสการพัฒนาสังคม
บนวิถีพึ่งพา ใน .พึ่งตนเอง..พึ่งพิง..การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ .น) .15607-616). สงขลามหาวิทยาลัยทักษิณ :
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รสสุคนธ์ ประดิษฐ์ และ รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ .(2559)โครงสร้างองค์กรภาครัฐที .่มี
บทบาทหลักต่อการท่องเที่ยวไทย ใน .การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ .น) .15497-508). สงขลามหาวิทยาลัยทักษิณ :
ณัฐฐาศิริ ทรัพย์ชนะกุล และ รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ .(2558)แนวทางการพัฒนา .
วิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา บ้านบุไทรโฮมสเตย์ ตาบลไทยสามัคคี อาเภอวังน้าเขียว จังหวัด
ใน .นครราชสีมาการประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ครั้งที่ 9 .น)622-637). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา
11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานะข้อมูล
ตามประกาศ กหรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ .อ.พ.
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ .ศ.2556
Varitwuttikul, K., & Pampasit, R. (2015). Reterritorialization and the
Transformation of a Community’s Way of Life at Phu Doo Border Area, Uttaradit
Province. Proceedings: of the 1rd International Conference on Ethnics in Asia
(p.147 .(Phitsanulok: Naresuan University.
Pradit, R., & Pampasit, R. )2015(. Conspectus of Thai Government
Agencies on Tourism Management. Proceedings: of the 1rd International
Conference on Ethnics in Asia )p.118). Phitsanulok: Naresuan University.
12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ กอ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย.พ.
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
.ศ.พ2556
Pampasit, R. (2018). The Waste Management of the Local
Administrative Organization in Khao Kho District, Phetchabun Province,
Thailand. Journal of Physics: Conf Series, 1028. Retrieved from
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1028/1/012172.
Satrio Wibowo, R., Wannasubchae, S., & Pampasit, R. (2018). The
Authority of the Indonesian Local Government in Tourism Management: “A
Case Study of Tourism Management in Berau Regency, East Kalimantan
Province”. Journal of Physics: Conf. Series, 1028. Retrieved from
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1028/1/012176.
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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.
13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ กหรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย .อ.พ.
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
.ศ.พ2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ ซึง่ )
ไม่อยู่ในBeall’s list) หรือ ตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 1
รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ .(2559)บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ .
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนจากการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ .วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร,12 (2),195 -216.
ผาณิต โกธรรมและ ,พุดตาน พันธุเณร , รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ .(2558)ประเมิน .
มูลค่าผลกระทบจากมลพิษ : กรณีพื้นที่อุตสาหกรรม ตาบลท่าตูม อาเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัด
ปราจีนบุรี. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, 10(1), 50-61.
นิ ตยา ดอกไม้ และ รั ด เกล้า เปรมประสิทธิ์ .(2558)การบริห ารจัดการกองทุ น .
สวัสดิการชุมชนเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา: กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลพรหมพิราม อาเภอ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก .สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , 21(1), 101114.
รั ด เกล้า เปรมประสิทธิ์ .(2557)การพัฒ นาศักยภาพแหล่ งท่องเที่ยวอาเภอปัว .
.จังหวัดน่านวารสารอารยธรรมศึกษาโขงสาละวิน-, 5(1), 195-216.
รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ .(2557)แผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อาเภอปัว .
.จังหวัดน่านวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน, 6(1), 61-80.
14. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
15. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
-

น้าหนัก
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16. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
17. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
แล้ว
-

น้าหนัก
1
1

ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ
เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร(รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์.
เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO
ชื่อ – สกุล
ภาษาไทย))
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรมณฑิรา อินจ่าย.
(ภาษาอังกฤษ) : Assistant Professor Dr. Montira Injai
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
งานสร้างสรรค์ทไี่ ดรับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online
ตาราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
บทความวิจยั หรือบทความทางวิชาการที่ตพี ิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล
กลุ่มที่ 2
-

น้าหนัก
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10. บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ
มณฑิรา อินจ่าย) .2560). กลยุทธ์กระดาษแผ่นเดียวในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใน .
การประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 1 เครือข่ายการประกันคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ใ น ภู มิ ภ า ค ต ะ วั น ต ก . น ) 103-117). น ค ร ป ฐ ม :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน.
มินตรา บุญญสิทธิกุล, ใจชนก วงศ์ใจฟู, ชญานุช พุ่มพวง, วชิราภรณ์ สุวรรณชื่น , อรนิชา
โพธิ , วราลั ก ษณ์ ปวนสุ ริ น ทร์ , และมณฑิ ร า อิ น จ่ า ย) .2559บุ ค ลิ ก ภาพห้ า องค์ ป ระกอบกับ .(
ความเครียดในการทางานของเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ยุคประเทศ
4 ไทย.0. ใน สาเนาว์ เสาวกูล (.ก.บ), การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่
8, วิจัยเพื่อประเทศไทย 4. .น) 0D251-D258). สุรินทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน :
.วิทยาเขตสุรินทร์
พัชรินทร์ สิรสุนทร, มณฑิรา อินจ่าย, กวินธร เสถียร, พิษนุ อภิสมาจารโยธิน , จักรพันธ์
เพ็ชรภูม,ิ ผาสุข แก้วเจริญตา, และดารงค์ ตุ้มทอง) .2559กรณีศึกษาการพัฒนา :การให้เชิงกลยุทธ์ .(
ใน . เด็ ก และเยาวชนของมู ล นิ ธิ ส ยามกั ม มาจล การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ เ ครื อ ข่ า ยวิ จั ย
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11, เครือข่ายวิจัยอุดมศึ กษา สานพลังประชารัฐ .น) 21492157.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี :นครราชสีมา .(
มณฑิ รา อินจ่ า ย, อานวย พิ รุณ สาร, และสุ ริย า อิ น จ่ า ย) .2558). การแสวงหาอนาคต
ร่วมกันในการทางานสาธารณะบนพื้นฐานอัตลักษณ์เชิงจิตวิทยาของบุคลากรกรมตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์และสันนิบาตแห่งประเทศไทย ใน .การประชุมวิชาการและการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ครั้งที่ 14, แรงจูงใจและความหมายในชีวิต .น) พลังทางบวกเชิงจิตวิทยา :14-23). กรุงเทพฯคณะ :
.จิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิ ช าการระดั บ นานาชาติ หรือในวารสารวิ ช าการระดั บ ชาติ ที่ มี อ ยู่ ในฐานะข้ อมู ล ตาม
ประกาศ กหรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเ .อ.พ.กณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ .ศ.2556
12. บทความวิจยั หรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ กอ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย.พ.
.ศ.หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ
2556
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Injai, M., Opasanon, N., Anusaksathien, K., Boonsiriya, P. & Kiksanthia, K. (2018).
Training on demand: A tailored training program from the Voice Dialogue perspective
for pre-cooperative education students. Kasetsart Journal of Social Sciences, 39(3),
755-767.

น้าหนัก

13. บทความวิจยั หรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ กหรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์ .อ.พ.
.ศ.การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ2556 แต่
สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ ซึง่ ไม่อยู่ใน)Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
มณฑิรา อินจ่าย, ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา, และสุพรรณี เกลื่อนกลาด) .2558). การแสวงหาอนาคต
ร่วมกันบนพื้นฐานอัตลักษณ์ส่วนบุคคลของเครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอในจังหวัดอุตรดิตถ์ .วารสาร
การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน, 8(1), 122-133.
14. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สตั ว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
15. ผลงานทีไ่ ด้รับการจดสิทธิบัตร
16. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่ จ้างให้ดาเนินการ
17. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ ด้รบั การประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
-

0.8

1
1
1
1

ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ เป็นผลงานทาง
วิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม

ลงชื่อ...................................................................
(มณฑิรา อินจ่าย.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร)
เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO
ชื่อ – สกุล
ภาษาไทย))
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรกวินธร เสถียร.
(ภาษาอังกฤษ) : Assistant Professor Dr. Gwyntorn Satean
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี
น้าหนัก
1. งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
0.8
2. งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.6
3. งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
1
4. งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
1
5. งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.4
6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 0.2
online
อารียา แพ่งกลิ่น และ กวินธร เสถียร) .2561 .(Research Gate: เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น เต่า...
สืบค้นจาก .ทะเลจะเผชิญความเสี่ยงใดhttps://goo.gl/k8HLzC.
ปิยะทิพย์ สงสว่าง และ กวินธร เสถียร) .2561 .(Research Gate: สูงวัยก็ไม่หวั่น เพียงมาปั่น
ช่วยเพิ่มภูมิ สืบค้นจาก .)คุ้มกัน(https://goo.gl/CsiFhf
7. ตาราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
8. ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้
นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
9. บทความวิจยั หรือบทความทางวิชาการที่ตพี ิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูลกลุ่มที่
2
10. บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
0.2
วิชาการระดับชาติ
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น้าหนัก
กวินธร เสถียร, ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา, เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์ และคณะ) .2559การถอดบทเรียนการ .(
ใน .พัฒนาแกนนาชุมชนเพื่อการจัดการขยะ ตาบลแคมป์สน อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์The 41st
National and 5th International Graduate Research Conference: Research Driven
Globalization (น .322-334.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ :.พ.ป.ม .(
พัชรินทร์ สิรสุนทร ,มณฑิรา อินจ่าย ,กวินธร เสถียรจักรพันธ์ เพ็ชร ,พิษนุ อภิสมาจารโยธิน ,
) .และ ดารง ตุ้มทอง ,ผาสุก แก้วเจริญตา ,ภูม2559(.
ิ
การให้เชิงกลยุทธ์: กรณีศึกษา การพัฒนาเด็กและ
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16 (น. 62-77). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ยุทธนา เกตุคา และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน) .2560). ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผน
ความเชื่อด้านสุขภาพกับการจัดการเรือนร่างตนเองของคนอ้วนในจังหวัดพิษณุโลก ใน .การ
ประชุมวิชาการและนาเสนอผลการวิจัยระดับชาติเรื่อง สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน :
ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ (น.205-216). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
พงษ์กฤษณ์ จันทร์เชื้อ และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน) .2560). ความสัมพันธ์ระหว่าง
การสร้างวาทกรรมกับการประกอบสร้างความจริงในโลกไซเบอร์บนเฟซบุค ใน .การประชุม
วิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ชีวิต
และสังคมผู้สูงอายุ .น)82-90). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
พัชรินทร์ สิรสุนทร, มณฑิรา อินจ่าย, กวินธร เสถียร, พิษนุ อภิสมาจารโยธิน, จักร
พั น ธ์ เพ็ ช รภู มิ , ผาสุ ก แก้ ว เจริ ญ ตา, และ ด ารงค์ ตุ้ ม ทอง. (2559). การให้ เ ชิ ง กลยุ ท ธ์ :
กรณีศึกษา การพัฒนาเด็กและเยาวชน ของมูลนิธิสยามกัมมาจล. ใน การประชุมวิช าการ
ระดับชาติเครือข่ายวิจัย สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 11 เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาสาน
พลังประชารัฐ (น. 2149-2157). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
สมยศ ภูมิเรศสุนทร และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน) .2558). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาและรองรับคุณภาพโรงพยาบาลโพนทราย
อาเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ใน .การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 การวิจัยและ
พัฒนาสู่การบริหารองค์กรในยุคดิจิตอล .น)39-51). ศรีสะเกษ: มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา.

น้าหนัก
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น้าหนัก
11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
0.4
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานะข้อมูล
ตามประกาศ กหรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ .อ.พ.
.ศ.พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ2556
12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
1
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ กอ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย.พ.
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
.ศ.พ2556
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.
13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
0.8
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ กหรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย .อ.พ.
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
.ศ.พ2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ ซึง่ )
ไม่อยู่ในBeall’s list) หรือ ตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 1
เรือนรสสุคนธ์ จันทร์เจริญ และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน ) .2561ความสัมพันธ์ .(
ระหว่างการใช้สื่อสังคมออนไลน์และภาวะการกลัวการตกกระแสของนักศึกษามหาวิทยาลัย
.แห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกวารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร, )101(, 69-94.
พิษนุ อภิสมาจารโยธิน) .2560.( ความท้าทายในการบริหารระบบสุขภาพชุมชนของ
ไทย: การศึกษา นาร่องในจังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย. วารสาร มทร.อีสาน, 4(2), 61-76.
พิษนุ อภิสมาจารโยธิน) .2559การวิเคราะห์และประเมินผลนโยบายสาธารณะด้าน .(
กรณี ศึ ก ษาโครงการน้ าดื่ ม สะอาดของต าบลหนองดิน แดงจังหวัด : เศรษฐกิ จ และ สุ ข ภาพ
.นครปฐมวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,)36 1(, 62-81. (TCI 1)
พิษนุ อภิสมาจารโยธิน ) .2557รูปแบบการใช้การแพทย์แบบผสมผสานของผู้ป่วย .(
.โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างในจังหวัดนครปฐม วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร,)34 4(,
171-189.
14. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
1
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15. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
16. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
17. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
แล้ว
-

น้าหนัก
1
1
1

ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ
เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม
ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร(พิษนุ อภิสมาจารโยธิน.
เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO
ชื่อ – สกุล
ภาษาไทย))
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรฐานิดา บุญวรรโณ.
(ภาษาอังกฤษ) : Assistant Professor Dr. Thanida Boonwanno
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี
1. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
2. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
3. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
4. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
5. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online
7. ตาราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
8. ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2
ฐานิดา บุญวรรโณ) .2560จอร์จ กองโดมินาสกับมโนทัศน์ทางมานุษยวิทยาว่า .(
ด้วย“ระยะทางสังคม” .วารสารวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 40(2), 33-76.
10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
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ฐานิดา บุญวรรโณ) .2558 .(จริยธรรมในชาติพันธุ์วรรณาจอร์จ กองโดมินาสกับ :
) บทเรียนจากพวกเรากินป่าNous avons mangé la forêt) ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 9” น) .133-148). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัย
นเรศวร.
ฐานิดา บุญวรรโณ) .2560จังหวะชีวิตของชาวนาบางระกาหลังโครงการบางระกา .(
ใน .โมเดลการประชุมวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 11” น) . 251266). กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานะข้อมูล
ตามประกาศ กหรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ .อ.พ.
.ศ.พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ2556
12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ กอ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย.พ.
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
.ศ.พ2556
Boonwanno, T. (2018). Ethnogenèse des Thaïs-Ko-Kong : une « ethniefrontières » dans un espace transfrontalier. Hommage à Jean Baffie, mon achan.
Moussons, 31, 93-116.
13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ กหรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย .อ.พ.
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
.ศ.พ2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ ซึง่ )
ไม่อยู่ในBeall’s list) หรือ ตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 1
นิสาพร วัฒนศัพท์, ฐานิดา บุญวรรโณ) .และศิวาภรณ์ ไขยเจริญ ,2559). ช่วงชั้นทาง
สังคม ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมและการอธิบายถึงความเป็นประขากรกลุ่มเปราะบางใน
สังคม .วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข, 10 (4), 362-376.
14. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
-

น้าหนัก
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15. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
16. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
17. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
แล้ว
-

น้าหนัก
1
1

1

ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ
เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม

.ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร(ฐานิดา บุญวรรโณ.
เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO
ชื่อ – สกุล
ภาษาไทย))
: ดร.ปริญญา สร้อยทอง
(ภาษาอังกฤษ) : Dr. Parinya Soithong
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี
1. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
2. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
3. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
4. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
5. งานสร้างสรรค์ที่ไดรับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online
7. ตาราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
8. ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
ปริญญา สร้อยทอง. (2560). หนังสือชุดสารวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่น
เล่มที่ เรื่องนักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ 55. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า.
ปริญญา สร้อยทอง. (2558). Naresuan University’s Role in Promoting Good
Governance in Local Government. ใน ชีวิต อานาจ ชาติพันธุ์. พิษณุโลก: ภาควิชาสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
กลุ่มที่ 2
-

น้าหนัก
0.8
0.6
1
1
0.4
0.2

1
1

0.6

130

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี
10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
ปริ ญ ญา สร้ อ ยทอง. )2560การพั ฒ นาธรรมาภิ บ าลท้ อ งถิ่ น โดยกระบวนการ .(
บ้านคลองปากร้าว 2 ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่ที่ :ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ กรณี
หนองอ้อ.ตอสุโขทัย.ศรีสัชนาลัย จ.. ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่
6: 4 ศิลปวัฒนธรรมวิจัย เพื่อประเทศไทย “.0” .น)2781 –2791กองบริห าร :พะเยา .(
งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา.
11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานะข้อมูล
ตามประกาศ กหรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ .อ.พ.
.ศ.พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ2556
Soithong, P., Suksawas, W. Koomvej, T., & Jeerakamol, O. ( 2 0 1 8 ) .
University – Social Engagement :Naresuan University’s role on promoting good
governance in local government : the case study of Nong- Or TAO, Sukhothai
Province. In Association for Local and Community Development (CSD.) (pp.
214-225). Phra Nakhon Si Ayutthaya: Mahachulalongkornrajavidyalaya University.
Suksawas, W., Soithong, P., & Mayer, P. (2017). Modernization, Social
Capital and Public Participation in the Creation of Self-Management Charter in
Thailand. In 1 st International Community Social Development (Online
Proceeding). Bangkok: Malaysia Technical Scientist Association (Ed.).
Suksawas, W., & Soithong, P.) 2014(. Enhancing Public Participation in
Local Government’s Public Service Delivery: A Participatory Action Research in
Nong-Or Tambon Administrative Organizations, Si Satchanalai District, Sukhothai
Province. In International Symposium on Business and Social Sciences (pp.
ISBSS-3158). Sapporo: ISBSS International Committee Board.
12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ กอ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย.พ.
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ .ศ.2556
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี
Suksawas, W., Soithong, P., & Mayer, P. (2018). Modernization, Social
Capital and Public Participation in the Creation of Self-Management Charter in
Thailand. Advanced Science Letters, 24(5), 2185-2189.
13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ กหรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย .อ.พ.
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
.ศ.พ2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ ซึง่ )
ไม่อยู่ในBeall’s list) หรือ ตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 1
14. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
15. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
16. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
17. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
แล้ว
สุ ทธิชัย ยั งสุ ข ,ปริ ญ ญา สร้ อ ยทอง และ ครรชิต ,วัล ลภัช สุ ขสวัส ดิ์ ,สุ ขนาค.
)2561(. โครงการสารวจเกษตรกรและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร ในพื้นที่ภาคเหนือ โซน 3
) จั ง หวั ด นครสวรรค์ จั ง หวั ด พิ จิ ต ร จั ง หวั ด ก าแพงเพชร จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี ( . พิ ษ ณุ โ ลก:
มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการสารวจเกษตรกรใน) .36 พื้นที่ ธนาคารที่ดินเพื่อการเกษตรกร(
ปริญญา สร้อยทอง) .และ สุทธิชัย ยังสุข ,วัลลภัช สุขสวัสดิ์ ,2561 .(ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการตามตัวชี้วัดที่ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เทศบาลเมืองอรัญญิก 2 มิติที่ 1
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการปีงบประมาณ ) .
2561เทศบาลเมืองอรัญญิก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก(
ปริญญา สร้อยทอง) .และ สุทธิชัย ยังสุข ,วัลลภัช สุขสวัสดิ์ ,2561 .(ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการตามตัวชี้วัดที่ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เทศบาลตาบลสนาม 2 มิติที่ 1
คลี อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวรโครงการบริการ) .
2561 วิชาการปีงบประมาณเทศบาลตาบลสนามคลี อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก(
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี
ปริญญา สร้อยทอง) .และสุทธิชัย ยังสุข ,วัลลภัช สุขสวัสดิ์ ,2560 .(ความพึงพอใจ
ของผู้ รั บ บริ ก ารตามตั ว ชี้ วั ด ที่ มิ ติ ด้ า นคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร เทศบาลนคร 2 มิ ติ ที่ 1
.นครสวรรค์ อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการ) .
256 ปีงบประมาณ0 เทศบาลนครนครสวรรค์ อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์(
ปริญญา สร้อยทองวัลลภั ,ช สุขสวัสดิ์) .และสุทธิชัย ยังสุข ,2560 .(ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการตามตัวชี้วัดที่ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เทศบาลตาบลป่าแดง 2 มิติที่ 1
อ าเภอชาติ ต ระการ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก. พิ ษ ณุ โ ลก: มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร โครงการ) .
256 ปีงบประมาณ0 เทศบาลตาบลป่าแดง อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก(
ปริญญา สร้อยทอง) .และสุทธิชัย ยังสุข ,วัลลภัช สุขสวัสดิ์ ,2559 .(ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการตามตัวชี้วัดที่ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เทศบาลตาบลบาง 2 มิติที่ 1
ระกาเมืองใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร ) .โครงการ
ปีงบประมาณ 2559 เทศบาลตาบลบางระกาเมืองใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก(
ปริญญา สร้อยทอง) .และสุทธิชัย ยังสุข ,วัลลภัช สุขสวัสดิ์ ,2559 .(ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการตามตัวชี้วัดที่ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ องค์การบริหารส่วน มิติที่2 1
ตาบลหั ว รอ อาเภอเมือง จั งหวัดพิษณุโ ลก. พิษณุโ ลก: มหาวิทยาลั ยนเรศวร .นเรศวร .
25 โครงการปีงบประมาณ)59 องค์การบริหารส่วนตาบลหัวรอ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก(

น้าหนัก

ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ
เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม

ลงชื่อ
(ปริญญา สร้อยทอง.ดร)
เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO
ชื่อ – สกุล
ภาษาไทย))
: ดรนพรัตน์ รัตนประทุม.
(ภาษาอังกฤษ) : Dr. Nopparat Rattanaprathum
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี
1. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
2. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
3. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
4. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
5. งานสร้างสรรค์ที่ไดรับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online
7. ตาราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
8. ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2
10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
วีรญา พรมประสิทธิ์, นพรัตน์ รัตนประทุม, และรัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2561). การ

น้าหนัก
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี
น้าหนัก
เปลี่ยนแปลงจากวิสาหกิจชุมชน สู่ การเป็นสหกรณ์กรณีศึกษา สหกรณ์ผู้ผลิตหม้อห้อมทุ่งโฮ้ง :
แพร่ จ ากัด . ใน การสั มมนาเครื อ ข่ ายนั กศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ กษา สาขาสั งคมวิ ทยาและ
มานุษยวิทยา ครั้งที่ 17.น) 815-829)ขอนแก่น .: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ฟ้ารุ่ง มีอุดรและ ,ถนอมสิน พลลาภ , นพรัตน์ รัตนประทุม) .2559). ความสาเร็จและ
ปัญหาอุปสรรคของครัวเรือนที่ทาเกษตรผสมผสาน มุมมองจากผู้มีส่วนร่วมในโครงการพัฒนา :
ใน .แก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดาริการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคล
สุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 8.น) 185-194(. สุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสุรินทร์.
11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
0.4
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ กหรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ .อ.พ.
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ .ศ.2556
Promphakping, B., Rattanaprathum, N., Somaboot, P., Promphakping,
N., & Weeranakin, P. (2017). Prioritizing Wellbeing of Rural Households of the
Northeast of Thailand: A comparison of Changes over a Decade (2005-2016).
The Social Sciences, 12(10), 1854-1859.
12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
1
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ กอ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย.พ.
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
.ศ.พ2556
13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
0.8
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ กหรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย .อ.พ.
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
.ศ.พ2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ ซึง่ )
ไม่อยู่ในBeall’s list) หรือ ตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 1
14. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
1
-

135

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี
15. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
16. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
17. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
แล้ว
-

น้าหนัก
1
1
1

ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ
เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม

ลงชื่อ
(นพรัตน์ รัตนประทุม.ดร)
เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO
ชื่อ – สกุล
ภาษาไทย))
: ดรศุภสิทธิ์ ต๊ะนา.
(ภาษาอังกฤษ) : Dr. Supasit Tana
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี
น้าหนัก
1. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
0.8
2. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.6
3. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
1
4. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
1
5. งานสร้างสรรค์ที่ไดรับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.4
6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
0.2
อิเล็กทรอนิกส์ online
7. ตาราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
1
8. ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
1
แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
0.6
ฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2
10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
0.2
ประชุมวิชาการระดับชาติ
กวินธร เสถียร, ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา, เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์ , ธีรพจน์ ฟักน้ อย, วัฒนศักดิ์
จันทร์แปลง, บรรณกร เสือสิงห์, และคณะ) .2559การถอดบทเรียนการพัฒนาแกนนาชุมชน .(
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี
น้าหนัก
ใน .เพื่อการจัดการขยะ ตาบลแคมป์สน อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ การประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ .น) 41322-334มหาวิทยาล :ปทุมธานี .(ัย
ราชภัฏวไลยลงกรณ์.
11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
0.4
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานะข้อมูล
ตามประกาศ กหรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ .อ.พ.
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ .ศ.2556
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, )32(, 1540-1557.
12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
1
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ กอ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย.พ.
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
.ศ.พ2556
13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
0.8
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ กหรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย .อ.พ.
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
.ศ.พ2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ ซึง่ )
ไม่อยู่ในBeall’s list) หรือ ตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 1
รัฐชฎาภรณ์ นันทเสน, ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา, และ วารีรตั น์ แก้วอุไร) .2561). การพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสุนทรียสนทนา เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมประชาธิปไตยด้านคารว
ธรรม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 20
(2), 201-212.
ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา. )2560การประเมินแผนแม่บทเพื่อกาหนดทิศทางแผนงานโครงการ .(
พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดาริสานักงานคณะกรรมการพิเศษ .
.เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน, 10
)3(, 22-35.
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี
มณฑิรา อินจ่าย, ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา) .และ สุพรรณี เกลื่อนกลาด ,2558การแสวงหา .(
อนาคตร่วมกันบนพื้นฐานอัตลักษณ์ส่วนบุคคล ของเครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอในจังหวัด
.อุตรดิตถ์วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน )มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(, ) 81(, 122133.
14. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
15. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
16. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
17. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
แล้ว
-

น้าหนัก

1
1
1
1

ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ
เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม

ลงชื่อ
(ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา.ดร)
เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO
ชื่อ – สกุล
ภาษาไทย))
: ดร เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์.
(ภาษาอังกฤษ) : Dr. Saowaluk Limsiriwong
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี
1. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
2. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
3. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
4. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
5. งานสร้างสรรค์ที่ไดรับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online
7. ตาราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
8. ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2
10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
กวินธร เสถียร, ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา, เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์, ธีรพจน์ ฟักน้อย, วัฒนศักดิ์
จันทร์แปลง, บรรณกร เสือสิงห์, และคณะ) .2559การถอดบทเรียนการพัฒนาแกนนาชุมชน .(

น้าหนัก
-

-

-

0.2
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี
เพื่อการจัดการขยะ ตาบลแคมป์สน อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ใน .การประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ .น) 41322-334มหาวิทยาลัย :ปทุมธานี .(
.ราชภัฏวไลยลงกรณ์
11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานะข้อมูล
ตามประกาศ กหรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ .อ.พ.
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ .ศ.2556
12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ กอ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย.พ.
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
.ศ.พ2556
13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ กหรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย .อ.พ.
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
.ศ.พ2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ ซึง่ )
ไม่อยู่ในBeall’s list) หรือ ตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 1
เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์) .2561 .(แนวทางการพัฒนาการผลิตกล้วยตากอย่างยั่งยืน
พื้นที่อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลกสานักงาน .คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. วารสารการ
วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ,11) 1(, 141- 150.
14. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
15. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
16. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์) .2559 แนวทางการพัฒนาการผลิตกล้วยตากอย่างยั่งยืน.(
พื้นที่อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก.(รายงานการวิจัย).: มหาวิทยาลัยนเรศวร .
สานักงาน)คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สัญญาเลขที่ R2559B106.(

น้าหนัก

-

-

0.8

1
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี
17. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
แล้ว
-

น้าหนัก
-

ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ
เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม

ลงชื่อ
(เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์.ดร)
เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO
ชื่อ – สกุล
ภาษาไทย))
: ดรกมเลศ โพธิกนิษฐ.
(ภาษาอังกฤษ) : Dr.Kammales Photikanit
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี
น้าหนัก
1. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
0.8
2. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.6
3. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
1
4. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
1
5. งานสร้างสรรค์ที่ไดรับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.4
วศิ น ปั ญ ญาวุ ธ ตระกู ล และ ,กมเลศ โพธิ ก นิ ษ ฐ .(2560) .บทส ารวจสถานการณ์
แรงงานข้ามชาติในเขตภาคเหนือตอนล่าง :พิษณุโลก .)ที่ต้องอยู่ให้รอด( เมื่อวาน และวันนี้ :
.รัตนสุวรรณการพิมพ์
6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
0.2
อิเล็กทรอนิกส์ online
7. ตาราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
1
8. ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
1
แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
0.6
ฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2
กมเลศ โพธิกนิษฐ) .และวัชรพล พุทธรักษา ,พัชรินทร์ สิรสุนทร ,2560 :หมอลา .(
.จากสุนทรียศาสตร์แห่งการกดทับสู่การเป็นดนตรีแห่งอัตลักษณ์วารสารอารยธรรมศึกษา โขงสาละวิน, )91(,56 -87.
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี
น้าหนัก
10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
0.2
ประชุมวิชาการระดับชาติ
กมเลศ โพธิ ก นิ ษ ฐและวั ช รพล ,บุ ณ ยสฤษฎ์ อเนกสุ ข ,พั ช ริ น ทร์ สิ ร สุ น ทร ,
) .พุทธรักษา2559บทวิเคราะห์การผลิตซ้าอุดมการณ์ประชาธิปไตยแบบ ฌาคส์ .( รองสิแยร์
กับนัยยะทางบทเพลง .ใน โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคม
วิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยา ครั้ ง ที่ 15 ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2558, ในระหว่ า งวั น ที่ 28 – 29
พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา.
11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
0.4
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานะข้อมูล
ตามประกาศ กหรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ .อ.พ.
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ .ศ.2556
Khampa, K. , Sirasoonthorn, P. , Photikanit, K) . 2017 . ( Mobile Grocery:
Urban Food Ways and Urbanization . PEOPLE : International Journal of Social
Sciences, 3)2(, 1571-1581 .
Photikanit, K., Sirasoonthorn, P. , Boonyasarit A. , Watcharabon B . (2017). Thai
State, Health Discourses and Subalternity among Migrant Workers : Lesson
Learned From Thailand. In the 12th International Conference on Business
Management & Legal Studies (ICBMLS). Kuala Lumpur: University of Malaya.
12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
1
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ กอ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย.พ.
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
.ศ.พ2556
Photikanit, K., & Sirasoonthorn, P . (2018) . The Reconstruction of Social
Ideology through the Power of Music : A Case of Suntaraporn Band, Thailand,
Kasetsart Journal of Social Sciences, 39(3), 343-350.
13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
0.8
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ กหรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย .อ.พ.
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
.ศ.พ2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ ซึง่ )
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี
ไม่อยู่ในBeall’s list) หรือ ตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 1
14. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
15. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
16. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
กมเลศ โพธิกนิษฐ) .2561 .(โครงการวิจัยเพื่อสารวจข้อมูลประเด็นความขัดแย้งจาก
การดาเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐในเขตพื้นที่ภาคเหนือ (Conflict Mapping
Phase 204506 ทุนวิจัยจากสถาบันพระปกเกล้า ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ .)/ 2561.
17. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
แล้ว
-

น้าหนัก

1
1
1

1

ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน ่งทางวิชาการ
เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม

................................................................... ลงชื่อ
(กมเลศ โพธิกนิษฐ.ดร)
เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO
ชื่อ – สกุล
ภาษาไทย))
: ดรบุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล .
(ภาษาอังกฤษ) : Dr. Busarin Lertchavalitsakul
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี
1. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
2. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
3. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
4. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
5. งานสร้างสรรค์ที่ไดรับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online
บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล) .2561) .จากทิวลิปสู่อุตสาหกรรมดอกไม้สัญลักษณ์ชนชั้น...
สู่การควบคุมความรู้และเทคโนโลยีของเนเธอร์แลนด์ .TCIJ. สืบค้นวันที่ 3 เมษายน 2561 จาก
https//:www.tcijthai.com/news/2018/4/article/7873.
บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล .(2561)มากกว่าของกินและอัต...ชีสจากเนเธอร์แลนด์ .
.ลักษณ์ของชาติ TCIJจาก 2561 กุมภาพันธ์ 27 สืบคนวันที่ .
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พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ .ศ.2556
Lertchavalitsakul, B .(2016) .Shifting Forms of Mobility :Rethinking Shan
Migration in Thailand. In S. Kosem (ed.) Border Twists, Burma Trajectories :
Perception, Reforms, and Adaptations ) pp . 127– 152 . ( Chiang Mai : Center for
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ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ
เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม

ลงชื่อ
(บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล.ดร)
เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ
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ภาคผนวก จ.
Program Structure และ Curriculum Mapping
ปีที่ 1

ปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

K: มีความรูเ้ ชิงทฤษฎี
การพัฒนาสังคม
และความเข้าใจ
สังคมที่มีความเป็น
พหุลักษณ์
S: ทักษะการอธิบาย
ปรากฏการณ์ทาง
สังคมที่มีความ
หลากหลาย

K: มีความรูเ้ ชิงทฤษฎี
ด้านการวิจัยและ
นโยบายการพัฒนา
สังคม

A: ใฝ่เรียนรู้
และมีความคิด
เชิงวิเคราะห์

S: ทักษะการเขียน
โครงร่างงานวิจัย
จากการวิเคราะห์
ปรากฏการณ์
ทางสังคม
A: กล้าวิพากษ์บน
พื้นฐานวิชาการ
อย่างสร้างสรรค์
และมีจริยธรรม

ภาคเรียนที่ 1

ปีที่ 3/ปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

K: มีความรู้ที่จาเป็นต่อ K: มีความรู้ที่ในการ
K: เข้าใจหลักการ
K: มีความรู้ทจี่ าเป็น
การวิจัยภาคสนาม
วิเคราะห์สังเคราะห์
วางแผนพัฒนา
ในการเชือ่ มโยง
ทฤษฎีและนโยบาย
องค์กรและ
ปรากฏการณ์ทาง
ทางสังคม
แผนการพัฒนา
สังคมในท้องถิน่
ชุมชน
และระดับสากล
S: ทักษะการปฏิบัติการ S: ทักษะการถ่ายทอด S: ทักษะการสร้างแผน S: ทักษะการบริหาร
วิจัยภาคสนาม
ความรู้สู่สาธารณชน
และนวัตกรรมที่
การวิจัย เพือ่
เกี่ยวข้องกับการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาเครือข่าย
พัฒนาสังคม
องค์กร และชุมชน
A: มีจริยธรรมการวิจัย A: มีความคิดเชื่อมโยง A: มีจิตสานึกในการ
A: มีความสร้างสรรค์
ทฤษฎีสกู่ ารปฏิบัติ
สร้างการมีส่วนร่วม
และมีธรรมาภิบาล
และมีความคิดเชิง
ในการพัฒนาสังคม
ของผู้นา
นวัตกรรม

Expected Learning Outcomes

Expected Learning Outcomes

การวิเคราะห์เพื่อกาหนดนโยบาย (Policy
maker) และการวิจัยเพื่อกาหนดนโยบายการ
พัฒนาสังคม (Research)

การวิเคราะห์เพื่อกาหนดนโยบาย (Policy maker) การวิเคราะห์เพื่อกาหนดนโยบาย (Policy maker)
และการสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมทางสังคม วิจัยเพือ่ กาหนดนโยบายการพัฒนาสังคม
(Innovation)
(Research) สร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมทาง
สังคม (Innovation) ขับเคลือ่ นสังคมคุณภาพ
(Movement) และเสริมพลังเครือข่ายผู้นาการ
พัฒนาสังคม (Empowerment)

Program Learning Outcomes
(Competence based education)

1)
2)
3)
4)
5)

Expected Learning Outcomes

มีความสามารถด้านการคิดและวิเคราะห์ระบบสังคม นโยบาย และผลกระทบทางสังคม
มีความสามารถด้านการวิจยั ระดับสูง เพื่อกาหนดนโยบายด้านการพัฒนาสังคม
มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ และหรือนวัตกรรมทางสังคม
มีความสามารถในการนาความรู้ไปขับเคลื่อนเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
มีความสามารถเสริมพลังเครือข่ายผู้นาการพัฒนาสังคม ทั้งระดับท้องถิ่น และสากล
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Program Structure of Doctor of Philosophy Program in Social Development
Program Learning Outcomes (competence based education)

หมวดวิชา

บัณฑิตสามารถทาอะไรได้เมื่อเรียนจบหลักสูตร

1) มีความสามารถด้านการคิดและวิเคราะห์
ระบบสังคม นโยบาย และผลกระทบทาง
สังคม
2) มีความสามารถด้านการวิจยั ระดับสูง เพื่อ
กาหนดนโยบายด้านการพัฒนาสังคม
3) มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้
และหรือนวัตกรรมทางสังคม
4) มีความสามารถในการนาความรู้ไป
ขับเคลื่อนเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
5) มีความสามารถเสริมพลังเครือข่ายผู้นาการ
พัฒนาสังคม ทั้งระดับท้องถิ่น และสากล
หมวดวิชาบังคับ/วิชาเลือก/
วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
1) มีความสามารถด้านการคิดและวิเคราะห์
ระบบสังคม นโยบาย และผลกระทบทาง
สังคม
2) มีความสามารถด้านการวิจยั ระดับสูง เพื่อ
กาหนดนโยบายด้านการพัฒนาสังคม
3) มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้
และหรือนวัตกรรมทางสังคม
4) มีความสามารถในการนาความรู้ไป
ขับเคลื่อนเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
5) มีความสามารถเสริมพลังเครือข่ายผู้นาการ
พัฒนาสังคม ทั้งระดับท้องถิ่น และสากล

Expected Learning Outcomes

มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตพัฒนาสังคม เพื่อขับเคลื่อนสูส่ ังคมคุณภาพ

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

K: เข้าใจหลักการวางแผนพัฒนาองค์กรและแผนการพัฒนา
ชุมชน มีความรู้ที่จาเป็นในการเชือ่ มโยงปรากฏการณ์ทาง
สังคมในระดับท้องถิ่นและระดับสากล
S: มีทักษะการจัดทาแผน การบริหาร การวิจัย เพื่อขับเคลื่อน
เครือข่ายการพัฒนาสังคม การสร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนา
องค์กรและชุมชน
A: มีความคิดเชื่อมโยงทฤษฎีสู่การปฏิบัติ มีจิตสานึกในการสร้าง
การมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ มีธรรมาภิบาลของผู้นา
กลุ่มวิชาในปีที่ 1-4:
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิตในด้าน Policy maker,
Research, Innovation, Movement และ Empowerment
(PRIME) ในรายวิชาวิทยานิพนธ์
Expected Learning Outcomes
K: มีความรู้เชิงทฤษฎีการพัฒนาสังคม การวิจัยภาคสนาม การ
วิเคราะห์สังเคราะห์ทฤษฎีและนโยบายการพัฒนาสังคม และ
ความเข้าใจสังคมที่มีความเป็นพหุลักษณ์
S: วิเคราะห์ปรากฏการณ์สังคมเพื่อปฏิบัติการวิจัยภาคสนาม
และถ่ายทอดความรูส้ ู่สาธารณชน
A: ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดเชิงวิเคราะห์วิพากษ์ อย่างสร้างสรรค์
มีจริยธรรม และมีความคิดเชิงนวัตกรรม
กลุ่มวิชาในปีที่ 1-3:
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิตในด้าน Policy maker,
Research, Innovation, Movement และ Empowerment
(PRIME) ในรายวิชาสัมมนา หรือรายวิชาบังคับและวิชาเลือก
ตามแผนการศึกษา
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ภาคผนวก ฉ
สรุปผลการมีงานทา ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และ Stakeholder’s Needs Analysis
ผู้ให้สัมภาษณ์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสิษฏ์ มณีโชติ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยนเรศวร สัมภาษณ์วันทื่ 15 มีนาคม 2561
2. รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สัมภาษณ์วันทื่ 22 มีนาคม 2561
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
สัมภาษณ์วันทื่ 2 เมษายน 2561
จากการสัมภาษณ์ มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร พบ ประเด็นสาคัญที่หลักสูตรควรนามาพิจารณาใน
การปรับปรุงหลักสูตรดังต่อไปนี้
บัณฑิตในระดับปริญญาโท มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติเป็นไปตามปรัชญาของหลั กสูตร
กล่าวคือ บัณฑิตมีความเป็นนักบริหารงานด้านการพัฒนาสังคมที่มีความสามารถด้านการวิจัยได้ค่อนข้างดี
(Management) โดยงานวิ จั ย ที่ บั ณ ฑิ ต ท า สามารถน าไปแก้ ปั ญ หาในพื้ น ที่ ไ ด้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม (
Researching) บัณฑิตมีรับผิดชอบในการทางานดี สามารถทางานประสานงานได้ ( Organizing) อย่างไรก็
ตามพบว่า ในทางปฏิบัติ บัณฑิตยังมีความเป็นนักวิจัยที่ทาวิจัยในห้องทางาน มากกว่า เป็นนักวิ จัยที่ทางานใน
พื้นที่ ยังขาดกระบวนการทางานแบบมีส่วนร่วม ( Participation) และยังขาดความเป็นผู้นา โดยเฉพาะเรื่อง
การจัดการทางอารมณ์หรือวุฒิภาวะทางอารมณ์
สิ่งที่หลักสูตรควรปรับปรุงคือ ควรมีกระบวนการสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ได้
จริง ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ จึงจาเป็นต้องให้นิสิตได้ลงพื้นที่จริง และฝึกทาจริงให้ได้ สาหรับการ
ประเมินผลงานบัณฑิต ควรมีประเมินผลที่มีความหลากหลาย ทั้งจากคนที่บัณฑิตร่วมด้วย จากผู้บังคับบัญชา
และจากชาวบ้านที่บัณฑิตไปทางานด้วย
ในส่วนการผลิตบัณฑิตนิสิตในระดับปริ ญญาเอก พบว่ามีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติเป็นไป
ตามปรัชญาของหลักสูตรในด้านการบริหารด้านพัฒนาสังคมและนักวิจัยด้านนโยบายสังคม แต่สิ่งที่ยังไม่บรรลุ
เป้าหมายคือบัณฑิตยังไม่มีความกล้าชี้นาทางสังคม โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตในปัจจุบัน ที่แตกต่างจากอดีตที่
ผ่านมา กล่าวคือ ในอดีตมีผู้บริหารมาเรียนในหลักสูตรค่อนข้างมาก แต่ในปัจจุบันผู้เรียนส่วนมากเป็นสาย
อาจารย์ นั กวิช าการ จึ งยั งไม่ส ามารถเห็ น ความเคลื่ อนไหวที่บั ณ ฑิ ตจะไปชี้น าทางสั ง คมได้ อ ย่า งชั ด เจน
นอกจากนี้ยังพบว่า บัณฑิตยังไม่สามารถจะเป็น policy maker ได้เพราะยังมีการทาวิจัยไม่มากนัก อาจกล่าวด้
ว่า input ยั งไม่ดีนั ก ทาให้ มี social innovation น้อย ในอดีตมีผู้ บริห ารท้องถิ่นมาเรียนในหลักสู ตรแล้ว
สามารถไปทาการเคลื่ อนไหวทางสังคมต่างๆ ได้ เช่น ทาเมืองให้มีชื่อเสี ยง แต่เป็นเพราะบัณฑิต
มี
ศักยภาพอยู่แล้ว เช่น เป็นนายกเทศมนตรีจึงสามารถทาเรื่อง policy ได้ อีกเรื่องหนึ่งที่บัณฑิตที่จบไปรุ่นก่อนมี
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ความสามารถในการเคลื่อนไหวทางสังคม มีการขับเคลื่อนกฎหมายการค้ามนุษย์ แต่อาจเป็นเพราะศักยภาพ
ของตัวบัณฑิตเองอีกเช่นกัน ปัจจุบันพบว่า จานวนบัณฑิตที่จะเข้ามาเรียนมีไม่มากนัก ทาให้หลักสูตตต้อ งรับ
นิสิตทั้งหมด ทาให้ไม่สามารถเลื อก input ได้ ในกรณีของกระบวนการเคลื่อนไหว หรือ empowerment
อาจจะเป็นการยากที่หลักสูตรจะทาให้บรรลุเป้าหมายได้ การ empowerment อาจจะมีเพียงบางกลุ่มที่พอจะ
ทาได้ เช่น กลุ่ม NGO แต่คนมาเรียนส่วนใหญ่ไม่ใช่ NGO หรือนักเคลื่อนไหว
สิ่งที่หลักสูตรควรปรับปรุงคือ กระบวนการเรียน วัตถุประสงค์การเรียน ควรให้มีการสัมนาให้มากขึ้น
เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทาให้นิสิตสามารถกาหนดประเด็นการวิจัยได้ลึก ซึ้งทั้งในระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอกควรจะมีมาตรฐานให้ถึงระดับสากล ที่ผ่านมามีการจัดสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษบ้าง
แต่นิสิตยังไม่เปิดรับ เพราะฉะนั้น อาจต้องทบทวนใหม่ว่าในระดับปริญญาโทอาจจะรับนิสิตจานวนมากได้ แต่
ในระดับปริญญาโทควรจะมีการคัดเลือกให้มากขึ้น
ในเรื่องปรัชญาการผลิตปริญญาเอก เพื่อให้เป็น นักบริหารด้านการพัฒนาสังคมและนักวิจัยด้าน
นโยบายสังคมที่มีความรอบรู้ มีคุณธรรม และกล้าชี้นาสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น พบว่ายังมีปัญหาอยู่
เนื่องจากเคยเป็นผู้บังคับบัญชา นิสิต ป เอก ด้านพัฒนาสังคม พบว่า นิสิตยังไม่ทราบจุดมุ่งหมายของการเป็น
นักพัฒนาสังคม ดังนั้นสิ่งที่หลักสูตรควรจะดาเนินการในลาดับแรกคือ การทาให้นิสิตทราบถึง Ultimate Goal
ของหลักสูตรคืออะไร ปรัชญาของหลักสูตรควรมีความชัดเจนและนิสิตสามารถรับรู้ได้ ยกตัวอย่างเช่น หากมี
นิสิตพัฒนาสังคมไปทางาน เรื่องการท่องเที่ยว การทางานเขาจะตอบโจทย์การท่องเที่ยว มากกว่าตอบโจทย์
การพัฒนาสังคมหรือ เขาต้องคิดได้ คาถามสาคัญคือ กระบวนการหล่อหลอมให้สานึกใน Goal ของหลักสูตร
นั้นเป็นอย่างไร จึงทาให้เขาสนใจในการท่องเที่ยว เพราะความจริงการท่องเที่ยวเป็นเพียงเครื่องมือที่ทาให้
สังคมดีขึ้น ดังนั้นหลักสูตรควร set Goal ให้ชัดเจน และทาให้นิสิตระลึกได้ตลอดเวลาเท่าที่ผ่านมาหลักสูตร
อาจจะขาดกระบวนการที่ทาให้นิสิตรู้ว่า การพัฒนาสังคมเป็นอย่างไร ที่สาคัญไม่ควรเน้นเฉพาะนิสิต อาจารย์
เองก็ควรต้องเป็นแบบนั้นด้วย
การที่จะทาให้นิสิตพัฒนาสังคม มีคุณสมบัติ เป็นนักนโยบายทางสังคม นักวิจัย ที่สามารถค้นคว้าองค์
ความรู้เชิงนวตกรรมทางสังคม เพื่อสู่การทาให้สังคมมีคุณภาพ อาจจะต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกนิสิต
เข้ามา เพราะที่ผ่านมา ผู้ที่สมัครมาเรียน อาจจัดได้ประมาณ 3 ประเภท เช่น 1) ไม่มีทางเลือกอื่นแต่ต้องการ
เรียน ป.เอก การมาเรียน ป.เอก เพื่อต้องการวุฒิอย่างเดียว 2) ส่วนหนึ่งเป็นนักการเมือง เพื่อเพิ่ม Profile ของ
เขา และทาให้เขามี connection จาก Title Dr. 3) ตั้งใจมาเรียนก็อาจมีบ้าง แต่ยังไม่ถูกหล่อหลอมให้ เป็น
นักพัฒนาสังคม เพราะไม่มีบรรยากาศทางวิชาที่หล่อหลอมเขา คนมาเรียนส่วนใหญ่เป็น Practitioner ไม่มี
ความเป็นนักวิชาการดังนั้นการผลิตบัณฑิต ป.เอก จะต้องมีความสัมพันธ์กับทิศทางของมหาวิทยาลัยด้วย เช่น
หาก มหาวิทยาลัยมุ่งให้ มน เป็น Research Based University เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม หลักสูตร
ต้องไม่ใช่แบบเป็น Short Couse หรือ Ready to use คาถามสาคัญต่อไปคือจะมีใครบ้างที่จะมาเรี ยนกับเรา
Target ของเราจริงเหลือใครบ้าง ดังนั้นต้องคิดให้ได้ว่าเราจะผลิตนักวิชาการ หรือนักบริหาร ถ้าผลิตนักบริหาร
ควรจะเป็นกลุ่มไหน ข้าราชการมีเหลือไหม การจบ ป.เอก จาเป็นไหม หลักสูตรควรทา Survey Need นัก
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บริหาร ถ้าจะเป็นนักวิชาการต้องเป็น Researcher ต้องคิดอะไรใหม่ ๆ ได้ แต่ถ้าเป็นนักบริหารต้องคิดต่อ
จากนักวิจัย เพื่อนาเอาไปใช้ต่อได้ ตอนนี้ควรกาหนดให้ชัดว่า Target Group เป็นใคร
ในเรื่องการสร้าง Social Innovation นิสิตต้องได้รับการพัฒนา 3 เรื่อง คือ 1) Creativity
2)
Commercialization เพื่ อ ตอบโจทย์ ต ลาดให้ ไ ด้ ใครเป็ น ผู้ รั บ บริ ก าร 3) Impact โดยเฉพาะการสร้ า ง
Innovation ต้องทาเป็น Action Research แต่ถ้าไม่มี Methodology จะทาได้ยาก ตอนนี้ตอนนี้หลักสูตรเรา
มุ่งการ Train คนมาเป็นนักวิจัย แต่ต่อยอดไม่ได้ การต่อยอดคือเมื่อพ้นจาก มหาวิทยาลัยไปแล้ว ไปขับเคลื่อน
สั ง คมได้ ไ หม ดั ง นั้ น ต้ อ งมี ก ารท าหลั ก สู ต รพั น ธุ์ ใ หม่ ที่ ต้ อ งท าให้ ผู้ เ รี ย นท าอะไรได้ จ ริ ง เช่ น Innovation
Entrepreneur ต้อง Incubate ให้ได้ เช่น ไปทางานกับผู้ประกอบการ แล้วนาผลผลิตเข้าตลาดได้ไหม
ในเรื่องการสร้างนักวิชาการหากจะคิดแต่ Philosopher ที่คิดเป็นแต่ทาไม่ได้ หรือทาให้คนอื่นคิดได้
แต่ปฏิบัติไม่ได้ เช่น การวิจัยแบบ Postmodern สุดท้ายตอบโจทย์สังคมได้ไหม หรือ การทาวิจัยโดยใช้สถิติ
วิจั ย ขั้น สู ง อาจตอบโจทย์ วิจั ย ได้ แต่ไม่ตอบโจทย์สั งคม ดังนั้นหลั กสู ตรพัฒ นาสั งคมควรต้องให้ มี Social
Relevant ให้มากขึ้น แต่หากนิสิตต้องการเป็น Philosopher ก็ต้องให้เขาเป็น
สรุป หลักสูตร ปริญญาเอก อาจจะแบ่งการผลิตบัณฑิตออกเป็น 3 layers คือ 1) Policy Maker ต้อง
มีกระวนการที่ดี เพื่อให้เกิดการเห็นคล้อยตามในเรื่องนโยบาย 2) Practitioner ต้องหากลวิธีทางานในระดับ
ล่าง ที่สามารถทาให้เกิด Movement และ Empowerment ให้ได้ และ Philosopher ให้ได้ ต้องมีส่วนผลให้
เหมาะทั้ง Researcher Policy Maker และ Practitioner อาจทาเป็น 2 แบบ คือ By Research และ Course
work ทั้งแบบะ Executive และ ภาคปกติ การ Design ต้องเหมาะกับกลุ่ม และชัดเจน นักวิจัยส่วนใหญ่ทาได้
แต่ Process แต่ไม่เข้าใจว่าทฤษฎีคืออะไร ใช้ทาอะไรได้บ้าง ใช้กับ Level ไหน นอกจากนี้ยังต้องมีทักษะการ
เขียน วิธีคิดที่เป็นพัฒนาสังคม เวลาทางานก็ต้องมี Tools ที่ใช้ได้จริง เกิดประโยชน์กับสังคมได้จริง
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