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หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

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

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย :     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
ชื่อภาษาอังกฤษ :  Doctor of Philosophy Program in Social Development 

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
 ขื่อเต็ม (ไทย)    : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต )พัฒนาสังคม(  
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   : Doctor of Philosophy (Social Development) 
 ชื่อย่อ )ไทย(    : ปร .ด) .พัฒนาสังคม(  

ชื่อย่อ (อังกฤษ)    : Ph.D) .Social Development( 
 

3. วิชาเอก (ถ้ามี)  
 ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
แบบ 1.1 จบการศึกษาระดับปริญญาโทต่อปริญญาเอกแบบไม่มีงานรายวิชา  

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

   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72  หน่วยกิต 
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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 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   
ให้ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาสังคม) เพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1  ก าหนดการเปิดสอน 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 

 คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 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 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ในปีการศึกษา 2563 (หลังจากเปิดการสอนหลักสูตรเป็นเวลา 1 ปี) 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
1) อาจารย์ประจ าสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
2) บุคลากรทางวิชาการ นักวิชาการด้านการพัฒนาสังคม ในหน่วยงาน/องค์กรระดับกระทรวง กรม 

สถาบันของภาครัฐและเอกชน 
3) นักวิจัยประจ าหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอิสระท่ีมีศักยภาพและมีความสามารถระดับสูง

ในการผลิตองค์ความรู้ ใหม่ บริหารและด าเนินการวิจัยที่น าไปสู่ข้อเสนอเ ชิงนโยบายตาม
มาตรฐานสากล  

4) นักวิชาการอิสระด้านการพัฒนาสังคม 
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9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จ านวน ชั่วโมง/สัปดาห์) 

ปัจจุบัน เมื่อเปิด
หลักสูตรนี้ 

1 นางรัดเกล้า  
เปรมประสิทธิ์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศศ .ด.  
วท .ม.  

 
ศศ .บ.  

พัฒนาสังคม 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
เศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไทย 
ไทย 

 
ไทย 

2553 
2545 

 
2542 

12 12 

2 นางสาวชไมพร   
กาญจนกิจสกุล 
 

รองศาสตราจารย ์ ปร .ด.  
สค .ม.  
ร .บ.  

ประชากรศาสตร์ 
วิจัยประชากรและสังคม 
สังคมวิทยาและมานษุยวิทยา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2545 
2542 
2539 

10 12 

3 นางสาวอัจฉริยา   
ชูวงศ์เลิศ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. 
 

พบ .ม.  
น .บ.  

Sociology and Anthropology 
(International Program) 
เทคโนโลยีการบริหาร 
นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ไทย 
 

ไทย 
ไทย 

2555 
 

2540 
2533 

12 12 

4 นายพิษน ุ 
อภิสมาจารโยธิน 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. 
ศษ.ม. 
สธ.บ. 
นศ.บ. 

สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข  
พัฒนศึกษา  
สาธารณสุขศาสตร์  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

ไทย 
ไทย 
ไทย 
ไทย 

2556 
2550 
2550 
2546 

12 12 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
ในที่ตั้ง ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร์  
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน์ที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาวางแผน

หลักสูตร ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) โดยสาระส าคัญได้ที่
กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายด้านที่ส าคัญ ซึ่งมีผลกระทบทั้งที่เป็นโอกาสและข้อจ ากัดต่ อการ
พัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ประกอบกับประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพในเกือบทุกด้าน ที่ส าคัญได้แก่ 
คุณภาพคน คุณภาพการศึกษา คุณภาพบริการสาธารณะและบริการสาธารณสุข สังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้ า
สูง ก่อให้เกิดความแตกแยก อีกทั้งโครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกมากขึ้น 
จึงท าให้มีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอก ในขณะที่ความสามารถในการแข่งขันปรับตัวช้า 
เนื่องจากการยกระดับห่วงโซ่มูลค่าการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการสู่การใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมยังด าเนินการได้น้อย ท าให้ฐานการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการมีผลิตภาพ
การผลิตต่ า ตลอดทั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นต้น ดังนั้น 
จึงจ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมของคนและระบบให้สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
และแสวงหาประโยชน์อย่างรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์ เพ่ือสอดรับกับพลวัตของสังคมยุค 4.0 และสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับทุกภาคส่วนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็น
ระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ทางการพัฒนาสังคมที่เหมาะสมมา
ผสมผสานร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทย 

11.2 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
แนวโน้มสถานการณ์ของโลกมีสภาพการแข่งขันสูงทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์กลางอ านาจมาอยู่ในภูมิภาคเอเชีย อีกทั้งประชากรผู้สูงอายุของโลกที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วมีการตื่นตัวใน
เรื่องการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันการใช้เทคโนโลยีในการแพร่ขยายข้อมูล
ข่าวสารที่ไร้พรมแดน ท าให้การดูแลและป้องกันกลุ่มเปราะบางในสังคม ได้แก่ เด็กและวัยรุ่นจากค่านิยมที่ ไม่
พึงประสงค์เป็นไปอย่างล าบากมากขึ้น นอกจากนี้ ปัญหาการก่อการร้าย การแพร่ระบาดของโรคใหม่ๆ ที่เกิด
จากปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม อาทิ โรคเอดส์ โรคอ้วน โรคจิตและประสาท และยาเสพติด ท าให้มีความ
จ าเป็นต้องให้ความรู้ ทักษะและจริยธรรมที่ถูกต้องตามหลักการพัฒนาสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย 
 การส่งเสริมการศึกษาด้านการพัฒนาสังคมระดับสูงจึงเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนระดับนโยบาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ที่ต้องใช้ความรอบรู้ที่ลุ่มลึกหลากหลายด้าน อาทิ แนวคิดทฤษฎี เทคนิค
วิธีการใหม่ และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทยและการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วที่เกิดขึ้นในกระแสโลกและภูมิภาค ขณะเดียวกันยังต้องท าความเข้าใจกับนโยบายในปัจจุบันที่ก าลัง
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เป็นปัญหา อาทิ นโยบายเร่งด่วนเพ่ือการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ การฟ้ืนฟูความสัมพันธ์กับประเทศ
เพ่ือนบ้านและนานาประเทศ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
โดยเฉพาะการก าหนดค่าแรงขั้นต่ า และนโยบายจ าน าข้าว บัตรเครดิตของเกษตรกร เป็นต้นสภาพดังกล่าวท า
ให้การมีความรู้ความเข้าใจในด้านการพัฒนาสังคมมีความจ าเป็น เพราะจะช่วยให้ผู้บริหารการพัฒนาที่เข้ามา
ศึกษาสามารถสร้างผลกระทบในวงกว้างต่อคนในสังคม ให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผลเป็นผู้
มีจิตสาธารณะ สามารถตอบสนองความต้องการด้านการผลิตและบริการในระดับวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ เป็น
ผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านพัฒนาสังคมจะช่วยท าให้ประเทศ
ไทยมีการขยายตัวและเกิดการลงทุนด้านการวิจัยพ้ืนฐานและด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็นส าหรับ
การศึกษาและการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ต้องมีการจัดท าหลักสูตรใหม่ เพ่ือให้สามารถ
แข่งขนัได้ท้ังภายในและภายนอกประเทศ เนื่องจากปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชนมีเพิ่มมากข้ึน อีก
ทั้งมีการเปิดสอนระบบทางไกล ประกอบกับบทบาทของมหาวิทยาลัยต่างประเทศก็เพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่
ประชากรวัยเรียนอุดมศึกษาโดยเฉพาะปริญญาตรีมีแนวโน้มลดลงสภาพดังกล่าวท าให้สถาบันอุดมศึกษาไทย
ต้องปรับตัวเพ่ือเร่งสร้างมาตรฐานเพ่ือรักษาชื่อเสียงทางวิชาการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ของแต่ละสถาบันอีก
ทั้งสามารถเชื่อมโยงความรู้กับการน าไปปรับใช้ได้ในกระแสการเปลี่ยนแปลง 

11.3 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
พันธกิจของมหาวิทยาลัยนเรศวร คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และพันธกิจ

ของคณะสังคมศาสตร์ ก็ให้ความส าคัญกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ซึ่งภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาเป็นสาขาที่มีพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องในทุกระดับมาตั้งแต่
ปี พ.ศ.2546 ทั้งในระดับปริญญาตรี-โท และเอกเพ่ือให้มีนักพัฒนาสังคมที่มีความรู้ความสามารถในทุกระดับ 
ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหารงานพัฒนาสังคม เพ่ือผลิตผู้ปฏิบัติ ผู้ออกแบบ วางแผน และก าหนด
แนวนโยบายในการพัฒนาประเทศ โดยใช้กระบวนการวิจัย เพ่ือบูรณาการองค์ความรู้ด้านการวิจั ยกับสภาพ
ปัญหาและบริบททางสังคม เป็นผู้น าด้านการพัฒนาสังคม และสร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม
และมีมาตรฐาน 

 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มุ่งเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียน ในด้าน

การวิจัยและการวิเคราะห์นโยบาย พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนด้านการบูรณาการองค์ความรู้ใหม่ๆและ
เทคโนโลยีทางการพัฒนา ตลอดจนนวัตกรรมด้านการพัฒนาเข้ากับความเปลี่ยนแปลง สภาพปัญหาและบริบท
ทางสังคมวัฒนธรรมที่พบในชีวิตประจ าวันและการปฏิบัติงานของนักพัฒนาสังคม โดยเน้นการสร้างนักบริหาร
การพัฒนา นักวิชาการ และนักวิจัยให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูงตามมาตรฐานสากลด้านการ
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พัฒนาสังคมเพ่ือยกระดับนักพัฒนาสังคมให้เป็นผู้น าทางความคิดและเป็นผู้บริหารนโยบายที่มีส่วนร่วมก าหนด
ทิศทางการพัฒนาสังคมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
ด้วยนโนบายของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ต้องการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นมหาวิทยาลัย

แห่งการวิจัย ทั้งยังเป็นศูนย์กลางของแหล่งความรู้และข้อมูลให้กับชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่ าง ตลอดจน
การมีพันธกิจที่ตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม ซึ่งจะท าให้สามารถ
แก้ปัญหาอันเกิดจากความไม่รู้ รวมทั้งกระตุ้นให้มีการผลิตนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ต่างๆ มากขึ้น 
อันจะน าไปสู่การเพ่ิมมูลค่าของทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนก าลังคนที่มีความรู้ระดับสูงทาง
วิชาการและการวิจัยเชิงบูรณาการด้านการพัฒนาสังคมส าหรับพัฒนาประเทศ ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์จึงตระหนักในคุณค่าของการด าเนินภารกิจเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการที่
ค านึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงาน/องค์กรของตน ตลอดจนน าผลงานที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาไปประยุกต์ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นระดับประเทศและระดับภูมิภาคได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์จึงด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนา
ระบบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ขึ้น 

แต่เนื่องจาก สถานการณ์อุดมศึกษาไทยในปัจจุบันต้องการสร้างเสริมมาตรฐานด้านคุณสมบัติของ
บัณฑิตให้สามารถแข่งขันได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศอีกทั้งสถานการณ์ด้านงบประมาณแผ่นดินก็มี
แนวโน้มไม่เพ่ิมในอัตราที่สูงขึ้น ท าให้มหาวิทยาลัยต้องมีการวางแผนด้านการเงินอย่างรอบคอบในการบริหาร
จัดการด้านหลักสูตรต่างๆ ประกอบกับ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 โดยก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education 
หรือ TQF: HEd) เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา ซึ่งที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีนโยบายให้มีการปรับปรุงทุกหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ภาควิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ จึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้ องกับ
นโยบายดังกล่าวเพ่ือเป็นการเปิดกว้างให้มีการเรียนรู้ด้านการพัฒนาสังคมในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้น
ให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมอย่างลึกซ้ึง และสามารถประยุกต์องค์ความรู้ใหม่ๆ เข้า
สู่กระบวนการเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาสังคมในทุกมิติได้ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น การ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านการพัฒนาสังคมให้มีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และการสร้างเสริม
ความสามารถของนิสิตให้เป็นผู้น าด้านการพัฒนา และเป็นผู้บริหารงานพัฒนาสังคม ที่สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงจึงเป็นการพัฒนาทางเลือกท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
13.1ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

-ไม่มี- 
 

13.2 ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
-ไม่มี- 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
“มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตพัฒนาสังคม เพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมคุณภาพ” 
1.2 ความส าคัญ 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มุ่งผลิตนักวิจัยที่มีความสามารถด้านการคิดและ
วิเคราะห์ระบบสังคม เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคมผ่านนโยบายหรือนวัตกรรมทางสังคม และมี
ความสามารถในการน าองค์ความรู้ไปสู่การขับเคลื่อนเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ และเสริมพลังเครือข่ายผู้น าการ
พัฒนาสังคมทั้งระดับท้องถิ่น และสากล 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพ่ือให้นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มีคุณลักษณะดังนี้ 

1) มีความสามารถด้านการคิดและวิเคราะห์ระบบสังคม นโยบาย และผลกระทบทางสังคม 
2) มีความสามารถด้านการวิจัยระดับสูง เพื่อก าหนดนโยบายด้านการพัฒนาสังคม 
3) มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ และหรือนวัตกรรมทางสังคม 
4) มีความสามารถในการน าความรู้ไปขับเคลื่อนเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
5) มีความสามารถเสริมพลังเครือข่ายผู้น าการพัฒนาสังคม ทั้งระดับท้องถิ่น และสากล 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม ให้มี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ศธ. ก าหนดอย่าง
เป็นพลวัต 

- พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสากล 
-  ติ ดตามประ เมิ นหลักสู ตรอย่ า ง
สม่ าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง และ
เศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในด้าน
สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ รวมทั้ง
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของประเทศ 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในด้าน
ทักษะ ความรู้ ความสามารถในการ
ท างาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 

- พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ให้มี
ผลงานเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการวิจัยและ
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในระดับ
นานาชาติ 

- ปริมาณงานตีพมิพ์บทความวิชาการ
ในระดับนานาชาตติ่ออาจารย์ใน
หลักสตูร 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1  ระบบ  
      การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ข้อก าหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559   
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
      ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน  
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
      ไม่มี 
  

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วันและเวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 
     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 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางการพัฒนาสังคมหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

จากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

 หลักสูตรแบบ 2.1 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางการพัฒนาสังคมหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  

จากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

 หลักสูตรแบบ 2.2 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการพัฒนาสังคมหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  

จากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และมีผลการเรียนเกียรตินิยมอันดับ 1 
หรืออยู่ในระดับดีเยี่ยม  

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า   
    1) นิสิตไม่มีความรู้พ้ืนฐานด้านแนวคิดทฤษฎีและการวิจัยทางสังคมศาสตร์  
   2) นิสิตมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศน้อย  
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา /ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  
1) นิสิตที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์หรือเกี่ยวข้อง อาจจะต้อง 

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานเพ่ิมเติม ทั้งนี้ให้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2) จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่แนะน าการให้บริการของมหาวิทยาลัยที่ช่วยเสริมสร้าง 

ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ เทคนิคการเรียนด้านอื่นๆ และการบริหารเวลาในการเรียน 
 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
2.5.1 แบบ 1.1 ปริญญาโทต่อเอกแบบไม่มีงานรายวิชา 

ปีการศึกษา 2562 2563 2564 2565 2566 

ปีท่ี 1 5 5 5 5 5 
ปีท่ี 2 - 5 5 5 5 

ปีท่ี 3 - - 5 5 5 
รวม 5 10 15 15 15 

จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 5 5 5 
 

2.5.2 แบบ 2.1 ปริญญาโทต่อเอกแบบมีงานรายวิชา 
ปีการศึกษา 2562 2563 2564 2565 2566 

ปีท่ี 1 5 5 5 5 5 
ปีท่ี 2 - 5 5 5 5 

ปีท่ี 3 - - 5 5 5 
รวม 5 10 15 15 15 

จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 5 5 5 
 

2.5.3 แบบ 2.2 ปริญญาตรีต่อเอกแบบมีงานรายวิชา 
ปีการศึกษา 2562 2563 2564 2565 2566 

ปีท่ี 1 3 3 3 3 3 
ปีท่ี 2 - 3 3 3 3 
ปีท่ี 3 - - 3 3 3 
รวม 3 6 9 9 9 

จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 3 3 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 งบประมาณรายรับ  (หน่วย: บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1,105,000 3,045,000 4,715,000 5,550,000 5,550,000 
รวมทั้งสิ้น 1,105,000 3,045,000 4,715,000 5,550,000 5,550,000 

 

  2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 

รายละเอียดรายจา่ย 
ประจ าปีงบประมาณ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
1. ค่าตอบแทน 359,300 1,077,000 1,262,000 1,104,500 1,321,800 
2. ใช้สอย 518,500 1,386,700 1,939,500 2,344,300 1,997,500 

3. วัสด ุ 59,500 188,000 215,700 257,500 257,600 
4. ครุภัณฑ ์ 100,000 150,000 200,000 250,000 250,000 

รวมรายจ่าย 1,037,300 2,801,700 3,617,200 3,946,300 3,825,900 
 

  2.6.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อนิสิต : คน (ตลอดหลักสูตร) 
ประมาณการ รายจ่ายนิสิต : คน 

ประมาณการค่าใช้จา่ยนิสิตต่อ 1 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 ท าการเปิดสอน 3 แบบ คือ แบบ 1.2 แบบ 2.1 และแบบ 2.2 

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

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

รายการ 
เกณฑ์ ศธ. พ.ศ. 2558 หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
1. รายวิชา (Course work)  
ไม่น้อยกว่า 

- 12 24 - 12 24 

 1.1 วิชาบังคับ  - 9 15 - 9 15 
 1.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  - 3 9 - 3 9 

2. วิทยานิพนธ ์ไม่น้อยกว่า  48 36 48 48 36 48 
3. รายวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) - - - 7 7 13 
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 48 72 48 48 72 

 

3.1.3 รายวิชา 
1) แบบ 1.1 
1.1) วิทยานิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

830661 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1 
Dissertation 1, Type 1.1 

6 หน่วยกิต 

830662 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1 
Dissertation 2, Type 1.1 

6 หน่วยกิต 

830663 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1 
Dissertation 3, Type 1.1 

9 หน่วยกิต 

830664 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1 
Dissertation 4, Type 1.1 

9 หน่วยกิต 

830665 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1 
Dissertation 5, Type 1.1 

9 หน่วยกิต 

830666 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1 
Dissertation 6, Type 1.1 

9 หน่วยกิต 
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1.2) วิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต จ านวน 7 หน่วยกิต 
830601 วิธีวิทยาวิจัยร่วมสมัยเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

Contemporary Research Methodology for Social Science Research  
3(3-0-6) 

830602 แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยแบบผสมผสาน 
Concepts and Theories of Mixed Method  

1(0-2-1) 

830603 สัมมนา 1 
Seminar 1 

1(0-2-1) 
 

830604 สัมมนา 2 
Seminar 2 

1(0-2-1) 
 

830605 สัมมนา 3 
Seminar 3 

1(0-2-1) 
 

2) แบบ 2.1 
2.1) วิชาบังคับ จ านวน 9 หน่วยกิต 

830611  ปรัชญาทางสังคมศาสตร์ 
Philosophy in Social Sciences 

3(3-0-6) 

830612 แนวคิดและทฤษฎีร่วมสมัยด้านการพัฒนาสังคม  
Contempory Concept and Theory in  Social Development  

3(3-0-6) 

830613 นโยบาย การวางแผน และยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม  
Policy, Planning and Strategy in Social Development 
 

3(2-2-5) 

2.2) วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
830621 หัวข้อปัจจุบันและแนวโน้มของการพัฒนาสังคม    

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

830622 การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาสังคมในบริบทที่หลากหลาย   
Comparative Study of Social Development in Diverse Contexts 

3(2-2-5) 

830623 ภูมิภาคศึกษาด้านการพัฒนาสังคม      
Regional Studies in Social Development 

3(2-2-5) 

830624 การสร้างเสริมศักยภาพเพ่ือการพัฒนาสังคม      
Capacity Building for Social Development 

3(2-2-5)      

830625  ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุลักษณ์  
Cultural Diversity and Living in a Pluralist Society    

3(2-2-5) 
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830626 วิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงเพ่ือการพัฒนาสังคม      
Advaneced Qualitative Research for Social Development 

3(2-2-5) 

830627     ประเด็นเฉพาะเพ่ือการพัฒนาหัวข้อวิจัย     
Selected Topic for Developing a Concept Paper 

3(2-2-5) 

830628 การวิจัยระบบนโยบาย 
Systematic Policy Research 

3(2-2-5) 

830629 วิจัยปัญญาปฏิบัติทางสังคมศาสตร์   
Phronetic Social Research 

3(2-2-5) 

830630  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในการศึกษาชนบทและเมือง   
Sociology and Anthropology in Rural and Urban Studies   

3(2-2-5) 

830631 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
Advanced Statistics for Social Sciences Research 

3(2-2-5) 

 

     2.3) วิทยานิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
830671 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1 

Dissertation 1, Type 2.1 
3 หน่วยกิต 

830672 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1 
Dissertation 2, Type 2.1 

6 หน่วยกิต 

830673 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1 
Dissertation 3, Type 2.1 

9 หน่วยกิต 

830674 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1 
Dissertation 4, Type 2.1 

9 หน่วยกิต 

830675 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1 
Dissertation 5, Type 2.1 

9 หน่วยกิต 

 

2.4) วิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิตจ านวน 7 หน่วยกิต 
830601 วิธีวิทยาวิจัยร่วมสมัยเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

Contemporary Research Methodology for Social Science Research  
3(3-0-6) 

830602 แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยแบบผสมผสาน 
Concepts and Theories of Mixed Method   

1(0-2-1) 

830603 สัมมนา 1  
Seminar 1 

1(0-2-1) 
 

 
 



16 
 

 
 

830604 สัมมนา 2 
Seminar 2 

1(0-2-1) 
 

830605 สัมมนา 3 
Seminar 3 

1(0-2-1) 
 

 

3) แบบ 2.2 
3.1 วิชาบังคับ จ านวน 15 หน่วยกิต 

830611  ปรัชญาทางสังคมศาสตร์ 
Philosophy in Social Sciences 

3(3-0-6) 

830612 แนวคิดและทฤษฎีร่วมสมัยด้านการพัฒนาสังคม  
Contempory Concept and Theory in  Social Development  

3(3-0-6) 

830613 นโยบาย การวางแผน และยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม  
Policy, Planning and Strategy in Social Development 

3(2-2-5) 

830511 ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
Sociological and Anthropological Theories 

3(3-0-6) 

830515 การวิเคราะห์โครงสร้างสังคมและการสร้างพ้ืนที่ทางสังคม 
Analysis of Social Structure and Construction of Social Space 

3(2-2-5) 

 

3.2) วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  
830621 หัวข้อปัจจุบันและแนวโน้มของการพัฒนาสังคม   

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

830622 การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาสังคมในบริบทที่หลากหลาย   
Comparative Studyof Social Development in Diverse Contexts 

3(2-2-5) 

830623 ภูมิภาคศึกษาด้านการพัฒนาสังคม      
Regional Studies in Social Development 

3(2-2-5) 

830624 การสร้างเสริมศักยภาพเพ่ือการพัฒนาสังคม      
Capacity Building for Social Development 

3(2-2-5) 

830625 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุลักษณ์ 
Cultural Diversity and Living in a Pluralist Society 

3(2-2-5) 

830626 วิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงเพ่ือการพัฒนาสังคม   
Advanced Qualitative Research for Social Development 

3(2-2-5) 

830627 
 

ประเด็นเฉพาะเพ่ือการพัฒนาหัวข้อวิจัย 
Selected Topic for Developing a Concept Paper 

3(2-2-5) 
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830628 การวิจัยระบบนโยบาย 
Systematic Policy Research 

3(2-2-5) 

830629 วิจัยปัญญาปฏิบัติทางสังคมศาสตร์ 
Phronetic Social Research 

3(2-2-5) 

830630  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในการศึกษาชนบทและเมือง  
Sociology and Anthropology in Rural and Urban Studies 

3(2-2-5) 

830631 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
Advanced Statistics for Social Sciences Research 

3(2-2-5) 

 

3.3) วิทยานิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
830681 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2 

Dissertation 1, Type 2.2 
6 หน่วยกิต 

830682 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2 
Dissertation 2, Type 2.2 

6 หน่วยกิต 

830683 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2 
Dissertation 3, Type 2.2 

9 หน่วยกิต 

830684 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2 
Dissertation 4, Type 2.2 

9 หน่วยกิต 

830685 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2 
Dissertation 5, Type 2.2 

9 หน่วยกิต 

830686 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2 
Dissertation 6, Type 2.2 

9 หน่วยกิต 

 

3.4) วิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต จ านวน 13 หน่วยกิต 
830601 วิธีวิทยาวิจัยร่วมสมัยเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

Contemporary Research Methodology for Social Science Research  
3(3-0-6) 

830602 แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยแบบผสมผสาน 
Concepts and Theories of Mixed Method  

1(0-2-1) 

830603 สัมมนา 1  
Seminar 1 

1(0-3-1) 

830604 สัมมนา 2 
Seminar 2 

1(0-2-1) 
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830605 สัมมนา 3 
Seminar 3 

1(0-2-1) 
 

830517 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร ์
Research Methodology in Social Sciences 

3(3-0-6) 

830518 การวิจัยแบบผสมผสาน 
Mixed Methods Research 

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) 

3(3-0-6) 

830602 แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยแบบผสมผสาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
Concepts and Theories of Mixed Method (non-credit)  

1(0-2-1) 

830661 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1 
Dissertation 1, Type 1.1 

6 หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
830603 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต) 

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

830662 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1 
Dissertation 2, Type 1.1 

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) 
1(0-2-1) 

830664 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1 
Dissertation 4, Type 1.1 

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) 
1(0-2-1) 

830666 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1 
Dissertation 6, Type 1.1 

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) 

3(3-0-6) 

830602 แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยแบบผสมผสาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
Concepts and Theories of Mixed Method (non-credit) 

1(0-2-1) 

830611 ปรัชญาทางสังคมศาสตร์ 
Philosophy of Social Sciences 

  3(3-0-6) 

 รวม 3 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
830603 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต) 

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

830612 แนวคิดและทฤษฎีร่วมสมัยด้านการพัฒนาสังคม  
Contempory Concept and Theory in  Social Development   

3(3-0-6) 

830613 นโยบาย การวางแผน และยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม  
Policy, Planning and Strategy in Social Development 

3(2-2-5) 

830671 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1 
Dissertation 1, Type 2.1 

3 หน่วยกิต 
 

 รวม 9 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

 

83062X วิชาเลือก  
Elective Course  

3(2-2-5) 

830672 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1 
Dissertation 2, Type 2.1 

6 หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาปลาย 

 

830604 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต) 
Seminar 2 (Non-Credit) 

1(0-2-1) 

830673 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1 
Dissertation 3, Type 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) 

1(0-2-1) 

830675 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1 
Dissertation 5, Type 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 

3(3-0-6) 
 

830517 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต) 
Research Methodology in Social Sciences (Non-Credit) 

3(3-0-6) 

830518 การวิจัยแบบผสมผสาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
Mixed Methods Research (Non-Credit) 

3(2-2-5) 

830611 
 

ปรัชญาทางสังคมศาสตร์  
Philosophy of Social Sciences 

3(3-0-6) 
 

 รวม 12 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
830515 การวิเคราะห์โครงสร้างสังคมและการสร้างพ้ืนที่ทางสังคม 

Analysis of Social Structure and Construction of Social Space 
3(2-2-5) 

830603 สัมมนา1 (ไม่นับหน่วยกิต) 
Seminar 1 

1(0-2-1) 
 

830612 แนวคิดและทฤษฎีร่วมสมัยด้านการพัฒนาสังคม  
Contempory Concept and Theory in  Social Development 

3(3-0-6) 

830613 นโยบาย การวางแผน และยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม  
Policy, Planning and Strategy in Social Development 

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) 

3(3-0-6) 

830602 แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยแบบผสมผสาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
Concepts and Theories of Mixed Method (non-credit) 

1(0-2-1) 

83062X วิชาเลือก 1 
Elective Course 1 

3(2-2-5) 

830681 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2 
Dissertation 1, Type 2.2 

6 หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
830604 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต) 

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

83062X วิชาเลือก 2 
Elective Course 

3(2-2-5) 

830682 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2 
Dissertation 2, Type 2.2 

6 หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาต้น 

 
83062X วิชาเลือก 3 

Elective Course 
3(2-2-5) 

830683 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2 
Dissertation 3, Type 2.2 

9 หน่วยกิต 

 รวม 12 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
830605 สัมมนา 3 (ไม่นับหน่วยกิต) 

Seminar 3 (Non-Credit) 
1(0-2-1) 

830684 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2 
Dissertation 4, Type 2.2 

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 
 



26 
 

 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 

830511 ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
Sociological and Anthropological Theories  

3(3-0-6) 

    ศึกษาพัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาแต่ละยุค ทฤษฎียุคคลาสสิค 
(ก้องต์ ดูร์ไคม์ เวเบอร์) ทฤษฎี  หน้าที่นิยม ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีความขัดแย้ง-ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่มาร์กซิสม์
และมาร์กซิสม์ใหม่ ทฤษฎีปรากฎการณ์นิยม ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ ทฤษฎีหลัง 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 

Analysis of Social Structure and Construction of Social Space 
3(2-2-5) 

     ศึกษาความเข้าใจพ้ืนฐานของสังคมในฐานะที่เป็นทั้งการจัดระเบียบทางสังคม องค์กรทางสังคม 
และความสัมพันธ์ทางสังคม เพ่ือการวิเคราะห์การต่อรองอ านาจระหว่างบุคคล กลุ่ม สถาบัน ชนชั้น และ
สถานภาพ ตลอดจนการวิเคราะห์โครงสร้างทางความคิดของสังคม นอกจากนี้ยังศึกษาแนวคิดต่างๆ เรื่องพ้ืนที่
ทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนการวิเคราะห์การเมืองและการเคลื่อนไหวทางสังคมของชนกลุ่มน้อยและ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในการประกอบสร้างความหมาย อุดมการณ์และอัตลักษณ์ของกลุ่มและของพ้ืนที่โดยใช้ตัว
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 
Research Methodology in Social Sciences 

3(3-0-6) 

     ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การก าหนดปัญหา
การวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงานการ
วิจัย การประเมินงานวิจัย การน าผลวิจัยไปใช้ 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 
Mixed Methods Research 

 
3(2-2-5) 

     ที่มาและแนวคิดการวิจัยแบบผสมผสาน ความแตกต่างที่ส าคัญของการวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ข้อดีและข้อจ ากัดของการวิจัยเชิงปริฒาณและเชิงคุณภาพ 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 

Contemporary Research Methodology for Social Science Research 
3(3-0-6) 

     ศึกษามโนทัศน์ด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 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. 
 
 



28 
 

 
 

830602 แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยแบบผสมผสาน 
Concepts and Theories of Mixed Method   

1(0-2-1) 

     ทฤษฎีและแนวคิดการวิจัยแบบผสมผสาน  ความแตกต่างในเชิงปรัชญาของการวิจัย จุดเด่นและ
ข้อจ ากัดของวิธีวิทยาแบบผสมผสาน แนวทางการวิจัยที่ใช้แนวทางการผสมผสาน เช่น การออกแบบด้วยวิธี
แบบคู่ขนาน และวิธีตามล าดับก่อนหลัง เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูลแบบผสมผสานของการวิจัยเชิงปริมาณ
และการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์วิจัยคุณภาพรูปแบบต่างๆ เช่น การวิเคราะห์แบบแผน การวิเคราะห์
หน้าที่ การวิเคราะห์กระบวนการ การวิเคราะห์เครือข่าย และการตีความเนื้อหา เพ่ือประยุกต์ใช้ในการวิจัย
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 

Seminar 1 
1(0-2-1) 

     ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารทางวิชาการ เช่น บทความในวารสาร ต าราวิชาการ เอกสารงานวิจัย
เกี่ยวกับนโยบายสังคมและประเด็นปัญหาด้านการพัฒนาสังคมร่วมสมัยและเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติในแง่มุมต่างๆ เช่น สวัสดิการ อาชญากรรม การศึกษา การส่งเสริมสุขภาพ การกีดกัน
ทางสังคม การเคลื่อนไหวภาคประชาชน ปัญหาการว่างงาน เป็นต้น ผ่านการถกเถียง การวิพากษ์ และการ
น าเสนอผลงานวิชาการที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการให้เหตุผลในเชิงตรรกะและการยอมรับฟังความคิดเห็นที่
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 
Seminar 2 

1(0-2-1) 

     สรุป และสังเคราะห์ประเด็นส าคัญด้านนโยบายพัฒนาสังคมร่วมสมัยในมิติต่างๆ วิเคราะห์มูลเหตุ
ปัญหาและปัจจัยส าคัญในการก าหนดนโยบาย กระบวนการ และผลกระทบทางสังคมจากประเด็นปัญหาเชิง
นโยบายวางแผนจัดสัมมนาวิชาการ ถอดบทเรียน และเขียนบทความวิชาการ 

     Conclusion and synthesis contemporary social development policy issues in multi 
aspects. 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 

Seminar 3 
1(0-2-1) 

     น าผลการสังเคราะห์ประเด็นเชิงนโยบายพัฒนาสังคมร่วมสมัยในมิติต่างๆ ไปใช้เพ่ือการปลูกฝัง
ส านึกทางประวัติศาสตร์ ส านึกทางสังคม ผ่านกระบวนการสาธารณะ และถอดบทเรียนเพ่ือเผยแพร่สู่สังคม
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. 

    ศึกษาเรื่องศาสตร์กับความรู้แท้ การรู้แจ้งและบริบททางประวัติศาสตร์ของการรู้แจ้ง ความหมาย
ของทฤษฎี ความเป็นมาของทฤษฎีต่างๆ ระดับต่างๆ ของทฤษฎี ปรัชญาปฏิฐานนิยมกับการก าเนิด พ้ืนฐาน 
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. 

830611 ปรัชญาทางสังคมศาสตร์           
Philosophy in Social Sciences 

3 )6-0-3(  
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830612 แนวคิดและทฤษฎีร่วมสมัยด้านการพัฒนาสังคม  
Contempory Concept and Theory in  Social Development 

3(3-0-6) 

    ศึกษาแนวคิดทฤษฎีด้านการพัฒนาสังคมร่วมสมัย ได้แก่ วาทกรรมการพัฒนา การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน แนวคิดหลังการพัฒนา แนวคิดการรื้อสร้าง การเคลื่อนไหวทางสังคม การพัฒนาเชิงชาติพันธุ์ การ
พัฒนาแบบพหุวัฒนธรรม  การพัฒนาเชิงจิตวิญญาณส าหรับหลังความตาย และการพัฒนาตามสถานการณ์ 
โดยเน้นการเชื่อมโยงระหว่างพัฒนาการของการพัฒนาสังคม กับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางสังคม  
      Study the contemporary theories and concepts in social development such as 
development discourse, sustainable development, post-development theory, ethno-
development 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 

Policy, Planning and Strategy in Social Development 
3(2-2-5) 

     ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีด้านนโยบายสังคมการวิเคราะห์นโยบายการวางแผนและการออกแบบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมกระบวนการน านโยบายไปสู่ปฏิบัติการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีแนวทาง
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 
Current Issues and Trends in Social Development 

3(2-2-5) 

     ศึกษาประเด็นด้านการพัฒนาสังคมปัจจุบัน ในระดับชาติพิจารณาตามยุทธศาสตร์การวิจัยและ
นวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และในระดับนานาชาติพิจารณาจากกระบวนทัศน์ "การพัฒนาที่ยั่งยืน 17 
ข้อ" ตามวาระการพัฒนาหลังปี พ.ศ.2558 ที่ก าหนดโดยองค์การสหประชาชาติ อาทิ การขจัดความยากจน 
(no poverty) การผลิตและบริโภค เมืองและถ่ินฐานมนุษย์ 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 การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาสังคมในบริบทท่ีหลากหลาย 
Comparative Study of Social Development in Diverse Contexts 

3(2-2-5) 

     ศึกษาแนวคิด หลักการ และแนวทางการพัฒนาสังคมที่เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ 
ระดับภูมิภาค และระดับโลกวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบความแตกต่างทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ตลอดจนภูมิหลังและวิวัฒนาการของการพัฒนาในบริบทที่หลากหลาย การประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ
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 

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

     ศึกษาดูงานและวิเคราะห์เปรียบเทียบถึงความคล้ายคลึงและความแตกต่างของนโยบายการ
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 

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

     การศึกษากระบวนการเสริมสร้างศักยภาพและการเสริมพลังอ านาจขององค์กรภาครัฐองค์กร
พัฒนาเอกชนและชุมชนที่ประสบความส าเร็จด้านการพัฒนาสังคมบนฐานความรู้และนวัตกรรมทางสังคมและ
การจัดการความรู้เพ่ือน าไปสู่การขับเคลื่อนสังคม 

     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. 
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830625 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุลักษณ์ 
Cultural Diversity and Living in a Pluralist Society 

3(2-2-5) 

     ศึกษาความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ของกลุ่มชาติพันธุ์ในประชาคมอาเซียน ทบทวน
และวิเคราะห์วรรณกรรม งานวิจัย อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความแตกต่างของกรณีศึกษา 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 

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

     ปรัชญาพ้ืนฐาน กระบวนทัศน์ และแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น ปรากฏการณ์นิยม ชาติพันธุ์
วรรณา ทฤษฎีฐานราก ฯลฯ ทฤษฎี และการปฏิบัติ ตลอดจนการตั้งค าถามการวิจัย 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      

Selected Topic for Developing a Concept Paper 
3 )5-2-2(  

  ศึกษาประเด็นเฉพาะด้านการพัฒนาสังคมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยได้รับค าแนะน า
จากที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ประจ ารายวิชา ผู้เรียนต้องค้นคว้าวรรณกรรมหรือสื่ออ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อที่จะศึกษาก่อนการเปิดภาคการศึกษา โดยผู้เรียนต้องอ่านวรรณกรรมมาล่วงหน้าเพ่ือถกเถียงและ
อภิปรายร่วมกับผู้สอน เพ่ือผลลัพธ์คือการเขียนบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ผู้เรียนต้องการพัฒนา
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ และสามารถน าไปพิมพ์เผยแพร่ต่อไปได้ 
   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 
Systematic Policy Research 

3(2-2-5) 

     วิจัยระบบนโยบายสังคม ลักษณะส าคัญ ระเบียบวิธีวิจัยนโยบายสังคมกรอบการวิเคราะห์นโยบาย 
เทคนิควิธีขั้นสูงในการบ่งชี้ประเด็นปัญหานโยบาย การก าหนดนโยบาย การสร้างตัวแบบนโยบาย เทคนิควิธี
ขั้นสูงส าหรับการน านโยบายไปปฏิบัติ การพยากรณ์และเทคนิควิธีการประเมินผลกระทบเชิงนโยบาย ด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ การวิเคราะห์นโยบายโดยใช้แบบจ าลองระบบ เทคนิควิธีขั้นสูงส าหรับการ
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 

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

     มโนทัศน์ แนวคิดและทฤษฎีขั้นสูง วิธีวิทยาวิจัย และการปฏิบัติด้านการวิจัยนโยบายและการ
วางแผน; ค่านิยม ในบริบทของความสัมพันธ์เชิงอ านาจ กระบวนทัศน์การวางแผนเชิงเหตุและผล เพ่ือการ
สร้างนวัตกรรมทางสังคม เพ่ือการสร้างองค์ความรู้/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     

Sociology and Anthropology in Rural and Urban Studies 
3(2-2-5) 

     เข้าใจกระบวนการที่เชื่อมโยงกันของการศึกษาชนบทและเมืองด้วยมุมมองทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาศึกษากระบวนการเปลี่ยนผ่านของชนบทในมิติต่างๆเช่นรูปแบบการเกษตรโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจและการปรับเปลี่ยนด้านสังคมวัฒนธรรมและเรียนรู้กระบวนการการกลายเป็นเมืองที่เชื่อมโยงกับ
การเปลี่ยนแปลงของชนบทผ่านการย้ายถิ่นการสร้างพ้ืนที่ 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) 

Advanced Statistics for Social Sciences Research (Non-Credit) 
3(2-2-5) 

ทฤษฎีการแจกแจงตัวแปรพหุคูณ เมตริกซ์ เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณ การวิเคราะห์แยก
ส่วนความแปรปรวน โฮสเทลิงสแควร์ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์เส้นทาง การวิเคราะห์
องค์ประกอบ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม การวิเคราะห์การจัดกลุ่มพหุ 
การวิเคราะห์พหุระดับ การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง และการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือ
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  
Dissertation 1, Type 1.1 

 
6 หน่วยกิต 

        ศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ ค้นคว้า ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ก าหนดประเด็น
โจทย์/หัวข้อวิทยานิพนธ์ 
      Studying the elements of a thesis; reviewing literature and related research; and 
determining the thesis title 
 
830662 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1 

Dissertation 2, Type 1.1 
6 หน่วยกิต 

      พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ (Concept Paper) และจัดท าผลการ
สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

     Developing a concept paper and preparing a summary of literature and related 
research systhesis 
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830663 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1 
Dissertation 3, Type 1.1 

9 หน่วยกิต 

      พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย จัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์  เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
     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 
Dissertation 4, Type 1.1 

 
9 หน่วยกิต 

        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 
9 หน่วยกิต 

      วิเคราะห์ข้อมูล จัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง 
      Analyzing data and preparing a draft of the thesis 
 
830666 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1 

Dissertation 6, Type 1.1 
9 หน่วยกิต 

      จัดท าวิทยานิพนธ์สมบูรณ์และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา    
      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 

Dissertation 1, Type 2.1 
3 หน่วยกิต 

        ศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ ค้นคว้า ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ก าหนดประเด็น
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 
Dissertation 2, Type 2.1 

6 หน่วยกิต 

      พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ (Concept Paper) และจัดท าผลการ
สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
      Developing a concept paper and preparing the summary of literature and related 
research synthesis 
 
830673 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1 

Dissertation 3, Type 2.1 
9 หน่วยกิต 

      พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย จัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์  เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
     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 

9 หน่วยกิต 

      เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล จัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง  
     Collecting data; analyzing data; and preparing a draft of the thesis 

 
830675 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1 

Dissertation 5, Type 2.1 
9 หน่วยกิต 

      จัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา    
      Preparing the full- text thesis and research an article in order to get published 
according to the graduation criteria 
 

      ศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ ค้นคว้า ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก าหนดประเด็น
โจทย์/หัวข้อวิทยานิพนธ์ 

     Studying the elements of a thesis; reviewing literature and related research; and 
determining the thesis title 

 
 

830681 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2 
Dissertation 1, Type 2.2 

 6 หน่วยกิต 
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830682 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2 
Dissertation 2, Type 2.2 

6 หน่วยกิต 

      พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ (Concept Paper) และจัดท าผลการ
สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
               Developing a concept paper and preparing a summary of literature and related 
research systhesis 
 
830683 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2 

Dissertation 3, Type 2.2 
9 หน่วยกิต 

      พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย จัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์  เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
     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 
Dissertation 4, Type 2.2 

9 หน่วยกิต 

      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 

 
9 หน่วยกิต 

      วิเคราะห์ข้อมูล จัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง 
     Analyzing data and preparing a draft of the thesis 

 
830686 

 
วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2 
Dissertation 6, Type 2.2 

 
9 หน่วยกิต 

      จัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา   
     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 ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชา 
 

ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็น 2 ชุดๆ ละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้  
1. เลขสามตัวแรกหมายถึงกลุ่มเลขประจ าสาขาวิชา 

830 หมายถึง สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2. เลขสามตัวหลัง เป็นกลุ่มเลขประจ ารายวิชา มีความหมายดังนี้ 

2.1 เลขรหัสตัวแรก (หลักร้อย)หมายถึง 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 ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จ านวน ชั่วโมง/สปัดาห์) 

ปัจจุบัน เมื่อเปิด
หลักสูตรนี้ 

1 นางรัดเกล้า  
เปรมประสิทธิ์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศศ .ด.  
วท .ม.  

 
ศศ .บ.  

พัฒนาสังคม 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
เศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไทย 
ไทย 

 
ไทย 

2553 
2545 

 
2542 

12 12 

2 นางสาวชไมพร   
กาญจนกิจสกุล 
 

รองศาสตราจารย ์ ปร .ด.  
สค .ม.  
ร .บ.  

ประชากรศาสตร์ 
วิจัยประชากรและสังคม 
สังคมวิทยาและมานษุยวิทยา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2545 
2542 
2539 

10 12 

3 นางสาวอัจฉริยา   
ชูวงศ์เลิศ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. 
 

พบ .ม.  
น .บ.  

Sociology and Anthropology 
(International Program) 
เทคโนโลยีการบริหาร 
นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ไทย 
 

ไทย 
ไทย 

2555 
 

2540 
2533 

12 12 

4 นายพิษน ุ 
อภิสมาจารโยธิน 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. 
ศษ.ม. 
สธ.บ. 
นศ.บ. 

สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข  
พัฒนศึกษา  
สาธารณสุขศาสตร์  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

ไทย 
ไทย 
ไทย 
ไทย 

2556 
2550 
2550 
2546 

12 12 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จ านวน ชม./สัปดาห์) 

ปัจจุบัน 
เมื่อเปิด

หลักสูตรนี ้

1 นางพัชรินทร์  
สิรสุนทร  
 

รองศาสตราจารย ์ Ph.D. 
สค .ม.  
สส .บ.  

Anthropology and Sociology 
สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

The University of Queensland 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

Australia 
ไทย 
ไทย 

2541 
2526 
2523 

9 9 

2 นายสุทธิชยั ยังสุข รองศาสตราจารย ์ พธ .ม.  
พธ .บ.  

ปรัชญา 
การบริหารการศึกษา 

มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลยั 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 

2538 
2531 

12 12 

3* นางสาวชไมพร  
กาญจนกิจสกุล 

รองศาสตราจารย ์ ปร .ด.  
สค .ม.  
ร .บ.  

ประชากรศาสตร์ 
วิจัยประชากรและสังคม 
สังคมวิทยาและมานษุยวิทยา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2545 
2542 
2539 

12 12 

4* นางสาวอัจฉริยา 
 ชูวงศ์เลิศ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. 
พบ .ม.  
น .บ.  

สังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
เทคโนโลยีการบริหาร 
นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2555 
2540 
2533 

12 12 

5* นางรัดเกล้า  
เปรมประสิทธิ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศศ .ด.  
วท .ม.  

 
ศศ .บ.  

พัฒนาสังคม 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
เศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไทย 
ไทย 

 
ไทย 

2553 
2545 

 
2542 

12 12 

6 นายกวินธร เสถยีร 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศศ .ด.  
วท .ม.  

 
กษ .บ.  
ศศ .บ.  

พัฒนาสังคม 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
การจัดการทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อมภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

ไทย 
ไทย 

 
ไทย 
ไทย 

2552 
2548 

 
2555 
2544 

12 12 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จ านวน ชม./สัปดาห์) 

ปัจจุบัน 
เมื่อเปิด

หลักสูตรนี ้

7 นางสาวฟ้ารุ่ง  
มีอุดร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. 
M.A. 
ศศ.ม 
ศศ.บ 

Social and Policy Sciences  
Gender and Development  
สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
การพัฒนาชุมชน (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

University of Bath  
University of Sussex 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

UK  
UK  
ไทย 
ไทย 

2552 
2543 
2539 
2534 

12 12 

8* นายพิษน ุ 
อภิสมาจารโยธิน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. 
ศษ.ม. 
สธ.บ. 
นศ.บ. 

สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข  
พัฒนศึกษา  
สาธารณสุขศาสตร์  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

ไทย 
ไทย 
ไทย 
ไทย 

2556 
2550 
2550 
2546 

12 12 

9 นางสาวมณฑิรา 
อินจ่าย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

บริหารศาสตร์ 
(การศึกษาเพือ่บริหารทรัพยากรมนุษย์)  
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ    
จิตวิทยา 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไทย 
 

ไทย 
ไทย 

2558 
 

2549 
2542 

10 10 

10 นางสาวฐานิดา  
บุญวรรโณ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Docteur 
 

Master 2 
 

ศศ .ม.  
รบ. 

Anthropologie 
 
Anthropologie sociale et 
culturelle. 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
สังคมวิทยาและมานษุยวิทยา 

Université de Provence  
(Aix-Marseille 1) 
Aix-Marseille Université 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

France 
 

France 
 

ไทย 
ไทย 

2557 
 

2553 
 

2550 
2549 

9 9 

11 นายปริญญา 
สร้อยทอง 

อาจารย ์ ศศ .ด.  
ศศ .ม.  
ศศ .บ.  
วท .บ.  

พัฒนาสังคม 
พัฒนาชนบทศึกษา 
รัฐศาสตร์การปกครอง 
สุขศึกษา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาน
มิตร 

ไทย 
ไทย 
ไทย 
ไทย 

2556 
2543 
2542 
2537 

10 10 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จ านวน ชม./สัปดาห์) 

ปัจจุบัน 
เมื่อเปิด

หลักสูตรนี ้

12 นายศุภสิทธิ ์ต๊ะนา อาจารย ์ ศศ .ด.  
ศศ .ม.  
รป .บ.  
พธ .บ.  

พัฒนาสังคม 
พัฒนาสังคม 
การบริหารรัฐกิจ 
สังคมวิทยาและมานษุยวิทยา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั 

ไทย 
ไทย 
ไทย 
ไทย 

2555 
2548 
2549 
2546 

10 10 

13 นางสาวเสาวลกัณ์  
ลิ้มศิริวงศ์ 
 

อาจารย ์ ศศ .ด.  
ศศ .ม.  
ร .บ.  

พัฒนาสังคม 
พัฒนาสังคม 
รัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2557 
2549 
2545 

9 9 

14 นายนพรัตน์  
รัตนประทุม 

อาจารย ์ ปร.ด. 
ศษ.ม. 
ศศ.บ. 

สังคมวิทยา 
การวัดและการประเมินผลการศึกษาการ
พัฒนาชุมชน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2560 
2552 
2540 

12 12 

15 นางสาวบุศรินทร์  
เลิศชวลิตสกุล 

อาจารย ์ PhD. 
ศศ.ม. 

 
ว.บ. 

Social Sciences                     
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
(หลักสูตรนานาชาติ) 
หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ ์

University of Amsterdam 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

Netherlands 
ไทย 
ไทย 

2560 
2553 
2541 

9 12 

16 นายกมเลศ  
โพธิกนษิฐ 
 

อาจารย ์ ปร.ด. 
M.A. 
ศศ .ม.  
ศศ.บ. 

พัฒนาสังคม 
Conflict Analysis and Management 
พัฒนาสังคม 
รัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
Royal Roads University 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ไทย 
Canada 

ไทย 
ไทย 

2561 
2553 
2547 
2544 

9 12 

  หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสตูร 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

1 นายอานันท์ กาญจนพันธ์  ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ Ph.D. Anthropology Cornell University 

2 นายดิเรก ปัทมศิริวัฒน ์ ศาสตราจารย ์ Ph.D. Economics University of Georgia 

3 นายสุริชัย หวันแก้ว ศาสตราจารย ์ M.A. Sociology The University of 
Tokyo 

4 นายศุภสิทธิ ์พรรณารุโณทัย ศาสตราจารย ์ Ph.D. Health Planning  
and Financing 

University of London 

5 นายโกวิทย์ พวงงาม ศาสตราจารย ์ Ph.D. Rural Development University Republic  
of the Philippines 

6 นายวุฒิสาร ตันไชย ศาสตราจารย ์ Ph.D. Policy Science Saitama University 

7 นายกิติพัฒน ์นนทปัทมะดุลย์ ศาสตราจารย ์ Ph.D. Social Work  
(Research in Policy) 

University of Calgary 

8 นายไชยันต์ รัชชกูล รองศาสตราจารย ์ Ph.D. Sociology University of 
Manchester 

9 นางสาวฉันท์หทยั อาจอ่ า รองศาสตราจารย ์ Ph.D. Development and 
Planning 

Aalborg University 

10 นายสมศักดิ์ ศรีสันติสุข รองศาสตราจารย ์ Ph.D. Sociology Kansas State University 

11 นายนิรันดร ทัพไชย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ D.B.A. Business 
Administration 

Victoria University 

12 นางสาวนิสาพร วัฒนศัพท ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. ประชากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

13 พ.ต.ท.บันดาล บัวแดง - ปร.ด. พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร 

14 นายวิศัลย ์ โฆษิตานนท ์ - ปร.ด. พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร 

15 นางสาวนิรมล พิมน้ าเย็น - ปร.ด. พัฒนาสังคม  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 
-ไม่มี- 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1 งานวิจัยวิทยานิพนธ์ 

5.1.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
การท าวิจัยในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม โดยเน้นการวิจัยด้านนโยบายสังคม ซึ่งมี

ลักษณะที่แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เกิดองค์ความรู้ใหม่ และ/หรือการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการ
พัฒนาสังคม และการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มีตัวบ่งชี้การขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมได้อย่างสร้างสรรค ์

5.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 นิสิตมีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีทฤษฎี 
หลักการ แนวคิด สนับสนุน สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางพัฒนาสังคม มา
ใช้ในการท าวิทยานิพนธ์โดยบรรลุตามผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน (ดังแสดงในหมวดที่ 4 ข้อ 2) และเป็นที่น่าพึง
พอใจของคณะกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์ โดยวิทยานิพนธ์มีลักษณะที่แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เกิด
องค์ความรู้ใหม่ และ/หรือสร้างนวัตกรรมทางพัฒนาสังคมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศได้
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 จ านวนหน่วยกิต 
1) แบบ 1.1 จ านวน 48 หน่วยกิต 
2) แบบ 2.1 จ านวน 36 หน่วยกิต 
3) แบบ 2.2 จ านวน 48 หน่วยกิต 

 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาของ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาสังคม 

5.1.5 การเตรียมการ  
1) การมอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามหัวข้อหรือ 

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

สัมมนาด้านการพัฒนาสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เกี่ยวกับแนวโน้ม ทิศทาง และประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับการท าวิจัยด้านนโยบายสังคมและการพัฒนาสังคม 
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3) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ การ 
จัดเตรียมโครงร่าง การสอบโครงร่าง กระบวนการศึกษาค้นคว้า การจัดท ารายงานวิทยานิพนธ์ และการ
ประเมินผลกระบวนการท าวิทยานิพนธ์ของผู้เรียน 

4) ผู้เรียนศึกษาหาหัวข้อการท าวิจัย การจัดท าโครงร่างและสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การเก็บ 
ข้อมูลและวิเคราะห์ผล จัดท ารายงานวิทยานิพนธ์ และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบป้อง
วิทยานิพนธ์ 

5.1.6 กระบวนการประเมินผล 
 ประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

1) รายงานความก้าวหน้าและการท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ทุกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน 
2) สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
3) เมื่อนิสิตท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเรียบร้อยแล้ว และอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความ 

เห็นชอบจึงให้ด าเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หรอืน าเสนอผลการค้นคว้าอิสระ 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน และการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนิสิต 

PRIME : 
Policy maker: ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห์
นโยบายและผลกระทบทางสังคม 
 
Research: วิจัยเพ่ือก าหนดนโยบายการ
พัฒนาสังคม 
 
 
 
Innovation: ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ห รื อ
นวัตกรรมทางสังคม 
 
Movement: ขับเคลื่อนนโยบายสู่สังคม
คุณภาพ 
 
Empowerment: เสริมพลั ง เครือข่ าย
ผู้น าการพัฒนาสังคม 

 
Policy maker: จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกให้นิสิต
สามารถวิเคราะห์เพ่ือสังเคราะห์เป็นแบบแผนหรือนโยบาย
การพัฒนาอย่างเป็นระบบ  
Research: มอบหมายให้พัฒนาโจทย์วิจัยผ่านการวิเคราะห์
ทฤษฎี ปรากฎการณ์ทางสังคม การน านโยบายมาใช้ในการ
พัฒนา ผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการใช้นโยบาย เพ่ือ
จัดท าวิทยานิพนธ์ในประเด็นการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับ
หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
     Innovation: จัดให้นิสิตฝึกปฏิบัติภาคสนามเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมทางสังคม และวิเคราะห์นโยบายทางสังคมที่ส่งผล
กระทบต่อสังคม 
     Movement: จัดให้นิสิตปฏิบัติการทางสังคมกับเครือข่าย
องค์กร กลุ่ม หรือชุมชน ให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในการ
ขับเคลื่อนสังคมคุณภาพ 
     Empowerment: จัดให้นิสิตเผยแพร่องค์ความรู้ เ พ่ือ
เสริมพลังกลุ่ม องค์กร และชุมชน ให้เกิดสังคมคุณภาพ 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) มีความเข้าใจและตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการท างานพัฒนาสังคม 
2) ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมการท าวิจัยในมนุษย์ ได้แก่ หลักความเคารพในบุคคล (Respect  
    for Person) หลักคุณประโยชน์ (Benefiecence) และหลักความยุติธรรม (Justice) 
3) มีวินัย เคารพ และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม 
4) มีพฤติกรรมที่แสดงถึงจิตสาธารณะและการค านึงถึงประโยชน์ส่วนร่วม 
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) จัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะและการท าประโยชน์ต่อสังคม 
2) ใช้กรณีศึกษาด้านจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพหรือจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
3) สร้างวัฒนธรรมการตรงต่อเวลาให้เกิดวินัยในการเรียน การส่งงาน และความรับผิดชอบ 
    ต่อสังคม 
4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการก าหนดนโยบายทางสังคมขณะที่จัดการเรียนการ 
    สอนและกิจกรรมนอกห้องเรียน 

 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกถึงความตั้งใจ ความเสียสละในการเข้าร่วมกิจกรรม 
    ส่งเสริมจิตสาธารณะและการท าประโยชน์ส่วร่วมที่หลักสูตรจึดขึ้น 
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 อันจะน าไปสู่การเข้าใจ 
   ปรากฎการณ์ทางสังคม ผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากการใช้นโยบายการพัฒนา 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) จัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ 
    ด้านการพัฒนาสังคมอย่างลึกซึ้ง สามารถเชื่อมโยงระหว่างแนวนโยบายการพัฒนาสังคม  
    องค์ความรู้ด้านแนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาสังคม เทคนิคและกระบวนการ ตลอดจนการ 
    ประยุกต์ใช้ในระดับปฏิบัติการ  
2) จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอน และกิจกรรมที่หลากหลาย โดยเน้นการวิพากษ์  

และอภิปราย และถกเถียงปัญหาการพัฒนาบนฐานของทฤษฎีและแนวคิดทางสังคมวิทยา 
และการพัฒนาสังคม 

3)  จดัศึกษาดูงาน การบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญ และภูมิภาคศึกษา เพ่ือเรียนรู้ผลกระทบ  
จากนโยบายในพื้นที่ท่ีมีประเด็นการพัฒนาในบริบทที่แตกต่างกัน 
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าการท าดุษฎีนิพนธ์ด้านความเข้าใจ การวิเคราะห์  
    สังเคราะห์และการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีเพ่ือใช้เป็นฐานในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
2) การประเมินผลการเรียนจากการทดสอบย่อย การน าเสนอกลุ่มย่อย การอภิปรายในการ 
    สัมมนาทางวิชาการของภาควิชาฯ  

                  3) การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  
    และการน าเสนอผลงานทางวิชาการ  

 
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) สามารถเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคด้านการแสวงหาความรู้ การวิเคราะห์ สรุป และ

สังเคราะห์ประเด็นปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ และสามารถพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ด้านการพัฒนาสังคม ด้วยวิธีการใหม่ๆ  

2) สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดท านโยบายทางสังคมเพ่ือขับเคลื่อน 
    สู่สังคมคุณภาพ 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือฝึกทักษะการคิด 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 
    คุณสมบัติการน าเสนอผลงาน การอภิปราย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีประชุมวิชาการ 
    ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ   
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2.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการและวิชาชีพด้วยความรอบรู้อย่างแท้จริง 
                      และแสดงออกถึงความรับผิดชอบ 

2) สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ในลักษณะการท างานกลุ่ม เครือข่าย หรือทีมสหวิชาชีพ 
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) เน้นการมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง ผู้เรียนกับผู้สอน และผู้เรียนกับผู้ 
   บริหารงานพัฒนาสังคมในทุกระดับ ทั้งการเรียนในห้องเรียน และนอกห้องเรียน  
2) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ทั้งเวทีที่เป็นทางการ และ 
    ไม่เป็นทางการ โดยให้ผู้เรียนมีโอกาสแสดงบทบาทของผู้น าและผู้ตามที่ดี การมีมนุษย 
    สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนนิสิตที่ร่วมเรียน ผู้ร่วมงาน และผู้มีบทบาทหน้าที่ทางสังคมท่ีเกี่ยวข้อง  
    กับการพัฒนาสังคม  

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) ประเมินจากความรักใคร่ สามัคคี และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการที่คณะหรือ 
    สถาบันการศึกษาจัดขึ้น ความสามารถในการท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น การท างานวิจัย  
    และการร่วมท ากิจกรรมเพื่อสังคม 
2) การมีเครือข่ายนักวิชาการในสาขาพัฒนาสังคมเพ่ิมมากขึ้น สามารถให้การช่วยเหลือกันใน 
    การจัดกิจกรรมทางวิชาการ หรือกิจกรรมการพัฒนาอื่น เช่น การเป็นวิทยากร เพ่ือร่วมทีม 
    วิจัย เป็นต้น  

 
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  
2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งทางตรง และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ 
    น าเสนอผลการวิจัย และผลงานทางวิชากรทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ ชุมชน และ 
    สังคมท่ัวไป  

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT เป็นเครื่องมือหรือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ส าคัญ 
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2) สอดแทรกทักษะด้านการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน
การสอนในรายวิชาสัมมนา 1, 2 และรายวิชาสถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยนโยบายสังคม ซึ่ง
เป็นรายวิชาบังคับที่ไม่นับหน่วยกิตเพ่ือให้นิสิตฝึกทักษะด้านการวิเคราะห์ การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการศึกษาค้นคว้า วิจัย และการน าเสนอผลงานทั้งที่เป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

3) จัดกิจกรรมการเรียน และการอบรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิเคราะห์ปัญหาจริงในการเรียนรู้และการท างานวิจัย 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินผลตามกิจกรรมการเรียนการสอน และการน าเสนองาน โดยใช้การสังเกต แบบ
ประเมินทักษะการน าเสนอผลงานวิชาการ 

2) ประเมินรายงานความก้าวหน้า การน าเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 
รวมถึงบทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์   



51 
 

 

 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

รายวิชา 
คุณธรรมจริยธรรม ทักษะด้านความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 

1. งานรายวิชา (Course Work)             

1.1 วิชาบังคับ             

830511 ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา             
830515 การวิเคราะห์โครงสร้างสังคมและการสร้างพื้นที่ทางสังคม             
830517 ระเบียบวิธีวจิัยทางสังคมศาสตร์             
830518 การวิจัยแบบผสมผสาน             
830611 ปรัชญาทางสังคมศาสตร์             
830612 แนวคิดและทฤษฎีร่วมสมยัด้านการพัฒนาสังคม             
830613 นโยบาย และยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสังคม             
1.2 วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต             

830601 วิธีวิทยาวิจยัร่วมสมยัเพื่อการวจิัยทางสังคมศาสตร์             
830602 แนวคิดและทฤษฎีการวิจยัแบบผสมผสาน             
830603 สัมมนา 1             
830604 สัมมนา 2              
830605 สัมมนา 3             
1.3 วิชาเลือก             

830621 หัวข้อปัจจุบันและแนวโน้มของการพัฒนาสังคม             
830622 การศึกษาเปรียบเทียบดา้นการพัฒนาสังคม 
ในบริบทที่หลากหลาย 

            

830623 ภูมิภาคศึกษาด้านการพัฒนาสงัคม             
830624 การสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการพัฒนาสังคม             
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รายวิชา 
คุณธรรมจริยธรรม ทักษะด้านความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 

830625 ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกัน 
ในสังคมพหุลักษณ์ 

            

830626 การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม              
830627 ประเด็นเฉพาะเพื่อการพัฒนาหัวข้อวิจยั             
830628 การวิจัยระบบนโยบาย             
830629 วิจัยปัญญาปฏิบัติทางสังคมศาสตร์             
830630 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในการศึกษาชนบทและเมือง             
830631 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์             
2. วิทยานพินธ ์             

830661-6 วิทยานิพนธ์ 1-6 แบบ 1.1              
830671-5 วิทยานิพนธ์ 1-5 แบบ 2.1             
830681-5 วิทยานิพนธ์ 1-5 แบบ 2.2             

หมายเหตุ:    ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง  
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์การประเมินผลนิสิต 
 
1. กฎระเบียบหรือเกณฑ์การให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
 

2. กระบวนการสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
2.1 การทบทวนมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด าเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

การทวนสอบในระดับรายวิชา อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี โดยจะมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษเป็นผู้พิจารณาความ
เหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตและรายงานผลตามเกณฑ์ประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัย
นเรศวรยึดถือ 

 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา เน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผลของการ

ประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อของดุษฎีบัณฑิต โดยท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง แล้วน าผลที่ได้มาใช้เป็นข้อมูล
ประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน โดยมีหัวข้อ
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 

(1) สภาวะการได้งานท าของดุษฎีบัณฑิต ประเมินจากการได้งานท าหรือศึกษาต่อตรงตามสาขาหรือใน
สาขาที่เกี่ยวข้องและระยะเวลาในการหางาน โดยประเมินจากดุษฎีบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 

(2) ความพึงพอใจของดุษฎีบัณฑิต ต่อความรู้ความสามารถท่ีได้เรียนรู้จากหลักสูตร ที่ใช้ในการ
ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(3) ความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตหรือนายจ้าง พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีข้อเสนอแนะต่อสิ่งที่
คาดหวังหรือต้องการจากหลักสูตรในการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และ (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2561 

ข้อ 28 การเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญา 
 ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตจะจบหลักสูตรการศึกษา นิสิตต้องยื่นใบรายงานที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษาต่อมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาภายใน 4 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาค
การศึกษา นิสิตที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือขออนุมัติให้ได้รับปริญญา จะต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 1) ปริญญาเอก แบบ 1 

1.1) มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
  1.2) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
  1.3) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  1.4) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING  EXAMINATION) 
  1.5) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
  1.6) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ 

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์โดยเป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) จ านวน 2 เรื่อง โดย 1 
เรื่อง ต้องเป็นวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS หรือ ISI และอีก 1 เรื่อง เป็นวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติให้ตีพิมพ์ในฐานที่ สกอ.รับรอง ตั้งแต่ระดับ TCI (กลุ่มท่ี 1) 

 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์โดยเป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) จ านวน 2 เรื่อง โดยทั้ง 
2 เรื่อง เป็นวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ และให้ตีพิมพ์ในฐานที่ สกอ. รับรอง ตั้งแต่ระดับ TCI (กลุ่ม
ที่ 1) ทั้งนี้ กรณีได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ต้องระบุปีที่ ฉบับที่ตีพิมพ์ 

2) ปริญญาเอก แบบ 2   
  2.1) มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
  2.2) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
  2.3) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  2.4) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ 
  2.5) มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 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) จ านวน 1 เรื่อง โดย
ต้องเป็นวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS หรือ ISI 

 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์โดยเป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) จ านวน 1 เรื่อง โดย
เป็นวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ และให้ตีพิมพ์ในฐานที่ สกอ. รับรอง ตั้งแต่ระดับ TCI (กลุ่มที่ 1) 
ทั้งนี้ กรณีได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ต้องระบุปีที่ ฉบับที่ตีพิมพ์ 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 มีการปฐมนิเทศหรือให้ค าแนะน าแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ภาควิชาฯ/คณะ/หลักสูตรที่เปิดสอน 

1.2 มีโครงการประชุมและสัมมนาวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปัน
ประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนการวิจัย และการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคมระหว่างอาจารย์ใหม่และ
คณาจารย์ของหลักสูตร โดยมีอาจารย์ในภาควิชาฯ เป็น “พ่ีเลี้ยงวิชาการ” 
 
2. การเตรียมความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ใหม่  

2.1 การพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(1) ส่งเสริมให้คณาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ด้านภาษา 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 เพื่อน ามาปรับใช้ในหลักสูตร  

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 
(1) สนับสนุนให้คณาจารย์ได้ 1) ศึกษาดูงาน 2) ฝึกอบรม 3) ศึกษาต่อ 4) แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ด้านการพัฒนาสังคม/การวิจัย 5) ด าเนินโครงการวิจัยร่วมกับนักวิชาการด้านพัฒนาสังคม 6) 
น าเสนอผลงานวิจัย ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ด าเนินการได้ท้ังในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

(2) จัดโครงการบริการวิชาการด้านการพัฒนาสังคม เพ่ือเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นิสิต และศิษย์
เก่าได้ร่วมกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ และเป็นโอกาสในการเพ่ิมพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ด้านการพัฒนาสังคม ตลอดจนสร้างเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้บริหารงานพัฒนาสังคมทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ 

(3) ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นเป้าหมายหลักและพัฒนาการเรียนการสอน
และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นเป้าหมายรอง 

(4) ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการด้านการพัฒนาสังคม/ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 

มีการก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยดังนี้ 

1.1 การด าเนินการจัดท าและติดตาม มคอ. ต่าง ๆ ของหลักสูตรให้ด าเนินการตามแผนการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษา
ปลาย โดยให้มีการก ากับติดตามโดยคณบดี 
  - จัดท าและส่ง มคอ. 3, 4, 5, 7 และรายงานตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอดุมศึกษา โดยอัพโหลดผ่านระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF 
  - คณะ/กองบริการการศึกษา รายงานการจัดส่งมคอ. 3, 4, 5, 7 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร และงานด้านวิชาการ คณะกรรมการสภาวิชาการ และ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามล าดับ 

1.2 อาจารย์และภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชาต้องจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนให้
เป็นไปตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในรายวิชา 

1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องควบคุมการจัดการเรียนการสอน 
วิทยานิพนธ์และการประเมินผลการเรียน ให้เป็นไปตามคุณภาพของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
2. บัณฑิต 

มีการตรวจสอบข้อมูลการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ดังนี้ 

2.1 รายงานการประเมินบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตรายหลักสูตรจากคณะสังคมศาสตร์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 

2.2 ส ารวจร้อยละของบัณฑิตปริญญาเอกท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี โดยบัณฑิต
ที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
 
3. นิสิต 

มีการด าเนินการด้านระบบ กลไก การก ากับติดตามและปรับปรุงการรับนิสิต การเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานิสิต และการประเมินผลที่เกิดกับนิสิต ดังนี้ 

3.1 ก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนิสิตตามความต้องการของตลาดแรงงานและสภาพความพร้อมของ
อาจารย์ประจ าที่มีอยู่ 
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3.2 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษา
แบบมีเงื่อนไข นิสิตจะได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผ่าน
เกณฑ์ข้ันต่ า เพ่ือให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนส าเร็จการศึกษา  

3.3 มีการควบคุมก ากับให้จ านวนนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดย
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหาการเรียน การท าวิทยานิพนธ์หรือต้องการความช่วยเหลือด้าน
อ่ืน ๆ 
 3.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

3.5 รายงานผลการด าเนินงาน ทั้งการคงอยู่ การส าเร็จการศึกษาความพึงพอใจและการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนิสิต 
 
4. คณาจารย ์

มีการด าเนินการด้านระบบ กลไก การก ากับติดตามและปรับปรุงการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ 
คุณภาพอาจารย์ และผลที่เกิดกับอาจารย์ ดังนี้ 

4.1 มีระบบกลไกการรับอาจารย์ใหม่และพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของ            
วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และประสบการณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนดโดย สกอ. 

4.2 มีรายงานผลการด าเนินงานในด้านการคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการ
บริหารจัดการหลักสูตร 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  5.1 หลักสูตรมีการก าหนดสาระวิชาทางทฤษฎีและการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ 
ทักษะ ผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพโดยมีการจัดท า มคอ.  3 และ มคอ. 5 ที่ เชื่อมโยงกับ 
Curriculum Mapping ด้านความรู้และทักษะต่าง ๆ 
  5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ 
การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกฯลฯ 
  5.3 จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะและเพ่ิมศักยภาพนิสิตระหว่างเรียนเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์เรียนรู้/
การท างาน/การประกอบอาชีพ 
 5.4 น ากระบวนการบริการทางวิชาการและการวิจัยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
 5.5 ประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้การประเมินตามสภาพจริงอย่างชัดเจน เหมาะสม และเป็นธรรม 
โดยใช้เครื่องมือประเมินที่มีความหลากหลาย เช่น ข้อสอบอัตนัย รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การ
สังเกตพฤติกรรมนิสิต ฯลฯ  
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 การบริหารงบประมาณ 
ใช้บุคลากรของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รวมถึงบุคลากรสายวิชาการจากภาควิชาอ่ืนใน

คณะสังคมศาสตร์ และใช้งบประมาณแผ่นดิน ตลอดจนงบประมาณรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
นเรศวร ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2565 

 
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอน 

ล าดับ ช่ืออุปกรณ์ 
บริหารจดัการ 
ในส านักงาน 

บริหารจดัการด้านการ
เรียนการสอน 

หน่วยนับ 

1 ห้องเรียน  4 ห้อง 
2 เก้าอี ้  150 ตัว 

3 มัลตมิีเดยีโปรเจกเตอร ์ 1 4 เครื่อง 
4 กล้องวิดีโอ 2 2 เครื่อง 
5 เครื่องฉายภาพแผ่นทึบ 2 5 เครื่อง 
6 เครื่องขยายเสียง 1 5 ชุด 

7 ไมโครโฟน  4 ตัว 
8 ระบบการจัดการเอกสารเล็กทรอนิกส์ (E-

Document) 
 ใช้ของมหาวิทยาลัย ระบบ 

9 ห้องคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร ์  40 เครื่อง 
10 สัญญาณ Internet ไร้สาย (Wireless LAN)  3 ชุด 

11 ห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองคอมพิวเตอร ์
สื่อการเรียนการสอนและโสต 

 4 
396 

เครื่อง 
แผ่น 

12 ห้องอ่านหนังสือจ านวนหนังสือ (รวม) 
หนังสือเฉพาะด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

 5,623 
1,752 

เล่ม 
เล่ม 

13 อุปกรณ์จดัเก็บข้อมูล (Storage E-Learning 1 1B)  ใช้ของมหาวิทยาลัย ระบบ 

14 ห้องประชุม 3   
15 ห้องสโมสรนิสติ 1   
16 ห้องส านักงานเลขานุการ 1   
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จ านวนทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุด 
รายการ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ต าราเรียน 
ภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ 

 
191,485 
52,373 

วารสาร 
*ภาษาไทย  

*ภาษาต่างประเทศ  

 
310 
83 

โสตทัศนวัสด ุ
วิดีทัศน์, แผ่นดสิก์, เทปบันทึกเสยีง, ซีดีรอม 

 
4,946 

ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส ์
 

 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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จ านวนทรัพยากรสารสนเทศของคณะสังคมศาสตร์ 

ที ่ หมวดหมู่หนังสือ 
จ านวน 

)เล่ม/รายการ(  
1 หนังสือท่ัวไป 1,515 
2 หนังสือด้านจิตวิทยา 356 
3 หนังสือทางด้านประวตัิศาสตร ์ 923 
4 หนังสือทางด้านสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา 1,805 

5 หนังสือทางด้านรัฐศาสตรแ์ละรัฐประศาสนศาสตร ์ 1,351 
6 หนังสือทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 931 

7 โสตทัศนวัสด ุ 296 
รวม 7,177 

 
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

 มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอ้ือให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงานสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างเพียงพอ
ต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยหลักความคิดปฏิบัติการเพ่ือให้เห็น ให้คิด และได้ท า 

 มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟแวร์ที่ใช้
ประกอบการสอนที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน 

 มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบ   
อิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนมีหนังสือ ต าราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศมีเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการ
สอนในวิชาปฏิบัติการจ านวนนิสิตในอัตราส่วน เป็นอย่างน้อย 1:1 และมีโปรแกรมที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

7.1 ตัวบ่งชี้หลัก (Core KPIs) 
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนที่จะท าให้บัณฑิตมีคุณภาพอย่างน้อยตาม
มาตรฐาน  ผลการเรียนรู้ที่ก าหนด โดยมีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ที ่

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 

2562 2563 2564 2565 
1 อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 
    

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถา้มี) 

    

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา 

    

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30  วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

    

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน   60  วัน หลัง
สิ้นปีการศึกษา 

    

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

    

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน หรือ  การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

    

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรยีนการ
สอน 

    

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

    

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ตอ่ปี 

    

11 ระดับความพึงพอใจของนสิติปีสดุทา้ย/บณัฑติใหม่ที่มีตอ่คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

   
 

 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเตม็ 5.0  
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เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการรับรองและเผยแพร่หลักสูตร 
 เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินการ เป็นไปตามที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ต้องมีผลด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) และตัวบ่งชี้ที่ 6-12 จะต้องด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ในปีที่ประเมิน จึงจะได้รับรองว่าหลักสูตรมีมาตรฐานเพ่ือเผยแพร่ต่อไป และจะต้องรับ
การประเมินให้อยู่ในระดับดีตามหลักเกณฑ์นี้ตลอดไป เพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 
 
7.2 ตัวบ่งช้ีของหลักสูตร/สาขาวิชา (Expected Learning Outcomes) 
 Expected Learning Outcomes ที่เป็นตัวบ่งชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชาที่ก าหนดใน มคอ.2 จะถูก
ควบคุมตัวบ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมาย โดยคณะ/หลักสูตร/สาขา 

 
ที ่

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 

2562 2563 2564 2565 
1 ร้อยละของนิสิตที่สามารถเขียนกรอบแนวคิดเบื้องต้นในการท าวิจัย (Concept 

Paper) เพื่อเตรียมสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ในปีการศึกษาท่ี 1 
70 100 - - 

2 ร้อยละของนิสิตที่สามารถสอบโครงรา่งวิทยานิพนธ์ได้ในปีการศึกษาที่ 2 ภายในภาค
การศึกษาต้น 

- 70 100 - 

3 ร้อยละของนิสิตที่สอบผ่านเกณฑ์การสอบประมวลความรู้ในระดับดุษฎีบัณฑิต
(Qualification Examination) ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในปีการศึกษา
ที่ 2 

- 40 80 100 

4 ร้อยละของนิสิตที่สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ใน
ปีการศึกษาท่ี 2  

50 80 100 - 

5 ร้อยละของนิสิตที่ได้ตอบรับให้น าเสนอผลงานวิชาการในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ
ภายในปีการศึกษาท่ี 2 

- 40 70 100 

6 ร้อยละของนิสิตที่ได้ตอบรับให้ตีพิมพ์ส่วนของวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรภายในปีการศึกษาท่ี 3 

- - 70 100 
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7.3 ตัวบ่งช้ีในระดับมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย จะควบคุมโดยการออกประกาศ มาตรการ ก ากับ ติดตาม ประเมินตัว

บ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมายโดยมหาวิทยาลัย 

 
ที ่

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย 

ค่าเป้าหมาย 

1 ร้อยละของรายวิชาเฉพาะสาขาท้ังหมดที่เปิดสอนมีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐ
มาบรรยายพิเศษอย่างน้อย 1 ครั้ง 

25 

2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการ
ศึกษาของหลักสูตร 

25 

3 ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการศาสตร์ 25 

4 ร้อยละของจ านวนงานวิจัยที่มีงานวิจัยในลักษณะบูรณาการศาสตร์ 25 
5 จ านวนนวัตกรรมที่สร้างขึ้นโดยนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา 1 

6 จ านวน start-up/ entrepreneurship - 

7 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาครัฐ เอกชน หรือสถานประกอบการ ใน
ประเทศ และ หรือต่างประเทศ  

2 
 

8 จ านวนพื้นที่เป้าหมาย (target area) ให้ผู้เรียนได้พัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 

- 

 
ค านิยาม 
พื้นที่เป้าหมาย  หมายถึง พ้ืนที่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของภาคเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง 
นวัตกรรม  หมายถึง การน าความรู้และความคิด มาสร้างสรรค์ มาใช้ในการสร้างหรือปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการจัดการ และสิ่งอ่ืนๆ ซึ่งจะท าให้เกิดสิ่งใหม่เพ่ือท าให้
เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม  

สตาร์ทอัพ (Startup)  หมายถึง ธุรกิจเกิดใหม่ที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมที่แตกต่าง
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและมีการเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว  

ผู้ประกอบการ  หมายถึง บุคคลที่ท าธุรกิจ โดยมุ่งมั่นท่ีจะท าให้สิ่งที่ตนต้องการเป็นจริง และเมื่อต้อง
เผชิญกับปัญหาก็จะค้นหาหนทางเพ่ือให้ธุรกิจประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งใจ 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการ 

เรียนการสอนนั้นพิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆหัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อยการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนการอภิปรายโต้ตอบระหว่าง
ผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอน การตอบค าถามในชั้นเรียนซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้วก็ควรจะ
สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ก็
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน รวมถึงการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนซึ่งจะสามารถชี้ได้ว่า
ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้เรียนไปหรือไม่หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการพัฒนาการเรียน
การสอนในโอกาสต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ผู้สอนในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้ผู้เรียนได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนในทุกด้านทั้งด้านทักษะกลยุทธ์ 

การสอนการตรงต่อเวลาการชี้แจงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของรายวิชาชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา
และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา 
ในแต่ละภาคการศึกษาแล้วให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาซึ่งรวมถึงการ
ประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ พร้อมปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
และจดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจ าปีการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา รวมทั้งการ
ส ารวจจากนิสิตปีสุดท้าย บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ใช้บัณฑิต 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่าง 
น้อย 3 คนประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน (ควรเป็นคณะกรรมการ 
ประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมจากรายงานผลการ

ด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจ าปีการศึกษาว่า
มหาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่รวมทั้งให้น าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรและ/หรือการด าเนินการของหลักสูตรต่อไปส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุก 5 ปี 
เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และผู้ใช้บัณฑิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 
 

 
 

ภาคผนวก 
 

ก. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
ข. สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตร 
ค. ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
ง. ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต าราของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จ. 
ฉ. 

Program Structure และ Curriculum Mapping 
สรุปผลการมีงานท า ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และ Stakeholders’ Needs Analysis 

  ช. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
ซ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 
ฌ. 

 
ญ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
(แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
(แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ก. 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

 
 
 



69 
 

 
 

 
 
 
 



70 
 

 
 

ภาคผนวก ข 
สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตร 

 
ผลการวิพากษ์หลักสูตรของ ดร.นิสาพร วัฒนศัพท์ 
 

แบบประเมินความคิดเห็นการร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  ไม่เห็นด้วย 

 เห็นด้วย 
  ข้อเสนอแนะ 

1) ในสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่ให้เหตุผลว่า  “...แนวโน้มการหดตัวของประชากรวัย
เรียนอุดมศึกษาโดยเฉพาะปริญญาตรีลดลง.....”นั้นยังไม่สื่อว่าจะส่งผลให้ต้องท าการปรับปรุงหลักสูตร ศศม ,พัฒนาสังคม
อย่างไร ในหัวข้อนี้น่าจะเป็นการพูดถึงสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว วัฒนธรรมมีความซับซ้อนหลากหลายมากขึ้น 
ดังนั้นจึงควรต้องมาเรียนหลักสูตร ศศม.พัฒนาสังคมที่จะท าให้บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้มีศักยภาพในการวิเคราะห์และหา
แนวทางในการจัดการกับปัญหาสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเหล่านั้น 

2) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา ข้อ 2 ที่เป็นบุคลากรทางวิชาการ นักวิชาการด้านการพัฒนา
สังคม ในหน่วยงาน/องค์กรระดับกระทรวง กรม สถาบันของภาครัฐและเอกชน และข้อ 3 นักวิจัยประจ าหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนหรือองค์กรอิสระที่มีศักยภาพและมีความสามารถนั้น ดูจะใกล้เคียงกัน ถ้าจะรวม 2 กลุ่มนี้ว่าเป็นบุคลากรภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือองค์กรอิสระที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการหรือบริหารทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ก็จะท าให้
ขอบข่ายอาชีพท่ีจบ ปร.ด.พัฒนาสังคม ไปแล้วท างานได้กว้างมากขึ้น 

 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  ไม่เห็นด้วย 

 เห็นด้วย 
  ข้อเสนอแนะ 

มีข้อสังเกตว่าปรัชญาของหลักสูตรที่เขียนว่า “มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตพัฒนาสังคม เพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมคุณภาพ” นั้น
ใกล้เคียงกับปรัชญาของหลักสูตร ป.โท ถ้าต้องมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษาในระดับโท-เอกคู่กันจะท าให้เห็นว่า
แทบจะเป็นปรัชญาเดียวกัน 
 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. โครงสร้างหลักสูตร 
  ไม่เห็นด้วย 
  เห็นด้วย 
  ข้อเสนอแนะ 
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1) ปัญหาของนิสิตแรกเข้าที่นิสิตมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศน้อยนั้นยังไม่เห็นแนวทางในการแก้ปัญหานี้ และ
แนวทางแก้ปัญหาข้อ 2 ที่เป็นการจัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่แนะน าการให้บริการของมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลานั้นไม่น่าจะเป็นการแก้ปัญหาของนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตที่มีวุฒิภาวะแล้ว น่าจะจัดให้มี
โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

2) แผนการรับนักศึกษาแบบ 1.1 ปริญญาโทต่อเอกแบบไม่มีงานรายวิชา ที่ปีแรกรับ 5 คนนั้นอาจจะมากเกินไป 
น่าจะปรับลดเหลือ 3 คน ส่วนแบบ 2.2 ปริญญาตรีต่อเอกแบบมีงานรายวิชานั้นปีแรกน่าจะรับ 2 คน เพื่อให้แผนการรับ
ใกล้เคียงกับสภาพท่ีเป็นจริง 
2. รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ 
  ไม่เห็นด้วย 
  เห็นด้วย 
  ข้อเสนอแนะ 
3. รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก 
  ไม่เห็นด้วย 
  เห็นด้วย 
  ข้อเสนอแนะ 
4. แผนการศึกษา 
  ไม่เห็นด้วย 
  เห็นด้วย 
  ข้อเสนอแนะ 

1) ตรวจสอบจ านวนหน่วยกิตในแต่ปีการศึกษาให้สอดคล้องกับประเภทการศึกษา เช่น แผนการศึกษา แบบ 1.1 
ปริญญาโทต่อปริญญาเอกแบบไม่มีรายวิชา  ช้ันปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้นนั้นมีวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 2 ตัว และวิชา วพ.1 
จ านวน 1 ตัว จ านวน 6 หน่วยกิต แต่ในเอกสารหน้า 18 รวมแล้วได้ 9 หน่วยกิต หรือ แผนการศึกษา แบบ 2.2 ปริญญาตรีต่อ
เอกแบบมีงานรายวิชา  ช้ันปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น ที่มีเรียน 4 ตัว ไม่นับหน่วยกิต 2 ตัว แต่รวมแล้วได้ 12 หน่วยกิต (หน้า 
22)  เป็นต้น 
5. ค าอธิบายรายวิชา 
  ไม่เห็นด้วย 
  เห็นด้วย 
  ข้อเสนอแนะ 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
  ไม่เห็นด้วย 
  เห็นด้วย 
  ข้อเสนอแนะ 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
  ไม่เห็นด้วย 
  เห็นด้วย 
  ข้อเสนอแนะ 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์
  ไม่เห็นด้วย 
  เห็นด้วย 
  ข้อเสนอแนะ 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
  ไม่เห็นด้วย 
  เห็นด้วย 
  ข้อเสนอแนะ 
หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
  ไม่เห็นด้วย 
  เห็นด้วย 
  ข้อเสนอแนะ 
 

 
                                                                                               (ดร.นิสาพร..วัฒนศัพท์) 

                                                                                               คณะกรรมการร่างหลกัสูตร 
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ผลการวิพากษ์หลักสูตรของ ดร.นิรมล พิมน ้าเย็น 
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ผลการวิพากษ์หลักสูตรของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธ์ 
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ผลการวิพากษ์หลักสูตรของศาสตราจารย์ ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ 
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รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์  

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.30 น  .เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 
 

รายนามคณาจารย์ท่ีเข้าประชุม 
1  .ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์  หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทย  
2  .รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร  
3  .ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร  
4  .ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ  
5  .ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวินธร เสถียร  
6  .ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษนุ อภิสมา จารโยธิน 
7. ดร .ปริญญา สร้อยทอง       
8. ดร .ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา  
9. ดร .เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์  
10. ดร .นพรัตน์ รัตนประทุม  
11. ดร .บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล  
12. ดร .กมเลศ โพธิกนิษฐ  
13. อาจารย์กุลธิดา ศรีวิเชียร 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1  .นางสาวทัศนีย์ ชัยสีดา     เจ้าหน้าที่ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
1. นางสาวสุชาดา เชื้อม่วง   เจ้าหน้าที่ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร .สุทธิชัย ยังสุข    ติดภารกิจ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร .ชไมพร กาญจนกิจสกุล   ลาพักผ่อน 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .มณฑิรา อินจ่าย    ไปราชการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ฐานิดา บุญวรรโณ   ลาคลอด 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านวย พิรุณสาร   ติดภารกิจ 
   
เริ่มประชุมเวลา   เวลา 11.30  น. 
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สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . ๒๕๖๒ 
1. น าผลวิพากษ์หลักสูตรของ ศาสตราจารย์ ดรกิติพัฒน์ นนทปัทมะดุล.  มาปรับแก้ ดังนี้ 

1. 1 รายวิชา 830629 ให้ปรับแก้ชื่อรายวิชาภาษาไทย ใหม่เป็น การวิจัยปัญญาปฏิบัติทางสังคมศาสตร์  และ
ชื่อรายวิชาอังกฤษ ใหม่เป็น Phronesis Social Research   

1.2 มอบ รศ .ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร ปรับแก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยแล้ว  มีดังนี ้
วิธีวิทยาที่น าการบูรณาการความรู้ด้านสังคมศาสตร์เข้ากับการวิเคราะห์การปฏิบัติ การตีความ  การ

ตัดสิน ภูมิปัญญา และการใช้สามัญส านึก เพ่ือศึกษาปรากฏการณ์สังคม 
1.3 มอบ ดร .บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล ปรับแก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษแล้ว 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 ค าอธิบายรายวิชา “การวิจัยแบบผสมผสาน” ในระดับปริญญาโท และปรญิญาเอก ตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
 

ค าอธิบายรายวิชา ระดับปริญญาโทการวิจัยแบบผสมผสาน 830518  
ที่มาและแนวคิดการวิจัยแบบผสมผสาน ความแตกต่างในเชิงปรัชญาของการวิจัย จุดเด่นและข้อจ ากัด

ของวิธีวิทยาแบบผสมผสาน แนวทางการวิจัยที่ใช้แนวทางการผสมผสาน เช่น การออกแบบด้วยวิธีแบบ
คู่ขนาน และวิธีตามล าดับก่อนหลัง 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  
 

ค าอธิบายรายวิชา ระดับปริญญาเอกแนวคิดและทฤษฎีการวิจัยแบบผสมผสาน 830602  
ทฤษฎีและแนวคิดการวิจัยแบบผสมผสาน  ความแตกต่างในเชิงปรัชญาของการวิจัย จุดเด่นและ

ข้อจ ากัดของวิธีวิทยาแบบผสมผสาน แนวทางการวิจัยที่ใช้แนวทางการผสมผสาน เช่น การออกแบบด้วยวิธี
แบบคู่ขนาน และวิธีตามล าดับก่อนหลัง เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูลแบบผสมผสานของการวิจัยเชิงปริมาณ
และการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์วิจัยคุณภาพรูปแบบต่างๆ เช่น การวิเคราะห์แบบแผน การวิเคราะห์
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หน้าที่ การวิเคราะห์กระบวนการ การวิเคราะห์เครือข่าย และการตีความเนื้อหา เพ่ือประยุกต์ใช้ในการวิจัย
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 ปรัชญาปฏิฐานนิยมกับการก าเนิด พ้ืนฐาน 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  การพัฒนาเชิงจิตวิญญาณส าหรับหลังความตาย และการพัฒนาตามสถานการณ์ โดยเน้นการ
เชื่อมโยงระหว่างพัฒนาการของการพัฒนาสังคม กับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางสังคม  
 Study the contemporary theories and concepts in social development such as 
development discourse, sustainable development, post-development theory, ethno-
development 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. 30 น.  

 
 

  
 

               
                )ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์(  

                   ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ  
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 

1. ตารางเปรียบเทียบจ านวนหน่วยกิต 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
แบบ 2.1 วิทยานิพนธ์และวิชาเรียนไม่น้อยกว่า  
48 หน่วยกิต 

แบบ 2.1 วิทยานิพนธ์และวิชาเรียนไม่น้อยกว่า  
48 หน่วยกิต 

แบบ 2.2 วิทยานิพนธ์และวิชาเรียนไม่น้อยกว่า  
72 หน่วยกิต 

แบบ 2.2 วิทยานิพนธ์และวิชาเรียนไม่น้อยกว่า  
72 หน่วยกิต 

 
2. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 

รายการ 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
1. รายวิชา (Course work) 
ไม่น้อยกว่า 

- 12 24 - 12 24 

 1.1 วิชาบังคับ  - 9 15 - 9 15 

 1.2 วิชาเลือกไม่น้อยกว่า  - 3 9 - 3 9 
2. วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  48 36 48 48 36 48 
3. รายวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 7 7 13 7 7 13 
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 48 72 48 48 72 
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3. ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดรายวิชาและสาระการปรับปรุง 
หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2557 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2562 สาระที่ปรบัปรงุ 

 
830511 ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  

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

830515 การวิเคราะห์ระบบสังคม 
Social System Analysis  
 
 

3(2-2-5) 

830517 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
Research Methodology in Social Science 

3(3-0-6) 

830518 สถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
Statistics for Social Science Research  

3(2-2-5) 

  
 

 

830601 วิธีวิทยาวิจยัขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม 
Advanced Research Methodology for 
Social development 

3(3-0-6) 

830602 สถิติขั้นสูงส าหรับการวจิัยนโยบายสังคม  
Advanced Statistics for Social Policy 
Research 
 

1(0-3-1) 

 
 

  

830603
  

สัมมนา 1   
Seminar I 

1(0-2-1) 

 

 
830511 ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  

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

830515 การวิเคราะหโ์ครงสร้างสังคมและการสร้างพื้นที่
ทางสังคม 
Analysis of Social Structure and 
Construction of Social Space  

3(2-2-5) 

830517 ระเบียบวธิีวิจยัทางสังคมศาสตร์ 
Research Methodology in Social Science 

3(3-0-6) 

  
 

 

830518 การวิจยัแบบผสมผสาน 
Mixed Methods Research  

3(2-2-5) 

830601 วิธีวิทยาวิจยัร่วมสมัยเพือ่การวิจยัทางสังคมศาสตร์ 
Contemporary Research Methodology for 
Social Science Research  

3(3-0-6) 

830631 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจยัทางสังคมศาสตร์  
Advanced Statistics for Social Sciences 
Research   
 

3(2-2-5) 

830602
  

แนวคิดและทฤษฎีการวิจยัแบบผสมผสาน 
Concepts and Theories of Mixed Method  

1(0-2-1) 

830603 สัมมนา 1 
Seminar 1 

1(0-2-1) 

 

 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนชื่อวิชา 
 
 
- คงเดิม 
 
- ปิดรายวิชา 
 
- เปิดรายวิชา 
 
- เปลี่ยนชื่อวิชา 
 
 
- เปลี่ยนรหัสวิชา และชื่อรายวิชา 
- เปลื่ยนจากวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
เป็นวิชาเลือก 
- เพิ่มจ านวนหนว่ยกิต 
- เปิดรายวิชา 
 
- คงเดิม 
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หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2557 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2562 สาระที่ปรบัปรงุ 

 
 

830604 สัมมนา  2   
Seminar 2 

1(0-3-1) 

830605 สัมมนา3 
(SeminarIII) 

1(0-2-1) 

  
 

 

830611 แนวคิดและทฤษฎีระดับสูงด้านการพัฒนาสังคม  
Advanced Social Development Concepts 
and Theories 
 

3(3-0-6) 

830612 นโยบายสังคมเพื่อการพัฒนาสังคม  
Social Policy for Social Development 

3(3-0-6) 

  
 
 
 

 

830613 ยุทธศาสตร์การวางแผนเพื่อการพัฒนาสังคม
Strategic Planning for Social Development  

3(3-0-6) 

830621 หัวข้อปจัจุบันและแนวโน้มของการพัฒนาสังคม  
Current Issues and Trends in Social 
Development 

3(3-0-6) 

830622 การศึกษาการพัฒนาสังคมเชิงเปรียบเทียบ  
Comparative Social Development Study 
 
 

3(3-0-6) 

 
 

830604 สัมมนา  2  
Seminar 2 

1(0-3-1) 

830605 สัมมนา 3 
Seminar 3 

1(0-2-1) 

830611 ปรัชญาทางสังคมศาสตร์   
Philosophy in Social Sciences  

3(2-2-5) 

830612 แนวคิดและทฤษฎีร่วมสมัยดา้นการพัฒนาสังคม 
Contempory Concept and Theory in  
Social Development 
  

3(3-0-6) 

   
 

 

830613 นโยบาย การวางแผน และยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคม 
Policy, Planning and Strategy in Social 
Development 

3(2-2-5) 

  
 

 

830621 หัวข้อปจัจุบันและแนวโน้มของการพัฒนาสังคม 
Current Issues and Trends in Social 
Development 

3(2-2-5) 

830622 การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาสังคมในบริบทที่
หลากหลาย 
Comparative Study of Social Development 
in Diverse Contexts  

3(2-2-5) 

 
 

- คงเดิม 
 
- คงเดิม 
 
- เปิดรายวิชา 
 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชา 
- เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
 
- ปิดรายวิชา 
 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- เปลื่ยนชื่อวิชา 
- เปลี่ยนรหัส 
 
- ปิดรายวิชา 
 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- ปรับจ านวนหนว่ยกิต เป็นวิชาปฏิบัติ 
 
- ปรับชื่อรายวิชา 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- ปรับจ านวนหนว่ยกิต เป็นวิชาปฏิบัติ 
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หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2557 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2562 สาระที่ปรบัปรงุ 

 
 

830623 ภูมิภาคศึกษาในการพัฒนาสังคม  
Regional Studies in Social Development 

3(3-0-6) 

830624 การบริหารจัดการองค์ความรู้ในท้องถิ่นเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  
Local Knowledge Management for 
Sustainable Development 

3(3-0-6) 

830625 การสร้างเสริมศักยภาพเพือ่การพัฒนาสงัคม
Capacity Building for Social Development  
 

3(3-0-6) 

830626
  

อาเซียนและผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจใน
ระดับท้องถิ่น   
ASEAN and Socio-economic Impact in 
Local Level 

3(3-0-6) 

830627
  

ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมและการอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุลักษณ์  
Socio-cultural Diversity and Living in 
Pluralism Society 

3(3-0-6) 

830628 การวิจยัเชิงคุณภาพขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม  
Meta Qualitative Research for Social 
Development 

3(2-2-5) 

830629
  

ปัญหาพิเศษในการพัฒนาสังคม  
Special Problems in Social Development 
 
 

3(3-0-6) 

 

 
 

830623 ภูมิภาคศึกษาด้านการพัฒนาสังคม 
Regional Studies in Social Development 

3(2-2-5) 

  
 
 
 

 

830624 การสร้างเสริมศักยภาพเพือ่การพัฒนาสงัคม 
Capacity Building for Social Development 
 

3(2-2-5) 

  
 
 
 

 

830625 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมพหุลักษณ์  
Cultural Diversity and Living in a Pluralist 
Society 

3(2-2-5) 

830626
  

การวิจยัเชิงคุณภาพขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม 
Advanced Qualitative Research for Social 
Development  

3(2-2-5) 

830627 ประเด็นเฉพาะเพื่อการพัฒนาหัวขอ้วิจยั  
Selected Topic for Developing a Concept 
Paper  
  

3(2-2-5) 

 

 
 

- คงเดิม 
- ปรับจ านวนหนว่ยกิต เป็นวิชาปฏิบัต ิ
- ปิดรายวิชา 
 
 
 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชา 
- ปรับจ านวนหนว่ยกิต เป็นวิชาปฏิบัติ 
- ปิดรายวิชา 
 
 
 
- คงเดิม 
- ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
- เปลี่ยนรหัสวิชา 
- ปรับจ านวนหนว่ยกิต เป็นวิชาปฏิบัติ 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชา 
- ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสวิชา 
- เปลี่ยนชื่อวิชา 
- ปรับจ านวนหนว่ยกิต เป็นวิชาปฏิบัติ 
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หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2557 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2562 สาระที่ปรบัปรงุ 

 
 

830630 การวิจยัระบบนโยบาย   
Social Policy System Research 

3(3-0-6) 

830632 ปรัชญาการวิจัย     
Philosophy of Research 

3(3-0-6) 

  
 
 
 

 

830661 วิทยานพินธ ์1 แบบ 1.1  
(Dissertation I, Type 1.1) 

3 หน่วยกิต 

830662 วิทยานพินธ ์2 แบบ 1.1  
(Dissertation II, Type 1.1) 

5 หน่วยกิต 

830663 วิทยานพินธ ์3 แบบ 1.1  
(Dissertation III, Type 1.1) 

  10 หนว่ยกิต 

830664 วิทยานพินธ ์4 แบบ 1.1 
(Dissertation IV, Type 1.1) 

10 หน่วยกิต 

830665 วิทยานพินธ ์5 แบบ 1.1 
(Dissertation V, Type 1.1) 

10 หน่วยกิต 

830666 วิทยานพินธ ์6 แบบ 1.1 
(Dissertation VI, Type 1.1) 

10 หน่วยกิต 

830671 วิทยานพินธ ์1 แบบ 2.1 
(Dissertation I, Type 2.1) 

4 หน่วยกิต 

830672 วิทยานพินธ ์2 แบบ 2.1 
(Dissertation II, Type 2.1) 

6 หน่วยกิต 

 

 
 

830628 การวิจยัระบบนโยบาย 
Systematic Policy Research  

3(2-2-5) 

  
 

 

830630 สังคมวิทยาและมานษุยวิทยาในการศึกษาชนบท
และเมือง    
Sociology and Anthropology in Rural and 
Urban Studies 

3(2-2-5)  

830661 วิทยานพินธ ์1 แบบ 1.1  
Dissertation 1, Type 1.1  

6 หน่วยกิต 

830662 วิทยานพินธ ์2 แบบ 1.1  
Dissertation 2, Type 1.1  

6 หน่วยกิต 

830663 วิทยานพินธ ์3 แบบ 1.1  
Dissertation 3, Type 1.1  

9 หน่วยกิต 

830664 วิทยานพินธ ์4 แบบ 1.1 
Dissertation 4, Type 1.1  

9 หน่วยกิต 

830665 วิทยานพินธ ์5 แบบ 1.1 
Dissertation 5, Type 1.1  

9 หน่วยกิต 

830666 วิทยานพินธ ์6 แบบ 1.1 
Dissertation 6, Type 1.1  

9 หน่วยกิต 

830671 วิทยานพินธ ์1 แบบ 2.1 
Dissertation 1, Type 2.1  

3 หน่วยกิต 

830672 วิทยานพินธ ์2 แบบ 2.1 
Dissertation 2, Type 2.1  

6 หน่วยกิต 

 

 
 

- คงเดิม 
- ปรับจ านวนหนว่ยกิต เป็นวิชาปฏิบัติ 
- ปิดรายวิชา 
 
- เปิดรายวิชาใหม ่
 
 
 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- เพิ่มหนว่ยกิต 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- เพิ่มหนว่ยกิต 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- ลดจ านวนหนว่ยกิต 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- ลดจ านวนหนว่ยกิต 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- ลดจ านวนหนว่ยกิต 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- ลดจ านวนหนว่ยกิต 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- ลดจ านวนหนว่ยกิต 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2557 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2562 สาระที่ปรบัปรงุ 

 
 

830673 วิทยานพินธ ์3 แบบ 2.1  
(Dissertation III, Type 2.1) 

8 หน่วยกิต 

830674 วิทยานพินธ ์4 แบบ 2.1 
(Dissertation IV, Type 2.1) 

8 หน่วยกิต 

830675 วิทยานพินธ ์5 แบบ 2.1 
(Dissertation V, Type 2.1) 

10 หน่วยกิต 

830681 วิทยานพินธ ์1 แบบ 2.2 
(Dissertation I, Type 2.2) 

3 หน่วยกิต 

830682 วิทยานพินธ ์2 แบบ 2.2 
(Dissertation II, Type 2.2) 

5 หน่วยกิต 

830683 วิทยานพินธ ์3 แบบ 2.2  
(Dissertation III, Type 2.2) 

10 หน่วยกิต 

830684 วิทยานพินธ ์4 แบบ 2.2 
(Dissertation 4, Type 2.2) 

10 หน่วยกิต 

830685 วิทยานพินธ ์5 แบบ 2.2  
(Dissertation 5, Type 2.2) 

10 หน่วยกิต 

   
 

 
 

830673 วิทยานพินธ ์3 แบบ 2.1 
Dissertation 3, Type 2.1  

9 หน่วยกิต 

830674 วิทยานพินธ ์4 แบบ 2.1 
Dissertation 4, Type 2.1  

9 หน่วยกิต 

830675 วิทยานพินธ ์5 แบบ 2.1 
Dissertation 5, Type 2.1  

9 หน่วยกิต 

830681 วิทยานพินธ ์1 แบบ 2.2 
Dissertation 1, Type 2.2   

6 หน่วยกิต 

830682 วิทยานพินธ ์2 แบบ 2.2 
Dissertation 2, Type 2.2  

6 หน่วยกิต 

830683 วิทยานพินธ ์3 แบบ 2.2 
Dissertation 3, Type 2.2  

9 หน่วยกิต 

830684
  

วิทยานพินธ ์4 แบบ 2.2 
Dissertation 4, Type 2.2  

9 หน่วยกิต 

830685 วิทยานพินธ ์5 แบบ 2.2 
Dissertation 5, Type 2.2  

9 หน่วยกิต 

830686 วิทยานพินธ ์6 แบบ 2.2 
Dissertation 6, Type 2.2  

9 หน่วยกิต 

 

 
 

- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- เพิ่มจ านวนหนว่ยกิต 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- เพิ่มจ านวนหนว่ยกิต 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- ลดจ านวนหนว่ยกิต 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- เพิ่มจ านวนหนว่ยกิต 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- เพิ่มจ านวนหนว่ยกิต 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- ลดจ านวนหนว่ยกิต 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- ลดจ านวนหนว่ยกิต 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
- ลดจ านวนหนว่ยกิต 
- เปิดรายวิชาใหม ่
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4. ตารางเปรียบเทียบองค์ประกอบหลักสูตร 
รายการ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2557 หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2562 

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

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

จ านวนรายวิชาบังคับ
ไม่นับหน่วยกติ 

แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต 

วิชาพื้นฐาน แบบ 1.1 ไม่ม ี
แบบ 2.1 ไม่ม ี
แบบ 2.2 ไม่ม ี

แบบ 1.1 ไม่ม ี
แบบ 2.1 ไม่ม ี
แบบ 2.2 ไม่ม ี

วิชาบังคับ แบบ 1.1 ไม่ม ี
แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

แบบ 1.1 ไม่ม ี
แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

วิชาเลือก แบบ 1.1 ไม่ม ี
แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

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

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

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

 
 
  



93 

 

 
 

ภาคผนวก ง 
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต าราของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO 

 

ชื่อ – สกุล 
)ภาษาไทย )      : รองศาสตราจารย์ ดร .พัชรินทร์ สิรสุนทร   

)ภาษาอังกฤษ(  : Associate Professor Dr. Patcharin Sirasoonthorn 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ าหนัก 

1. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
- 

0.8 

2. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
- 

0.6 

3. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
-  

1 

4. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
- 

1 

5. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
- 

0.4 

6. งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 
-  

0.2 

7. ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- 

1 

8. ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
-  

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎใน
ฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2 
สุจิตรา สันธนาภรณ์, พัชรินทร์ สิรสุนทร, และ ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์) .2559การ .(

พัฒนากระบวนการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการขนส่งทางอากาศ
ไทย . วารสารวิชาการ มรภ .อุตรดิตถ์ ,11) 1(, 269-286. 

0.6 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ าหนัก 

เสกสรร นิยมเพ็ง, และ พัชรินทร์ สิรสุนทร. (2558). การพัฒนาพื้นที่สาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเมือง  :กรณีสวนสาธารณะหนองนารี อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์. ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร, 17(2), 21-28. 

ด ารงค์ ตุ้มทอง, พัชรินทร์ สิรสุนทร, รัตนะ บัวสนธ์, และ ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์ . 
(2557). ปัญหาเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา  :สถานการณ์ความไม่เสมอภาคในสังคมไทย . 
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 10(1), 123-141. 

สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์, และ พัชรินทร์ สิรสุนทร. (2557). การพัฒนาแบบจ าลองขีด
ความสามารถในการรองรับขยะมูลฝอย เพ่ือการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  :กรณีศึกษาตลาดน้ าอัมพ
วา จังหวัดสมุทรสงคราม. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, 14(1), 94-104. 

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
-  

0.2 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานะข้อมูล 
ตามประกาศ ก .พ.อ .หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ . 2556 
-  

0.4 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก .พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ . 2556 
-  

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก .พ.อ .หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ . 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ )ซ่ึง
ไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ ตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI 

กลุ่มท่ี 1 
บันดาล บัวแดง, และ พัชรินทร์ สิรสุนทร. (2561). วิธีขนส่งแรงงานข้ามชาติผิด

กฎหมาย  :เส้นทางค้าทาสจากแม่สอ ดสู่พื้นที่ชั้นใน. วารสารศิลปศาสตร์, 18(1), 96-118. 

0.8 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ าหนัก 

กมเลศ โพธิกนิษฐ, พัชรินทร์ สิรสุนทร, และ วัชรพล พุทธรักษา. (2560). แรงงาน
ข้ามชาติ กับ การท าให้เป็น สัตว์ -เศรษฐกิจ ภายใต้ภาวะการถูกกดทับ :กรณีศึกษาแรงงานข้าม
ชาติในประเทศไทย. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 13(2), 99-119. 

กมเลศ โพธิกนิษฐ ,พัชรินทร์ สิรสุนทร) .และวัชรพล พุทธรักษา ,2560 :หมอล า .(
จากสุนทรียศาสตร์แห่งการกดทับสู่การเป็นดนตรีแห่งอัตลักษณ์. วารสารอารยธรรมศึกษา 

โขง -สาละวิน , 9) 1(, 56-87. 
ทศพล ดวงแก้ว, และ พัชรินทร์ สิรสุนทร) .2560การประยุกต์ใช้แบบแผนความ .(

เชื่อด้านสุขภาพของ Marshall H. Becker ในการศึกษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน
เมือง จังหวัดพิษณุโลก .วารสารการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.) 
10(3) ,101-113  . 

วัชรวุฒิ ซื่อสัตย์, และ พัชรินทร์ สิรสุนทร) .2559 .(“ชุมชนกะเทยไซม่อน คา ”
บาเรต์และการสถาปนาความสัมพันธ์เชิงอ านาจในเครือข่ายทางสังคมใหม่ . 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). ความรู้ทัศนคติ การปฏิบัติและปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงานในการจัดระบบ
บริการฝากครรภ์คุณภาพ ของผู้ให้บริการในคลินิกฝากครรภ์ จังหวัดอุทัยธานี . วารสารวิจัย
และพัฒนาระบบสุขภาพ, 7(3), 212-220. 

วัชรวุฒิ ซื่อสัตย์, และ พัชรินทร์ สิรสุนทร. (2558). สุขภาวะทางเพศ และกิจกรรม
ทางเพศของนักศึกษาชายรักชาย. วารสารศิลปศาสตร์, 15(1), 149-164. 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ าหนัก 

ประทวน กองพลทหารราบที่ 4 กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย. วารสารอารย
ธรรมศึกษาโขง -สาละวิน , 6(1), 259-276. 

บันดาล บัวแดง, และ พัชรินทร์ สิรสุนทร. (2558). การประยุกต์ใช้ทฤษฎีฐานราก
เพ่ือศึกษาผู้หนีภัยจากการสู้รบในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราว ประเทศไทย . วารสารสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 11(2), 201-222. 

บันดาล บัวแดง, พัชรินทร์ สิรสุนทร, และ ทวีศักดิ์ ศิริไพบูลย์. (2557). กระบวนการ
ค้นหาปัญหาในพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการพัฒนาสังคม  :กรณีศึกษาปัญหาการค้ามนุษย์ . วารสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 34(2), 43-61. 

บัวพลอย พรหมแจ้ง, สุภาภรณ์ สุดหนองบัว, ทวีศักดิ์ นพเกษร, พัชรินทร์ สิรสุนทร, 
และ ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร. (2557). แนวทางบริการฝากครรภ์แบบบูรณาการตามมุมมองของ
หญิงตั้งครรภ์วันรุ่นในอ าเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย 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 
- 

1 

15. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 1 
17. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ

แล้ว 
- 

1 

 
 ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 
    

       ลงชื่อ     
              )รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร(  

              เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO 

 
ชื่อ – สกุล 

)ภาษาไทย )      : รองศาสตราจารย์สุทธิชัย  ยังสุข 
)ภาษาอังกฤษ(  : Assoc. Prof. Sutthichai  Yungsuk 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ าหนัก 

1. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
- 

0.8 

2. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
- 

0.6 

3. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
- 

1 

4. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
- 

1 

5. งานสร้างสรรค์ท่ีไดรับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
- 

0.4 

6. งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 
- 

0.2 

7. ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- 

1 

8. ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
สุทธิชัย ยังสุข) .2561 (ศาสนาและจริยธรรมเพ่ือการพัฒนาสังคม. พิษณุโลก: โฟกัสพ
ริ้น 

ต้ิง. 
สุทธิชัย ยังสุข และประพัฒน์ ศรีกุลกิจ) .2561(. สังคมสงเคราะห์แนวพุทธ . 

พิษณุโลก: โฟกัสพริ้นติ้ง. 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล
กลุ่มท่ี 2 
- 

0.6 



98 

 

 
 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ าหนัก 

 
10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ 
เสฎฐวุฒิ อยู่เบิก, นัทธพงศ์ เรืองค า และสุทธิชัย ยังสุข .(2561). กระบวนการปรับตัวให้ 

สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมของภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องสังคมโลก 
กรณีศึกษาร้านสุเทพสังคโลก  ต าบลเมืองเก่า  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14 )น . 424-435). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร  

0.2 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานะข้อมูล 
ตามประกาศ ก .พ.อ .หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ .ศ . 2556 
- 

0.4 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก .พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ . 2556 
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. 

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก .พ.อ .หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ . 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ )ซึ่งไม่
อยู่ใน Beall’s list) หรือ ตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 

1 
อรนุช อินตา, ประจักษ์ สายแสง, กมล การกุศล, และ สุทธิชัย ยังสุข. (2558). เลี้ยงผี

มอญในมิติทางคติชนวิทยา. วารสารราชพฤกษ์, 13(2), 25-32. 

0.8 

14. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- 

1 

15. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ าหนัก 

- 
 

16. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- 

1 

17. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- 

1 

 
 ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 
 
    

       ลงชื่อ  
                     (รองศาสตราจารย์ ดร .สุทธิชัย  ยังสุข(  

                         เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO 

 
ชื่อ – สกุล 

)ภาษาไทย )      : รองศาสตราจารย์ ดร  .ชไมพร กาญจนกิจสกุล  
)ภาษาอังกฤษ(  : Associate Professor Dr. Chamaiporn Kanchanakijsakul 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ าหนัก 

1. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
- 

0.8 

2. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
- 

0.6 

3. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
- 

1 

4. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
- 

1 

5. งานสร้างสรรค์ท่ีไดรับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
- 

0.4 

6. งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 
- 

0.2 

7. ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
          ชไมพร กาญจนกิจสกุล) .2559 .(การเขียนรายงานการวิจัย2 พิมพครั้งที)่ .).  
พิษณุโลก  :พิมพ์ถูกดอทคอม.  
          ชไมพร กาญจนกิจสกุล) .2558 .(การเขียนรายงานการวิจัยพิม :พิษณุโลก .พ์ถูก
ดอทคอม. 

1 

8. ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

           ชไมพร กาญจนกิจสกุล.) 2561). จริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์: หลักการและ
แนวปฏิบัติในการวิจัยทางสังคมศาสตร์. พิษณุโลก: การพิมพ์ดอทคอม. 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2 
- 

0.6 



101 
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10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
- 

0.2 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานะข้อมูล 
ตามประกาศ ก .พ.อ .หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ .ศ . 2556 

          ชไมพร กาญจนกิจสกุล. (2561). การเก้ือหนุนของครอบครัวต่อความส าเร็จในการใช้
ยาตามแผนการรักษาของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง". ธรรมศาสตร์เวชสาร, 18(ฉบับผนวก), 
14-25. 
          ชไมพร กาญจนกิจสกุล. (2561). กระบวนการเลิกติดเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ได้
ส าเร็จของเยาวชนไทย .วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, 38(2), 167-180. 
           ชไมพร กาญจนกิจสกุล. (2559). กระบวนการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการเกื้อหนุน
ด้านการใช้ยาในผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง .วารสารวิชาการสาธารณสุข, 25(2), 192-203. 
           สโรชพันธุ์ สภุาวรรณ์ และ ชไมพร กาญจนกิจสกุล. (2557)การประกอบสร้าง .
ภาพลักษณ์ของผู้สูงอายุ. วารสารสังคมศาสตร์, 10(1), 93 – 136. 

0.4 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก .พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ . 2556 
     - 

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก .พ.อ .หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ . 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ )ซ่ึง
ไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ ตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

กลุ่มท่ี 1 
- 

0.8 

14. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- 

1 

http://www.db.grad.nu.ac.th/django/bibtex/entry/4756/update/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/bibtex/entry/4756/update/
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15. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- 

1 

17. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 
- 

1 

 
 ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 
 
    

       ลงชื่อ  
         )รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล(  

        เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO 

 
ชื่อ – สกุล 

)ภาษาไทย )      : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ฟ้ารุง่ มีอุดร  
)ภาษาอังกฤษ(  : Assistant Professor Dr. Farung Mee-Udon 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ าหนัก 

1. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
- 

0.8 

2. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
- 

0.6 

3. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
- 

1 

4. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
- 

1 

5. งานสร้างสรรค์ท่ีไดรับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
- 

0.4 

6. งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 
- 

0.2 

7. ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- 

1 

8. ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
- 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎใน
ฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2 
- 

0.6 

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

          กรรณิการ์ ประภาวงศ์, ฟ้ารุ่ง มีอุดร, และรัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2561). ความอยู่ดี
มีสุขของสมาชิกสหกรณ์ประมงพาน จ ากัด จังหวัดเชียงราย. ใน การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษา

0.2 
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ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17  )น. 830-841  .(ขอนแก่น :
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  
         ฟ้ารุ่ง มีอุดร, ถนอมสิน พลลาภ) . และนพรัตน์ รัตนประทุม ,2559). ความส าเร็จและ
ปัญหาอุปสรรคของครัวเรือนที่ท าเกษตรผสมผสาน  :มุมมองจากผู้มีส่วนร่วมในโครง การพัฒนา
แก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชด าริจ  .ใน การประชุมวิชาการระดับชาติราช
มงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 8  )น. 185-194(. สุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์. 

สุธาสินี ปรีดาสา และ ฟ้ารุ่ง มีอุดร) .2558). บทบาทของครอบครัวที่มีผลต่อ 
พฤติกรรมการสูบบุหรี่. ใน การประชุมวิชาการการควบคุมยาสูบภาคอีสาน ครั้งที่ 1  )น. 96-
105). ขอนแก่น  :มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานะข้อมูล 
ตามประกาศ ก .พ.อ .หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ . 2556 

          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 

0.4 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก .พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ . 2556 

          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. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก .พ.อ .หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ . 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ )ซ่ึง
ไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ ตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI 

กลุ่มท่ี 1 
- 

0.8 

14. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- 

1 

15. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
-  

1 

17. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 
-  

1 

 
               ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ    เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 
 
    

       ลงชื่อ  
             )ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร(  

                เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO 

 
ชื่อ – สกุล 

)ภาษาไทย )      : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ  
)ภาษาอังกฤษ(  : Assistant Professor Dr. Achariya Choowonglert 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ าหนัก 

1. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
- 

0.8 

2. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
- 

0.6 

3. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
- 

1 

4. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
- 

1 

5. งานสร้างสรรค์ท่ีไดรับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
- 

0.4 

6. งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 
- 

0.2 

7. ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- 

1 

8. ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ . (2561). การเขียนประวัติศาสตร์นิพนธ์กับการประดิษฐ์ใหม่

ประเพณีเซ่น (ผี) เมือง: ปัญญาชนท้องถิ่น การสร้างส านึกต่อสถานที่ และอัตลักษณ์ของคนไท
ในอ าเภอกวานเซิน พ้ืนที่สูงของจังหวัดแทงหวา เวียดนาม. ใน ชัยพงษ์ ส าเนียง และ สมพงศ์ 
อาษากิจ (บ .ก .), ข้ามพ้นกับดักคู่ตรงข้าม: ไทศึกษา ล้านนาคดี ประวัติศาสตร์ และมานุษยวิทยา 
(น. 243-296). เชียงใหม่: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ. (2561). การสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม สถานที่และอัตลักษณ์ ใน
การพัฒนาสังคมไท ภาคกลางตอนเหนือของเวียดนาม ในยุคก่อนระบบเศรษฐกิจการตลาด. 
พิษณุโลก: กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

1 
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อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ. (2559). การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน. เอกสาร
การสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวชิา
นิเทศศาสตร ์หน่วยที่ 6 - 10 (น. 7-1 - 7-81). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์
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. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎใน
ฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2 
อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ. (2557). เป็นคนใหม่ไทแท้: การใช้อดีตและวัฒนธรรมในฐานะกล

ยุทธ์ทางสารัตถะชาติพันธุ์ของไทขาว, เหตุเกิด ณ พ้ืนที่สูงทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ประเทศ
เวียดนาม. ชุมทางอินโดจีน, 3(5), 27-50.  

0.6 

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ. (2559). ศีลธรรมและความชอบธรรมของผู้ปกครอง : การสร้าง

พ้ืนที่ทางวัฒนธรรมในเมืองไทชายแดนอาณาจักรได่เวียด  ในการฟ้ืนฟูและกอบกู้เมืองจาก
กองทัพจีน. ใน การประชุมวิชาการประจ าปี 2559 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
“รั ฐ  คนไท /ไทย  ชายแดน  และทิศทางใหม่ ในไทศึกษา ” (น .208-227). เชี ยง ใหม่ : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  

อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ. (2558). เหวียนวันจิ๋ง: ผู้เชื่อมวัฒนธรรมชายขอบเข้ากับความเป็น
สมัยใหม่ภายใต้ระบอบสังคมนิยมเวียดนาม. ชุมทางอินโดจีน: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปริทัศน์, 
4(7), 534-558.  

0.2 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานะข้อมูล 
ตามประกาศ ก .พ.อ .หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 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: 

0.4 
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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. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก .พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ . 2556 
- 

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก .พ.อ .หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ . 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ )ซึ่งไม่
อยู่ใน Beall’s list) หรือ ตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม

ที่ 1 
          อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ. (2559). การเมืองเชิงวัฒนธรรมของ การเรียนการสอนภาษาไท
ขาวในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม”. วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 35(1), 5-28.  

0.8 

14. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- 

1 

15. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- 
 

1 

http://rcsd.soc.cmu.ac.th/web/apsa2014/docmedia.php?type=1
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16. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- 

1 

17. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 
- 

1 

 
 ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 
 
    

       ลงชื่อ      
            )ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ(  

               เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO 

 
ชื่อ – สกุล 

)ภาษาไทย )      : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์  
)ภาษาอังกฤษ(  : Assistant Professor Dr. Rudklaw Pampasit 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ าหนัก 

1. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
- 

0.8 

2. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
- 

0.6 

3. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
- 

1 

4. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
- 

1 

5. งานสร้างสรรค์ท่ีไดรับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
- 

0.4 

6. งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 
- 

0.2 

7. ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- 

1 

8. ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
- 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎใน
ฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2 

          รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์, และ อัครพงษ์ อ้ันทอง .(2559)การเปรียบเทียบสมรรถนะ .
สุขภาวะในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีตัวอย่างพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่างของ

ประเทศไทย, วารสารเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  20 (2),  55 -73. 

0.6 
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รสสุคนธ์ ประดิษฐ์และ , รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ .(2557)ศักยภาพและโอกาสในการ .
พัฒนาการท่องเที่ยวของอ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ . วารสารสังคมศาสตร์,  10 (2), 127-

149. 
10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ 
วีรญา พรมประสิทธิ์ , นพรัตน์ รัตนประทุม, และ รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2561). 

การเปลี่ยนแปลงจากวิสาหกิจชุมชน สู่ การเป็นสหกรณ์  :กรณีศึกษา สหกรณ์ผู้ผลิตหม้อห้อม
ทุ่งโฮ้งแพร่ จ ากัด. ใน การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา ครั้งที่ 17  )น. 815-829)  .ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

กรรณิการ์ ประภาวงศ์, ฟ้ารุ่ง มีอุดร, และ รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2561). ความอยู่ 
ดีมีสุขของสมาชิกสหกรณ์ประมงพาน จ ากัด จังหวัดเชียงราย . ใน การสัมมนาเครือข่าย
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17  )น. 830-841 .(

ขอนแก่น :มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  
ไพโรจน์ แสนสุขุมและ ,กุลธิดา ศรีวิเชียร , รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2561). สหกรณ ์

ร้านค้ากับกิจการเพ่ือสังคม  :กรณีศึกษาร้านสหกรณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่เมาะ จังหวัด
ล าปาง . ใน การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา ครั้งที่ 17  )น. 842-856  .(ขอนแก่น :มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  

อรวรรณ ฌานศรี และ รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ .(2560)ทิศทางการพัฒนาภาค . 
การเกษตรไทยกับการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0. ใน การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่  16 )น. 951-970( . พิษณุโลก : 
มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ และ รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ .(2560)) ของเสียเหลือศูนย์ .Zero  
Waste): แนวคิดและหลักการสู่สังคมปลอดขยะ. ใน การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 16) .น. 915-930(. พิษณุโลก : 
มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

เขมิกา วริทธิ์วุฒิกุล และ รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ .(2559)การเปลี่ยนแปลงภูมิสังคม . 
ของชุมชนชายแดนภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์  .ใน การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15 )น. 181-199  .(สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ และ รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ .(2559) .กระแสการพัฒนาสังคม 
บนวิถีพ่ึงพา ..พ่ึงพิง..พ่ึงตนเอง .ใน การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15) .น. 607-616). สงขลา  :มหาวิทยาลัยทักษิณ  

0.2 
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รสสุคนธ์ ประดิษฐ์ และ รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ .(2559)โครงสร้างองค์กรภาครัฐที . ่ม ี
บทบาทหลักต่อการท่องเที่ยวไทย  .ใน การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15) .น. 497-508). สงขลา  :มหาวิทยาลัยทักษิณ  

ณัฐฐาศิริ ทรัพย์ชนะกุล และ รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ .(2558)แนวทางการพัฒนา .
วิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา บ้านบุไทรโฮมสเตย์ ต าบลไทยสามัคคี อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัด

นครราชสีมา .ใน การประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ครั้งที่ 9 .น)622-637). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานะข้อมูล 
ตามประกาศ ก .พ.อ .หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 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. 

0.4 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก .พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ . 2556 
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. 

1 
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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. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก .พ.อ .หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ . 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ )ซ่ึง
ไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ ตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI 

กลุ่มท่ี 1 
รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ .(2559)บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ . 

ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนจากการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ .วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร,  12 (2),  195 -216. 

ผาณิต โกธรรมและ ,พุดตาน พันธุเณร , รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ .(2558)ประเมิน .
มูลค่าผลกระทบจากมลพิษ: กรณีพ้ืนที่อุตสาหกรรม ต าบลท่าตูม อ าเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัด
ปราจีนบุรี. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, 10(1), 50-61. 

นิตยา ดอกไม้ และ รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ .(2558)การบริหารจัดการกองทุน .
สวัสดิการชุมชนเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา : กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพรหมพิราม อ าเภอ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก .สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 21(1), 101-
114.  

รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ .(2557)การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวอ าเภอปัว  .
จังหวัดน่าน . วารสารอารยธรรมศึกษาโขง -สาละวิน , 5(1), 195-216. 

 รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ .(2557)แผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อ าเภอปัว  .
จังหวัดน่าน . วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน, 6(1), 61-80. 

0.8 

14. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- 

1 

15. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- 

1 
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16. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- 

1 

17. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 
- 

1 

 
 ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เป็นผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 
 
    
       ลงชื่อ 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์(  

          เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO 

 
ชื่อ – สกุล 

)ภาษาไทย )      : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .มณฑิรา อินจ่าย  
)ภาษาอังกฤษ(  : Assistant Professor Dr. Montira Injai 

 

ผลงานทางวชิาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ป ี น้ าหนัก 
1. งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

- 
0.8 

2. งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
- 

0.6 

3. งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
- 

1 

4. งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
- 

1 

5. งานสร้างสรรค์ทีไ่ดรับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
- 

0.4 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 
- 

0.2 

7. ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- 

1 

8. ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมนิต าแหน่งทางวชิาการแต่
ไม่ไดน้ ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวชิาการ 
- 

1 

9. บทความวิจยัหรือบทความทางวิชาการที่ตพีิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล
กลุ่มที่ 2 
- 

 

0.6 
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10. บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบัชาต ิ
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 วิทยาเขตก าแพงแสน. 

มินตรา บุญญสิทธิกุล, ใจชนก วงศ์ใจฟู, ชญานุช พุ่มพวง, วชิราภรณ์ สุวรรณชื่น, อรนิชา 
โพธิ, วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์ , และมณฑิรา อินจ่าย) .2559บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับ .(
ความเครียดในการท างานของเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ยุคประเทศ

ไทย 4 .0.  ใน ส าเนาว์ เสาวกูล )บ.ก(. , การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์วิชาการ คร้ังที่ 
8, วิจัยเพื่อประเทศไทย 4. 0 )น . D251-D258). สุรินทร์  :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์ .  

พัชรินทร์ สิรสุนทร, มณฑิรา อินจ่าย, กวินธร เสถียร, พิษนุ อภิสมาจารโยธิน, จักรพันธ์ 
เพ็ชรภูม,ิ ผาสุข แก้วเจริญตา, และด ารงค์ ตุ้มทอง) .2559  .(การให้เชิงกลยุทธ์ :กรณีศึกษาการพัฒนา

เด็กและเยาวชนของมูลนิธิสยามกัมมาจล .ใน การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11, เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา สานพลังประชารัฐ  )น . 2149-
2157  .(นครราชสีมา :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.  

มณฑิรา อินจ่าย, อ านวย พิรุณสาร, และสุริยา อินจ่าย) .2558). การแสวงหาอนาคต
ร่วมกันในการท างานสาธารณะบนพื้นฐานอัตลักษณ์เชิงจิตวิทยาของบุคลากรกรมตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์และสันนิบาตแห่งประเทศไทย  .ใน การประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติ 
ครั้งที่ 14, แรงจูงใจและความหมายในชีวิต  :พลังทางบวกเชิงจิตวิทยา )น . 14-23). กรุงเทพฯ  :คณะ
จิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย .  

0.2 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานะข้อมูล ตาม
ประกาศ ก .พ.อ .หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเ กณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ .ศ . 2556 
- 

0.4 

12. บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก .พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ .
2556 

 

1 
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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. 

13. บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก .พ.อ .หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์

การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ . 2556 แต่
สถาบนัน าเสนอสภาสถาบันอนมุัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนันับแตว่ันที่ออกประกาศ )ซึง่ไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ 
ตีพิมพ์ไว้ในวารสารวชิาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
มณฑิรา อินจ่าย, ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา, และสุพรรณี เกลื่อนกลาด) .2558). การแสวงหาอนาคต

ร่วมกันบนพื้นฐานอัตลักษณ์ส่วนบุคคลของเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอในจังหวัดอุตรดิตถ์ .วารสาร
การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน, 8(1), 122-133.  

0.8 

14. ผลงานค้นพบพนัธุ์พืช พนัธุ์สตัว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- 

1 

15. ผลงานทีไ่ด้รับการจดสิทธบิัตร 
- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่จา้งให้ด าเนินการ 
- 

1 

17. ผลงานวชิาการรับใช้สังคมทีไ่ด้รบัการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- 

1 

 
ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงานทางวิชาการ

ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เป็นผลงานทาง
วิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 
    
       ลงชื่อ................................................................... 
             )ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา อินจ่าย(  

            เจ้าของประวัติและผลงานทางวชิาการ
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO 

 
ชื่อ – สกุล 

)ภาษาไทย )      : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .กวินธร เสถียร   
)ภาษาอังกฤษ(  : Assistant Professor Dr. Gwyntorn Satean 

ผลงานทางวชิาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ป ี น้ าหนัก 

1. งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
- 

0.8 

2. งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
- 

0.6 

3. งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
-  

1 

4. งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
- 

1 

5. งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
- 

0.4 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 
อารียา แพ่งกลิ่น และ กวินธร เสถียร) .2561 .(Research Gate: เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นเต่า...

ทะเลจะเผชิญความเสี่ยงใด .สืบค้นจาก https://goo.gl/k8HLzC. 
ปิยะทิพย์ สงสว่าง และ กวินธร เสถียร) .2561 .(Research Gate: สูงวัยก็ไม่หวั่น เพียงมาปั่น

ช่วยเพิ่มภูมิ (คุ้มกัน) .สืบค้นจาก https://goo.gl/CsiFhf 

0.2 

7. ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- 

 

8. ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมนิต าแหน่งทางวชิาการแต่ไม่ได้
น ามาขอรับการประเมินต าแหนง่ทางวชิาการ 
- 

 

9. บทความวิจยัหรือบทความทางวิชาการที่ตพีิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฎในฐานข้อมูลกลุ่มที่ 
2 
- 

 

10. บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบัชาต ิ

0.2 
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ผลงานทางวชิาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ป ี น้ าหนัก 

กวินธร เสถียร, ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา, เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์ และคณะ) .2559การถอดบทเรียนการ .(
พัฒนาแกนน าชุมชนเพื่อการจัดการขยะ ต าบลแคมป์สน อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ .ใน The 41st 

National and 5th International Graduate Research Conference: Research Driven 
Globalization (น .322-334  .(ม.ป.พ :.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์.  

พัชรินทร์ สิรสุนทร ,มณฑิรา อินจ่าย ,กวินธร เสถียรจักรพันธ์ เพ็ชร ,พิษนุ อภิสมาจารโยธิน ,
ภูมิ ,ผาสุก แก้วเจริญตา ,และ ด ารง ตุ้มทอง) . 2559(. การให้เชิงกลยุทธ์: กรณีศึกษา การพัฒนาเด็กและ

เยาวชนของมูลนิธิสยามกัมมาจล  .ใน การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่ว
ประเทศ ครั้งที่ 11 “เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา สานพลังประชารัฐ” )น . 2149-2157(. นครราชสีมา: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี . 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานะข้อมูล ตามประกาศ 
ก .พ.อ .หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ .ศ . 2556 
-  

0.4 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก .พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์

การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ . 2556 
Satean, G. (2017). The Need to Go Beyond “Green University “Ideas to Involve 

the Community at Naresuan University, Thailand. In M. Matsumoto, K. Masui, S. Fukushige 
& S. Kondoh (Eds.), Sustainability Through Innovation in Product Life Cycle Design (pp. 
841-857). Singapore: Springer . 

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก .พ.อ .หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ . 2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ )ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ ตีพิมพ์ไว้ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
กวินธร เสถียร, ศักดิ์ดา หอมหวล) .และ เสวียน เปรมประสิทธิ์ ,2561). การใช้ประโยชน์พรรณ

พืชในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านทุ่งลุยลาย ต าบลทุ่งลุยลาย อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ .วารสารสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 14(2), 211-245. 

กวินธร เสถียร) .2561). มองคนด้วยมุมใหม่เปลี่ยนใจให้เป็นสุข )Enneagram Made Easy). 
วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 11(1), 88-93. 

0.8 
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ผลงานทางวชิาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ป ี น้ าหนัก 

กวินธร เสถียร) .2560). เด็กหญิงผู้ชูธงขาว )The Girl with the White Flag). วารสารญี่ปุ่น
ศึกษา. 34(2), 129-135. 

กวินธร เสถียร) .2559). วาทกรรมสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏในภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่นของสตูดิโอ
จิบลิเรื่อง ปอมโปโกะ ทานูกิป่วนโลก .วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร .13(1), 1-16. 

กวินธร เสถียร) .2559). บทวิจารณ์หนังสือ Cool Japan “ความเจ๋ง” มวลรวมประชาชาติกับ
การเรียกคืนความแข็งแกร่งของญี่ปุ่น .วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย .36(3), 223-235. 
          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. 

14. ผลงานค้นพบพนัธุ์พืช พนัธุ์สตัว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- 

1 

15. ผลงานทีไ่ด้รับการจดสิทธบิัตร 
- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่จา้งให้ด าเนินการ 
     - 

1 

17. ผลงานวชิาการรับใช้สังคมทีไ่ด้รบัการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- 

1 

 
ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงานทางวิชาการ

ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เป็นผลงานทาง
วิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 
 
    
       ลงชื่อ...................................................................  
               )ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวินธร เสถียร(  

           เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO 

 
ชื่อ – สกุล 

)ภาษาไทย )      : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .พิษนุ อภิสมาจารโยธิน  
)ภาษาอังกฤษ(  : Assistant Professor Dr. Phitsanu Aphisamacharayothin 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ าหนัก 

1. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
- 

0.8 

2. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
- 

0.6 

3. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
- 

1 

4. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
- 

1 

5. งานสร้างสรรค์ท่ีไดรับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
- 

0.4 

6. งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 
- 

0.2 

7. ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
พิษนุ อภิสมาจารโยธิน) .2560 .(เรื่องเพศกับการแพทย์ :อนามัยการเจริญพันธุ์ในมิติ
ของ 

สังคมวิทยา .กรุงเทพมหานคร :ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น. 

1 

8. ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
- 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล
กลุ่มท่ี 2 

ทัตพิชา เชียววิจิตร และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน) .2561ความรู้ ทัศนคติ และ .(
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน
จังหวัดพิษณุโลก. วารสารส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ, 7(1), 130-145. 

0.6 
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วีรภัทร ศิริพงษ์ และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน) .2561การวิเคราะห์สาเหตุเชิง .(
พฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอร์ของนิสิตหญิงระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย แห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารส านักหอสมุดมหาวิทยาลัย
ทักษิณ, 7(1), 91-110. 

รุ่งนภา อินทะจักร์ และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน) .2561ภาวะทุกข์ยากของคู่สมรส .(
ที่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง : กรณีศึกษาของคู่สมรสคู่หนึ่งในจังหวัดแพร่ . วารสาร
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ, 7(1), 198-217.  

อภินัฐ ช้างกลาง และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน) .2561การวิเคราะห์สาเหตุเชิง .(
พฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่  ของนิสิตหญิงระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัด พิษณุโลก. วารสารส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ, 7(1), 
111-129.   

รุ่งนภา กลุ่นขวัญ และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน) .2561ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อ .(
สมัยใหม่ กับการรับรู้ความรุนแรงทางเพศบนร่างกายของผู้หญิง ของนิสิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัด พิษณุโลก. วารสารส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ, 7(1), 
146-164.  

สุขพัชรมณี กันแต่ง และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน) .2561). การวิเคราะห์ปัจจัยเชิง
สาเหตุที่มีความสัมพันธ์กับการได้รับความรุนแรงทางด้านร่างกายของสตรีจังหวัดพิษณุโลก .
วารสารส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ, 7(1), 67-90.  

ยุทธนา เกตุค า และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน) .2561). ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผน
ความเชื่อด้านสุขภาพกับการจัดการเรือนร่างตนเองของคนอ้วนในจังหวัดพิษณุโลก .วารสาร
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ, 7(1), 180-197.  

พงศ์กฤษณ์ จันทร์เชื้อ และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่าง
การสร้างวาทกรรมและปฏิบัติการทางวาทกรรมกับการประกอบสร้างความจริงในโลกไซเบอร์
บนเฟซบุค .วารสารส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ , 7(1), 165-179.  

พิษนุ อภิสมาจารโยธิน) .2560 .(ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตระหนักในเรื่อง ความ
งามและพฤติกรรมการใช้เครื่องส าอางที่ไม่ได้มาตรฐานของผู้หญิงไทย . วารสารส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยทักษิณ, 6(1), 194-216.  

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
สิริวิมล พยัฆษี และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน) .2561). การเลือกปฏิบัติที่มีต่อเควียร์ใน

สังคมการท างาน  :กรณีศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. ใน 

0.2 
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การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวิจัย ครั้งที่ 4  (น .71-91.( ล าปาง: มหาวิทยาลัยราช
ภัฎล าปาง. 

รัตติกานต์ วิไลพันธ์ และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน) .2560). การประกอบสร้างตัวตน
ทางเพศและพ้ืนที่ทางสังคมของแฟนคลับศิลปินเกาหลีใต้ : กรณีศึกษากลุ่มวัยรุ่นไทยใน
กรุงเทพมหานคร. ใน นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13: วิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 
(น.887-883). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

วชิราภรณ์ ศรีเงิน และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน) .2560). เพศวิถีและการใช้ชีวิตคู่ของ
หญิงรักหญิง: กรณีศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก  .ใน นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม )น . 1235-1243). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

สุขพัชรมณี กันแต่ง และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน) .2560.( การวิเคราะห์ปัจจัยเชิง
สาเหตุที่มีความสัมพันธ์กับการได้รับความรุนแรงทางด้านร่างกายของสตรีจังหวัดพิษณุโลก ใน 
การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 
16 (น. 62-77). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

ยุทธนา เกตุค า และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน) .2560). ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผน
ความเชื่อด้านสุขภาพกับการจัดการเรือนร่างตนเองของคนอ้วนในจังหวัดพิษณุโลก  .ใน การ
ประชุมวิชาการและน าเสนอผลการวิจัยระดับชาติเรื่อง สังคมคุณภาพเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน : 
ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ (น.205-216). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

พงษ์กฤษณ์ จันทร์เชื้อ และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน) .2560). ความสัมพันธ์ระหว่าง
การสร้างวาทกรรมกับการประกอบสร้างความจริงในโลกไซเบอร์บนเฟซบุค  .ใน การประชุม
วิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง สังคมคุณภาพเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน: ชีวิต
และสังคมผู้สูงอายุ )น . 82-90). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

พัชรินทร์ สิรสุนทร, มณฑิรา อินจ่าย, กวินธร เสถียร, พิษนุ อภิสมาจารโยธิน, จักร
พันธ์ เพ็ชรภูมิ , ผาสุก แก้วเจริญตา , และ ด ารงค์ ตุ้มทอง . (2559). การให้เชิงกลยุทธ์ : 
กรณีศึกษา การพัฒนาเด็กและเยาวชน ของมูลนิธิสยามกัมมาจล . ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติเครือข่ายวิจัย สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 11 เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาสาน
พลังประชารัฐ (น. 2149-2157). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.  

สมยศ ภูมิเรศสุนทร และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน) .2558). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาและรองรับคุณภาพโรงพยาบาลโพนทราย 
อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด  .ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 การวิจัยและ
พัฒนาสู่การบริหารองค์กรในยุคดิจิตอล )น . 39-51). ศรีสะเกษ: มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา. 
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11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานะข้อมูล 
ตามประกาศ ก .พ.อ .หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ . 2556 
- 

0.4 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก .พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ . 2556 
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.  

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก .พ.อ .หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ . 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ )ซ่ึง
ไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ ตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

กลุ่มท่ี 1 
เรือนรสสุคนธ์  จันทร์เจริญ และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน) .2561ความสัมพันธ์ .(

ระหว่างการใช้สื่อสังคมออนไลน์และภาวะการกลัวการตกกระแสของนักศึกษามหาวิทยาลัย
แห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก . วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร, 10) 1(, 69-94. 

พิษนุ อภิสมาจารโยธิน) .2560.( ความท้าทายในการบริหารระบบสุขภาพชุมชนของ
ไทย: การศึกษา น าร่องในจังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย. วารสาร มทร.อีสาน, 4(2), 61-76.  

พิษนุ อภิสมาจารโยธิน) .2559การวิเคราะห์และประเมินผลนโยบายสาธารณะด้าน .(
เศรษฐกิจและ สุขภาพ:กรณีศึกษาโครงการน้ าดื่มสะอาดของต าบลหนองดินแดงจังหวัด

นครปฐม. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,  36) 1(, 62-81. (TCI 1) 
พิษนุ อภิสมาจารโยธิน) .2557รูปแบบการใช้การแพทย์แบบผสมผสานของผู้ป่วย .(

โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างในจังหวัดนครปฐม . วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร,  34) 4(, 
171-189.  

0.8 

14. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 1 
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- 
15. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

- 
1 

16. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- 

1 

17. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 
- 

1 

 
 ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 
 

            ลงชื่อ           
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .พิษนุ อภิสมาจารโยธิน(  
               เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ  
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO 

 
ชื่อ – สกุล 

)ภาษาไทย )      : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ฐานดิา บุญวรรโณ  
)ภาษาอังกฤษ(  : Assistant Professor Dr. Thanida Boonwanno 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ าหนัก 

1. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
- 

0.8 

2. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
- 

0.6 

3. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
- 

1 

4. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
- 

1 

5. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
- 

0.4 

6. งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 
- 

0.2 

7. ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- 

1 

8. ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
- 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎใน
ฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2 
ฐานิดา บุญวรรโณ) .2560จอร์จ กองโดมินาสกับมโนทัศน์ทางมานุษยวิทยาว่า .(

ด้วย “ระยะทางสังคม” .วารสารวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 40(2), 33-76.  

0.6 

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.2 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ าหนัก 

ฐานิดา บุญวรรโณ) .2558 .(จริยธรรมในชาติพันธุ์วรรณาจอร์จ กองโดมินาสกับ :
บทเรียนจากพวกเรากินป่า ) Nous avons mangé la forêt) ใน การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ “เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 9”  )น .133-148). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัย
นเรศวร.  

ฐานิดา บุญวรรโณ) .2560จังหวะชีวิตของชาวนาบางระก าหลังโครงการบางระก า .(
โมเดล .ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 11”  )น . 251-

266). กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 
11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานะข้อมูล 
ตามประกาศ ก .พ.อ .หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ . 2556 

0.4 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก .พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ . 2556 
Boonwanno, T. (2018). Ethnogenèse des Thaïs-Ko-Kong : une « ethnie-

frontières » dans un espace transfrontalier. Hommage à Jean Baffie, mon achan. 
Moussons, 31, 93-116. 

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก .พ.อ .หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ . 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ )ซ่ึง
ไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ ตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI 

กลุ่มท่ี 1 
          นิสาพร วัฒนศัพท์, ฐานิดา บุญวรรโณ) .และศิวาภรณ์ ไขยเจริญ ,2559). ช่วงชั้นทาง
สังคม ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมและการอธิบายถึงความเป็นประขากรกลุ่มเปราะบางใน
สังคม .วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข, 10 (4), 362-376. 

0.8 

14. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- 
 

1 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ าหนัก 

15. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- 
 

1 

17. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 
- 

1 

 
 ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 
 

       ลงชื่อ .  
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ฐานดิา บุญวรรโณ(  

             เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO 

 
ชื่อ – สกุล 

)ภาษาไทย )      : ดร.ปริญญา สร้อยทอง 
)ภาษาอังกฤษ(  : Dr. Parinya Soithong 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ าหนัก 

1. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
- 

0.8 

2. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
- 

0.6 

3. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
- 

1 

4. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
- 

1 

5. งานสร้างสรรค์ท่ีไดรับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
- 

0.4 

6. งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 
- 

0.2 

7. ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- 

1 

8. ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
ปริญญา สร้อยทอง. (2560). หนังสือชุดส ารวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่น 

เล่มที่ 55 เรื่องนักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ . กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า. 
ปริญญา สร้อยทอง. (2558). Naresuan University’s Role in Promoting Good 

Governance in Local Government. ใน ชวีิต อ านาจ ชาติพันธุ์. พิษณุโลก: ภาควิชาสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
กลุ่มท่ี 2 

- 

0.6 



130 

 

 
 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ าหนัก 

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
ปริญญา สร้อยทอง. )2560การพัฒนาธรรมาภิบาลท้องถิ่นโดยกระบวนการ .(

ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ กรณี :ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่ที่ 2 บ้านคลองปากร้าว  
ต.หนองอ้อ อ .ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย . ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 

6 : “ศิลปวัฒนธรรมวิจัยเพ่ือประเทศไทย 4 .0” )น . 2781 – 2791  .(พะเยา :กองบริหาร
งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา. 

0.2 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานะข้อมูล 
ตามประกาศ ก .พ.อ .หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ . 2556 
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. 

0.4 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก .พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ .ศ . 2556 

1 

http://www.mcu.ac.th/site/
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ าหนัก 

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. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก .พ.อ .หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ . 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ )ซ่ึง
ไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ ตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

กลุ่มท่ี 1 
- 

0.8 

14. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- 

1 

15. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- 

1 

17. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 
สุทธิชัย ยังสุข ,ปริญญา สร้อยทอง และ ครรชิต ,วัลลภัช  สุขสวัสดิ์ ,สุขนาค. 

)2561(. โครงการส ารวจเกษตรกรและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร ในพ้ืนที่ภาคเหนือ โซน 3 
(จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดอุทัยธานี) . พิษณุโลก : 

มหาวิทยาลัยนเรศวร . )โครงการส ารวจเกษตรกรใน 36 พ้ืนที่ ธนาคารที่ดินเพ่ือการเกษตรกร( 
ปริญญา สร้อยทอง) .และ สุทธิชัย ยังสุข ,วัลลภัช สุขสวัสดิ์ ,2561 .(ความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  เทศบาลเมืองอรัญญิก  
อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร . )โครงการปีงบประมาณ 
2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก( 

ปริญญา สร้อยทอง) .และ สุทธิชัย ยังสุข ,วัลลภัช สุขสวัสดิ์ ,2561 .(ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  เทศบาลต าบลสนาม
คลี  อ าเภอบางกระทุ่ม   จังหวัดพิษณุโลก. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร . )โครงการบริการ

วิชาการปีงบประมาณ 2561 เทศบาลต าบลสนามคลี อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก( 

1 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ าหนัก 

ปริญญา สร้อยทอง) .และสุทธิชัย ยังสุข ,วัลลภัช สุขสวัสดิ์ ,2560 .(ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  เทศบาลนคร
นครสวรรค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ . พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร ) .โครงการ

ปีงบประมาณ 256 0 เทศบาลนครนครสวรรค์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์( 
ปริญญา สร้อยทองวัลลภั ,ช สุขสวัสดิ์) .และสุทธิชัย ยังสุข ,2560 .(ความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  เทศบาลต าบลป่าแดง 
อ าเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก . พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร . )โครงการ

ปีงบประมาณ 256 0 เทศบาลต าบลป่าแดง อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก( 
ปริญญา สร้อยทอง) .และสุทธิชัย ยังสุข ,วัลลภัช สุขสวัสดิ์ ,2559 .(ความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  เทศบาลต าบลบาง
ระก าเมืองใหม่  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก . พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร . ) โครงการ
ปีงบประมาณ 2559 เทศบาลต าบลบางระก าเมืองใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก( 

ปริญญา สร้อยทอง) .และสุทธิชัย ยังสุข ,วัลลภัช สุขสวัสดิ์ ,2559 .(ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการตามตัวชี้วัดที่ 1 2มิติที่ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  องค์การบริหารส่วน

ต าบลหัวรอ  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก . พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร . นเรศวร . 
)โครงการปีงบประมาณ 25 59 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวรอ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก( 

  
ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เป็นผลงานทาง

วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 

            ลงชื่อ            
                                 )ดร.ปรญิญา สร้อยทอง(  

               เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO 

 
ชื่อ – สกุล 

)ภาษาไทย )      : ดร .นพรัตน์  รัตนประทุม  
)ภาษาอังกฤษ(  : Dr. Nopparat Rattanaprathum 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ าหนัก 

1. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
- 

0.8 

2. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
- 

0.6 

3. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
- 

1 

4. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
- 

1 

5. งานสร้างสรรค์ท่ีไดรับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
- 

0.4 

6. งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 
- 

0.2 

7. ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- 

1 

8. ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
- 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎใน
ฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2 
- 

0.6 

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
วีรญา พรมประสิทธิ์, นพรัตน์ รัตนประทุม, และรัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2561). การ 

0.2 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ าหนัก 

เปลี่ยนแปลงจากวิสาหกิจชุมชน สู่ การเป็นสหกรณ์  :กรณีศึกษา สหกรณ์ผู้ผลิตหม้อห้อมทุ่งโฮ้ง
แพร่ จ ากัด. ใน การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา ครั้งที่ 17  )น. 815-829)  .ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
          ฟ้ารุ่ง มีอุดรและ ,ถนอมสิน พลลาภ , นพรัตน์ รัตนประทุม) .2559). ความส าเร็จและ
ปัญหาอุปสรรคของครัวเรือนที่ท าเกษตรผสมผสาน  :มุมมองจากผู้มีส่วนร่วมในโครงการพัฒนา

แก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชด าริ .ใน การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคล
สุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 8  )น. 185-194(. สุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสุรินทร์. 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก .พ.อ .หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 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. 

0.4 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก .พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ . 2556 
- 

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก .พ.อ .หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ . 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ )ซ่ึง
ไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ ตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI 

กลุ่มท่ี 1 
- 

0.8 

14. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- 

1 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ าหนัก 

15. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- 

1 

17. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 
- 

1 

 
 ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ    
เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 
 
    

       ลงชื่อ  
                 )ดร.นพรัตน์  รัตนประทุม(  

                     เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO 

 
ชื่อ – สกุล 

)ภาษาไทย )      : ดร .ศุภสิทธิ์  ต๊ะนา  
)ภาษาอังกฤษ(  : Dr. Supasit Tana 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ าหนัก 

1. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
- 

0.8 

2. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
- 

0.6 

3. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
- 

1 

4. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
- 

1 

5. งานสร้างสรรค์ท่ีไดรับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
- 

0.4 

6. งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 
- 

0.2 

7. ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- 

1 

8. ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
- 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎใน
ฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2 
- 

0.6 

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
กวินธร เสถียร, ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา, เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์, ธีรพจน์ ฟักน้อย, วัฒนศักดิ์ 

จันทร์แปลง, บรรณกร เสือสิงห์, และคณะ) .2559  .(การถอดบทเรียนการพัฒนาแกนน าชุมชน

0.2 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ าหนัก 

เพ่ือการจัดการขยะ ต าบลแคมป์สน อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ .ใน การประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 )น . 322-334  .(ปทุมธานี :มหาวิทยาล  ัย
ราชภัฏวไลยลงกรณ์. 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานะข้อมูล 
ตามประกาศ ก .พ.อ .หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 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, 3) 2(, 1540-1557. 

0.4 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก .พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ . 2556 
- 

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก .พ.อ .หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ . 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ )ซ่ึง
ไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ ตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI 

กลุ่มท่ี 1 
          รัฐชฎาภรณ์ นันทเสน, ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา, และ วารีรตัน์ แก้วอุไร) .2561). การพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสุนทรียสนทนา เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมประชาธิปไตยด้านคารว
ธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 20 
(2), 201-212. 

ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา. )2560การประเมินแผนแม่บทเพ่ือก าหนดทิศทางแผนงานโครงการ .(
พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  .ส านักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ . วารสารการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน, 10 

)3(, 22-35.   

0.8 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ าหนัก 

มณฑิรา อินจ่าย, ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา) .และ สุพรรณี เกลื่อนกลาด ,2558การแสวงหา .(
อนาคตร่วมกันบนพ้ืนฐานอัตลักษณ์ส่วนบุคคล ของเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอในจังหวัด

อุตรดิตถ์  . วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ,  8 ) 1(, 122-
133.  

14. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- 

1 

15. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- 

1 

17. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 
- 

1 

 
 ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 
 
    
          ลงชื่อ 
                   )ดร.ศุภสิทธิ์  ต๊ะนา(  

                                                                เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO 

 
ชื่อ – สกุล 

)ภาษาไทย )      : ดร .เสาวลักณ์   ลิ้มศิริวงศ์  
)ภาษาอังกฤษ(  : Dr. Saowaluk Limsiriwong 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ าหนัก 

1. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
- 

- 

2. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
- 

- 

3. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
- 

- 

4. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
- 

- 

5. งานสร้างสรรค์ท่ีไดรับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
- 

- 

6. งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 
- 

- 

7. ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- 

- 

8. ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
- 

- 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎใน
ฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2 
- 

- 

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
กวินธร เสถียร, ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา, เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์, ธีรพจน์ ฟักน้อย, วัฒนศักดิ์ 

จันทร์แปลง, บรรณกร เสือสิงห์, และคณะ) .2559  .(การถอดบทเรียนการพัฒนาแกนน าชุมชน

0.2 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ าหนัก 

เพ่ือการจัดการขยะ ต าบลแคมป์สน อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  .ใน การประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 )น . 322-334  .(ปทุมธานี :มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยลงกรณ์.  

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานะข้อมูล 
ตามประกาศ ก .พ.อ .หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ .ศ . 2556 
     -  

- 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก .พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ . 2556 
- 

- 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก .พ.อ .หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ . 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ )ซ่ึง
ไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ ตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI 

กลุ่มท่ี 1 
เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์) .2561 .(แนวทางการพัฒนาการผลิตกล้วยตากอย่างยั่งยืน 

พ้ืนที่อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลกส านักงาน .คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. วารสารการ
วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ,11) 1(,  141- 150. 

0.8 

14. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- 

- 

15. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- 

- 

16. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์) .2559 แนวทางการพัฒนาการผลิตกล้วยตากอย่างยั่งยืน.( 

พ้ืนที่อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก.(รายงานการวิจัย).: มหาวิทยาลัยนเรศวร .
ส านักงาน)คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สัญญาเลขที่ R2559B106.( 

1 



141 

 

 
 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ าหนัก 

17. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 
- 

- 

 
 ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 
 
    

            ลงชื่อ    
                )ดร.เสาวลักณ์  ลิ้มศิริวงศ์(  

        เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO 

 
ชื่อ – สกุล 

)ภาษาไทย )      : ดร .กมเลศ โพธิกนิษฐ  
)ภาษาอังกฤษ(  : Dr.Kammales Photikanit 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ าหนัก 

1. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
- 

0.8 

2. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
- 

0.6 

3. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
- 

1 

4. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
- 

1 

5. งานสร้างสรรค์ท่ีไดรับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
วศิน ปัญญาวุธตระกูล และ ,กมเลศ โพธิกนิษฐ .(2560) .บทส ารวจสถานการณ์

แรงงานข้ามชาติในเขตภาคเหนือตอนล่าง  :เมื่อวาน และวันนี้ (ที่ต้องอยู่ให้รอด) .พิษณุโลก :
รัตนสุวรรณการพิมพ์ .  

0.4 

6. งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 
- 

0.2 

7. ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- 

1 

8. ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
- 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎใน
ฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2 
 กมเลศ โพธิกนิษฐ) .และวัชรพล พุทธรักษา ,พัชรินทร์ สิรสุนทร ,2560 :หมอล า .(

จากสุนทรียศาสตร์แห่งการกดทับสู่การเป็นดนตรีแห่งอัตลักษณ์. วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-
สาละวิน, 9) 1(,  56 -87. 

0.6 
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10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
กมเลศ โพธิกนิษฐและวัชรพล  ,บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข ,พัชรินทร์ สิรสุนทร ,

พุทธรักษา) . 2559  .(บทวิเคราะห์การผลิตซ้ าอุดมการณ์ประชาธิปไตยแบบ ฌาคส์  รองสิแยร์
กับนัยยะทางบทเพลง .ใน โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15 ประจ าปีการศึกษา 2558, ในระหว่างวันที่ 28 – 29 
พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา. 

0.2 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานะข้อมูล 
ตามประกาศ ก .พ.อ .หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 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. 

0.4 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก .พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ . 2556 
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.  

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก .พ.อ .หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ . 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ )ซ่ึง

0.8 
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ไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ ตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 1 
- 

14. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- 

1 

15. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
กมเลศ โพธิกนิษฐ) .2561 .(โครงการวิจัยเพื่อส ารวจข้อมูลประเด็นความขัดแย้งจาก

การด าเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ (Conflict Mapping 
Phase 2 ) .ทุนวิจัยจากสถาบันพระปกเกล้า ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 04506 / 2561. 

1 

17. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 
- 

1 

 
 
 ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน ่งทางวิชาการ 
เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 
 
    
       ลงชื่อ...................................................................  
               )ดร.กมเลศ โพธิกนิษฐ(  

               เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO 

 
ชื่อ – สกุล 

)ภาษาไทย )      : ดร  .บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล  
)ภาษาอังกฤษ(  : Dr. Busarin Lertchavalitsakul 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ าหนัก 

1. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
- 

0.8 

2. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
- 

0.6 

3. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
- 

1 

4. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
- 

1 

5. งานสร้างสรรค์ท่ีไดรับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
- 

0.4 

6. งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 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.  TCIJ  .สืบคนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 จาก
https//:www.tcijthai.com/news/2018/2/article/7774.( 
          บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล) .2561) .ถอดรหัสคนดัตช์กินอะไรอาหารจากมรดกอาณา...
นิคมสู่วัฒนธรรมผู้อพยพ . TCIJ  .สืบค้นวันที่ 16 มกราคม 2561 จาก 

https//:www.tcijthai.com/news/2018/16/article/7660. 
บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล .(2560)แนวคิดและพัฒนาการ...มหาวิทยาลัย – นักศึกษา .

ของอุดมศึกษาในเนเธอร์แลนด์ . TCIJ  .สืบค้นวันที่ 12 ธันวาคม 2560 จาก 
http//:www.tcijthai.com/news/2017/12/article/7583. 

0.2 
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บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล .(2560)ท าไมถึงอยู่ได้ทั้งท่ีค่า...พิพิธภัณฑ์ในเนเธอร์แลนด์ .
ตั๋วแพง . TCIJ. สืบค้นวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 จาก 

http//:www.tcijthai.com/news/2017/07/article/7490. 
บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล .(2560) .จักรยานในฐานะเครื่องมือสลายชนชั้น...

ประสบการณ์จากเนเธอร์แลนด์ . TCIJ.สืบค้นวันที่ 12 กันยายน 2560 จาก
http//:www.tcijthai.com/news/2017/12/article/7332. 

บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล .(2560) .ดูหนังดัตช์ท่ามกลางกระแส  ”มุสลิมหัวรุนแรง“
และ “วิกฤตผู้ลี้ภัย ”ในเนเธอร์แลนด์ . ประชาไท. สืบค้นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และ 7 

มีนาคม 2561จาก http//:prachatai.org/journal/2017/02/70319 และ
https//:prachatai.com/journal/2017/03/70437. 

บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล .(2558) .ประสบการณ์และการประท้วงสวนกระแส เสรี“
นิยมใหม่ ”ในมหาวิทยาลัยเนเธอร์แล นด์ .ประชาไท  .สืบค้นวันที่ 15 มีนาคม 2558 จาก

http//:prachatai.com/journal/2015/03/58398. 
บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล .(2557) .นิทรรศการ ความเป็น-การกลายเป็นมุสลิม“

มุสลิม ”ของผู้หญิงดัตช์ในอัมสเตอร์ดัม . ประชาไท  .สืบค้นวันที่ 8 สิงหาคม 2557 จาก 
http//:prachatai.com/journal/2014/08/55092. 

Lertchavalitsakul, B) .2015) .AEC in the Enigmatic Locality :Politics and 
Cross-border Trade between Mae Hong Son and Southern Shan State, Burma. 
Becoming, 3, 19 – 22. 

7. ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- 

1 

8. ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
- 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎใน
ฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2 

          บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล .(2559)จินตนาการเชิง :การค้าชายแดน“ ปริทัศน์หนังสือ .
พ้ืนที่และการผันแปรทางภูมิศาสตร์ Geographical Diversions :Tibetan Trade, Global 

Transactions Tina Harris, 2013 Georgia University Press”, รฐัศาสตร์สาร, 37  ) 2), 223 
–232. 

0.6 

http://prachatai.org/journal/2017/02/70319
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10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล .(2561). พลวัตการเคลื่อนย้ายและระบอบควบคุมชายแดน

บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน. ใน ประเสริฐ แรงกล้า )บ.ก (. ชีวิตทางสังคมของการเคลื่อนย้าย 
Social Life on the Move (น .146-183  .(กรุงเทพฯ :ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วม

สมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์.  

0.2 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานะข้อมูล 
ตามประกาศ ก .พ.อ .หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 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 
ASEAN Studies. 

Lertchavalitsakul, B . (2016) . Women’ s Roles in the Small- scale Cross-
border Trade in the Burma-Thailand Frontiers.  LA LETTER DE l’AFRASE, 90-91, 
19–21. 

Lertchavalitsakul, B .(2015) .An Intrusion into the Transnational Kitchen :
The Foodways of Shan Labor Migrants in Urban Chiang Mai, Thailand . In W. 
Panyagaew and B. Zhihong (eds.) Uncertain Lives :Changing Borders and Mobility 
in the Borderland of the Upper Mekong  ) pp . 125–153 . (Chiang Mai : Regional 
Center for Social Science and Sustainable Development. 

0.4 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก .พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ . 2556 
Lertchavalitsakul, B . (2017) . Gifting Practices in an Informal Trade in 

Response to Elites ’ Rules and State Regulations on the Myanmar- Thailand 
Border. In I. Horodnic, P. Rodgers, C. Williams, & L. Momtazian (eds.) The Informal 
Economy : Exploring Drivers and Practices, ) pp. 173 – 190 . ( New York and 
London :Routledge Publisher. 

1 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ าหนัก 

Lertchavalitsakul, B . (2015) . Shan Women Traders and Their Survival 
Strategies on the Myanmar- Thailand Borderland.  SOJOURN Journal of Social 
Issues in Southeast Asia ,30  ) 3), 675 –709 . 
          Lertchavalitsakul, B .(2014) .Who do you know over there? :Fieldwork 
experiences in the restricted Southern Shan State, Burma. Journal of Burma 
Studies, 18 (1) ,83 – 95. 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก .พ.อ .หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ . 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ )ซ่ึง
ไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ ตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI 

กลุ่มท่ี 1 
บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล .(2561)เส้นทางอพยพของคนไทยกับการจัดการการย้า .ย

ถิ่นภายใต้อิทธิพลแนวคิด “สัญชาตทางวัฒนธรรม ”ในเนเธอร์แลนด์ . วารสารพัฒนศาสตร์, 1 
)2(, 8-56 . 

บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล) .และ สร้อยมาศ รุ่งมณี ,2561ความสัมพันธ์ใกล้ชิดใน .(
บริบทข้ามพรมแดนและกระบวนการการอพยพย้ายถิ่น ) Transnational Intimacy and 

Migration Process (- รายงานการประชุมปฏิบัติการเครือข่ายนักวิชาการ . วารสารสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา  ,37 ) 1(, 185-198. 

บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล .(2559)ประสบการณ์วิจัย :จริยธรรมระดับปฏิบัติการ .
ภาคสนามกับชุมชนข้ามแดนบริเวณชายแดนไทยและรัฐฉานประเทศพม่า . วารสารสังคมวิทยา

และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ) , 35(1) ,148 – 169 . 

0.8 

14. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- 

1 

15. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
          สร้อยมาศ รุ่งมณี ,วาสนา ละอองปลิว ,บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุลและ สุรลภย์  ภู ,

ภักดิ์) . 2560  .(การขยายตัวของพืชฟองสบู่ และการอพยพย้ายถิ่นในเอเชีย .สนับสนุนโดย

1 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ าหนัก 

ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ส านักงาน
กองทุนสน ับสนุนการวิจัย )สกว (.สัญญาเลขท่ี SRI6010103. 
          จิราพร เหล่าเจริญวงศ์ และ บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล) .2558การอพยพย้ายถิ่นฐาน .(
และกฎหมาย: การเข้าสู่การค้าบริการทางเพศ การต่อรองในชีวิตประจ าวัน และประสบการณ์
ชีวิตของกลุ่มผู้หญิง คนข้ามเพศ และคนแปลงเพศชาวไทยในเนเธอร์แลนด์  .ทุนสนับสนุนโดย

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัญญาเลขที่ 002 /2558.  

17. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 
- 

1 

 
 ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เป็นผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 
 
    

       ลงชื่อ  
  

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

 

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3/ปีที ่4 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

K: มีความรูเ้ชิงทฤษฎี
การพัฒนาสังคม 
และความเข้าใจ
สังคมที่มีความเป็น
พหุลักษณ ์

S: ทักษะการอธิบาย
ปรากฏการณท์าง
สังคมที่มีความ
หลากหลาย 

 
A: ใฝ่เรียนรู้  

และมีความคิด 
เชิงวิเคราะห์  

K: มีความรูเ้ชิงทฤษฎี
ด้านการวิจัยและ 
นโยบายการพัฒนา
สังคม  

 
S: ทักษะการเขียน

โครงร่างงานวจิัย
จากการวเิคราะห์
ปรากฏการณ ์
ทางสังคม 

A: กล้าวิพากษ์บน
พื้นฐานวิชาการ
อย่างสร้างสรรค์
และมีจริยธรรม  

K:  มีความรู้ที่จ าเป็นตอ่
การวจิัยภาคสนาม  

 
 
 
S:  ทักษะการปฏิบัติการ

วิจัยภาคสนาม 
 
 
 
A:  มจีริยธรรมการวิจัย  

K:  มีความรู้ที่ในการ
วิเคราะห์สังเคราะห์
ทฤษฎีและนโยบาย 
ทางสังคม 

 
S:  ทักษะการถ่ายทอด

ความรู้สู่สาธารณชน 
 
 
 
A:  มีความคิดเชื่อมโยง

ทฤษฎีสูก่ารปฏิบัติ  
และมีความคิดเชิง
นวัตกรรม 

K:  เข้าใจหลกัการ
วางแผนพฒันา
องค์กรและ
แผนการพัฒนา
ชุมชน  

S:  ทักษะการสร้างแผน
และนวัตกรรมที่
เกี่ยวขอ้งกับการ
พัฒนาเครือขา่ย 
องค์กร และชุมชน  

A:  มจีิตส านกึในการ
สร้างการมีส่วนรว่ม
ในการพฒันาสังคม 

K:   มีความรู้ทีจ่ าเป็น
ในการเชือ่มโยง
ปรากฏการณท์าง
สังคมในทอ้งถิน่
และระดับสากล 

S:  ทักษะการบริหาร 
การวจิัย เพือ่
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาสังคม  

 
A:  มีความสร้างสรรค ์
     และมีธรรมาภิบาล  
     ของผู้น า 

Expected Learning Outcomes 
การวเิคราะห์เพื่อก าหนดนโยบาย (Policy 
maker) และการวจิัยเพื่อก าหนดนโยบายการ
พัฒนาสังคม (Research) 

Expected Learning Outcomes 
การวเิคราะห์เพื่อก าหนดนโยบาย (Policy maker) 
และการสรา้งองค์ความรู้หรือนวัตกรรมทางสังคม 
(Innovation) 

Expected Learning Outcomes 
การวเิคราะห์เพื่อก าหนดนโยบาย (Policy maker) 
วิจัยเพื่อก าหนดนโยบายการพฒันาสังคม 
(Research) สร้างองค์ความรู้หรอืนวัตกรรมทาง
สังคม (Innovation) ขับเคลือ่นสังคมคุณภาพ 
(Movement) และเสริมพลังเครอืข่ายผู้น าการ
พัฒนาสังคม (Empowerment) 

Program Learning Outcomes      1)  มีความสามารถด้านการคิดและวิเคราะห์ระบบสังคม นโยบาย และผลกระทบทางสังคม 

(Competence based education)         2)  มีความสามารถดา้นการวิจยัระดับสูง เพื่อก าหนดนโยบายดา้นการพฒันาสังคม 
                                                        3)  มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ และหรือนวัตกรรมทางสังคม 
                                                        4)  มีความสามารถในการน าความรู้ไปขับเคลื่อนเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ 
                                                        5)  มีความสามารถเสริมพลังเครือข่ายผู้น าการพัฒนาสังคม ทั้งระดับท้องถิ่น และสากล 

Philosophy : มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตพัฒนาสังคม เพ่ือขับเคลื่อนสูส่ังคมคุณภาพ 
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Program Structure of Doctor of Philosophy Program in Social Development 

หมวดวิชา 
Program Learning Outcomes (competence based education) 

บัณฑิตสามารถท าอะไรได้เมื่อเรียนจบหลกัสูตร 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ ์

มุ่ง
ผล

ิตดุ
ษฎ

ีบัณ
ฑิต

พัฒ
นา

สัง
คม

 เพื่
อข

ับเ
คล

ื่อน
สูส่

ังค
มค

ุณ
ภา

พ 

Expected Learning Outcomes 

1) มีความสามารถด้านการคิดและวิเคราะห์
ระบบสังคม นโยบาย และผลกระทบทาง
สังคม 

2) มีความสามารถด้านการวิจยัระดับสูง เพื่อ
ก าหนดนโยบายด้านการพัฒนาสังคม 

3) มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ 
และหรือนวัตกรรมทางสังคม 

4) มีความสามารถในการน าความรู้ไป
ขับเคลื่อนเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ 

5) มีความสามารถเสริมพลังเครือข่ายผู้น าการ
พัฒนาสังคม ท้ังระดับท้องถิ่น และสากล 

K:  เข้าใจหลักการวางแผนพัฒนาองค์กรและแผนการพัฒนา
ชุมชน มีความรู้ที่จ าเป็นในการเช่ือมโยงปรากฏการณ์ทาง
สังคมในระดับท้องถิ่นและระดับสากล 

S:  มีทักษะการจัดท าแผน การบรหิาร การวิจัย เพื่อขับเคลื่อน
เครือข่ายการพัฒนาสังคม การสรา้งนวัตกรรมด้านการพัฒนา
องค์กรและชุมชน  

A:  มีความคิดเชื่อมโยงทฤษฎีสู่การปฏิบัติ มจีิตส านึกในการสร้าง 
     การมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ มีธรรมาภิบาลของผู้น า 

กลุ่มวชิาในปีที่ 1-4:  
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิตในด้าน Policy maker, 
Research, Innovation, Movement และ Empowerment 
(PRIME) ในรายวิชาวิทยานิพนธ์ 

หมวดวิชาบังคับ/วิชาเลือก/ 
วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

Expected Learning Outcomes 

1) มีความสามารถด้านการคิดและวิเคราะห์
ระบบสังคม นโยบาย และผลกระทบทาง
สังคม 

2) มีความสามารถด้านการวิจยัระดับสูง เพื่อ
ก าหนดนโยบายด้านการพัฒนาสังคม 

3) มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ 
และหรือนวัตกรรมทางสังคม 

4) มีความสามารถในการน าความรู้ไป
ขับเคลื่อนเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ 

5) มีความสามารถเสริมพลังเครือข่ายผู้น าการ
พัฒนาสังคม ท้ังระดับท้องถิ่น และสากล 

K:  มีความรู้เชิงทฤษฎีการพัฒนาสังคม การวิจัยภาคสนาม การ
วิเคราะหส์ังเคราะห์ทฤษฎีและนโยบายการพัฒนาสังคม และ
ความเข้าใจสังคมที่มีความเป็นพหลุักษณ ์

S:  วิเคราะห์ปรากฏการณส์ังคมเพื่อปฏิบัติการวิจัยภาคสนาม
และถ่ายทอดความรูสู้่สาธารณชน 

A:  ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดเชิงวิเคราะห์วิพากษ์ อย่างสร้างสรรค ์
มีจริยธรรม และมีความคิดเชิงนวัตกรรม 

กลุ่มวชิาในปีที่ 1-3:  
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิตในด้าน Policy maker, 
Research, Innovation, Movement และ Empowerment 
(PRIME) ในรายวิชาสัมมนา หรือรายวิชาบังคับและวิชาเลือก 
ตามแผนการศึกษา 

 

 
 
 



152 

 

 
 

ภาคผนวก ฉ 
สรุปผลการมีงานท า 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 ประเด็นส าคัญที่หลักสูตรควรน ามาพิจารณาใน
การปรับปรุงหลักสูตรดังต่อไปนี้ 

บัณฑิตในระดับปริญญาโท มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติเป็นไปตามปรัชญาของหลักสูตร 
กล่าวคือ บัณฑิตมีความเป็นนักบริหารงานด้านการพัฒนาสังคมที่มีความสามารถด้านการวิจัยได้ค่อนข้างดี 
(Management)  โดยงานวิจัยที่บัณฑิตท า สามารถน าไปแก้ปัญหาในพ้ืนที่ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ( 
Researching)  บัณฑิตมีรับผิดชอบในการท างานดี สามารถท างานประสานงานได้ ( Organizing)  อย่างไรก็
ตามพบว่า ในทางปฏิบัติ บัณฑิตยังมีความเป็นนักวิจัยที่ท าวิจัยในห้องท างาน มากกว่า เป็นนักวิจัยที่ท างานใน
พ้ืนที่ ยังขาดกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม   ( Participation) และยังขาดความเป็นผู้น า โดยเฉพาะเรื่อง
การจัดการทางอารมณ์หรือวุฒิภาวะทางอารมณ์ 

สิ่งที่หลักสูตรควรปรับปรุงคือ ควรมีกระบวนการสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถปฏิบัติงานเชิงพ้ืนที่ได้
จริง ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ จึงจ าเป็นต้องให้นิสิตได้ลงพ้ืนที่จริง และฝึกท าจริงให้ได้ ส าหรับการ
ประเมินผลงานบัณฑิต ควรมีประเมินผลที่มีความหลากหลาย ทั้งจากคนที่บัณฑิตร่วมด้วย จากผู้บังคับบัญชา 
และจากชาวบ้านที่บัณฑิตไปท างานด้วย 

ในส่วนการผลิตบัณฑิตนิสิตในระดับปริญญาเอก พบว่ามีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติเป็นไป
ตามปรัชญาของหลักสูตรในด้านการบริหารด้านพัฒนาสังคมและนักวิจัยด้านนโยบายสังคม แต่สิ่งที่ยังไม่บรรลุ
เป้าหมายคือบัณฑิตยังไม่มีความกล้าชี้น าทางสังคม โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตในปัจจุบัน ที่แตกต่างจากอดีตที่
ผ่านมา กล่าวคือ ในอดีตมีผู้บริหารมาเรียนในหลักสูตรค่อนข้างมาก แต่ในปัจจุบันผู้เรียนส่วนมากเป็นสาย
อาจารย์ นักวิชาการ จึงยังไม่สามารถเห็นความเคลื่อนไหวที่บัณฑิตจะไปชี้น าทางสังคมได้อย่างชัดเจน  
นอกจากนี้ยังพบว่า บัณฑิตยังไม่สามารถจะเป็น policy maker ได้เพราะยังมีการท าวิจัยไม่มากนัก อาจกล่าวด้
ว่า input ยังไม่ดีนัก ท าให้มี social innovation น้อย  ในอดีตมีผู้บริหารท้องถิ่นมาเรียนในหลักสูตรแล้ว
สามารถไปท าการเคลื่อนไหวทางสังคมต่างๆ ได้ เช่น ท าเมืองให้มีชื่อเสียง แต่เป็นเพราะบัณฑิต        มี
ศักยภาพอยู่แล้ว เช่น เป็นนายกเทศมนตรีจึงสามารถท าเรื่อง policy ได้ อีกเรื่องหนึ่งที่บัณฑิตท่ีจบไปรุ่นก่อนมี
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ความสามารถในการเคลื่อนไหวทางสังคม มีการขับเคลื่อนกฎหมายการค้ามนุษย์ แต่อาจเป็นเพราะศักยภาพ
ของตัวบัณฑิตเองอีกเช่นกัน ปัจจุบันพบว่า จ านวนบัณฑิตที่จะเข้ามาเรียนมีไม่มากนัก ท าให้หลักสูตตต้อ งรับ
นิสิตทั้งหมด ท าให้ไม่สามารถเลือก input ได้ ในกรณีของกระบวนการเคลื่อนไหว หรือ empowerment 
อาจจะเป็นการยากท่ีหลักสูตรจะท าให้บรรลุเป้าหมายได้ การ empowerment อาจจะมีเพียงบางกลุ่มท่ีพอจะ
ท าได้  เช่น กลุ่ม NGO แต่คนมาเรียนส่วนใหญ่ไม่ใช่ NGO หรือนักเคลื่อนไหว  
 สิ่งที่หลักสูตรควรปรับปรุงคือ กระบวนการเรียน วัตถุประสงค์การเรียน ควรให้มีการสัมนาให้มากขึ้น
เพ่ือเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และท าให้นิสิตสามารถก าหนดประเด็นการวิจัยได้ลึก ซึ้งทั้งในระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอกควรจะมีมาตรฐานให้ถึงระดับสากล ที่ผ่านมามีการจัดสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษบ้าง 
แต่นิสิตยังไม่เปิดรับ เพราะฉะนั้น อาจต้องทบทวนใหม่ว่าในระดับปริญญาโทอาจจะรับนิสิตจ านวนมากได้ แต่ 
ในระดับปริญญาโทควรจะมีการคัดเลือกให้มากขึ้น   
             ในเรื่องปรัชญาการผลิตปริญญาเอก เพ่ือให้เป็น นักบริหารด้านการพัฒนาสังคมและนักวิจัยด้าน
นโยบายสังคมที่มีความรอบรู้ มีคุณธรรม และกล้าชี้น าสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น พบว่ายังมีปัญหาอยู่ 
เนื่องจากเคยเป็นผู้บังคับบัญชา นิสิต ป เอก ด้านพัฒนาสังคม พบว่า นิสิตยังไม่ทราบจุดมุ่งหมายของการเป็น
นักพัฒนาสังคม ดังนั้นสิ่งที่หลักสูตรควรจะด าเนินการในล าดับแรกคือ การท าให้นิสิตทราบถึง Ultimate Goal 
ของหลักสูตรคืออะไร ปรัชญาของหลักสูตรควรมีความชัดเจนและนิสิตสามารถรับรู้ได้ ยกตัวอย่างเช่น หากมี
นิสิตพัฒนาสังคมไปท างาน เรื่องการท่องเที่ยว การท างานเขาจะตอบโจทย์การท่องเที่ยว มากกว่าตอบโจทย์
การพัฒนาสังคมหรือ เขาต้องคิดได้  ค าถามส าคัญคือ กระบวนการหล่อหลอมให้ส านึกใน Goal ของหลักสูตร
นั้นเป็นอย่างไร จึงท าให้เขาสนใจในการท่องเที่ยว เพราะความจริงการท่องเที่ยวเป็นเพียงเครื่องมือที่ท าให้
สังคมดีขึ้น ดังนั้นหลักสูตรควร set Goal ให้ชัดเจน และท าให้นิสิตระลึกได้ตลอดเวลาเท่าที่ผ่านมาหลักสูตร
อาจจะขาดกระบวนการที่ท าให้นิสิตรู้ว่า การพัฒนาสังคมเป็นอย่างไร  ที่ส าคัญไม่ควรเน้นเฉพาะนิสิต อาจารย์
เองก็ควรต้องเป็นแบบนั้นด้วย 
 การที่จะท าให้นิสิตพัฒนาสังคม มีคุณสมบัติ เป็นนักนโยบายทางสังคม นักวิจัย ที่สามารถค้นคว้าองค์
ความรู้เชิงนวตกรรมทางสังคม เพ่ือสู่การท าให้สังคมมีคุณภาพ อาจจะต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกนิสิต
เข้ามา เพราะที่ผ่านมา ผู้ที่สมัครมาเรียน อาจจัดได้ประมาณ 3 ประเภท เช่น 1) ไม่มีทางเลือกอ่ืนแต่ต้องการ
เรียน ป.เอก การมาเรียน ป.เอก เพ่ือต้องการวุฒิอย่างเดียว 2) ส่วนหนึ่งเป็นนักการเมือง เพ่ือเพ่ิม Profile ของ
เขา และท าให้เขามี connection จาก Title Dr. 3) ตั้งใจมาเรียนก็อาจมีบ้าง แต่ยังไม่ถูกหล่อหลอมให้เป็น
นักพัฒนาสังคม เพราะไม่มีบรรยากาศทางวิชาที่หล่อหลอมเขา คนมาเรียนส่วนใหญ่เป็น Practitioner ไม่มี
ความเป็นนักวิชาการดังนั้นการผลิตบัณฑิต ป.เอก จะต้องมีความสัมพันธ์กับทิศทางของมหาวิทยาลัยด้วย เช่น
หาก มหาวิทยาลัยมุ่งให้ มน เป็น Research Based University เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม หลักสูตร
ต้องไม่ใช่แบบเป็น Short Couse หรือ Ready to use ค าถามส าคัญต่อไปคือจะมีใครบ้างที่จะมาเรียนกับเรา 
Target ของเราจริงเหลือใครบ้าง ดังนั้นต้องคิดให้ได้ว่าเราจะผลิตนักวิชาการ หรือนักบริหาร ถ้าผลิตนักบริหาร 
ควรจะเป็นกลุ่มไหน ข้าราชการมีเหลือไหม การจบ ป.เอก จ าเป็นไหม หลักสูตรควรท า Survey Need นัก
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บริหาร ถ้าจะเป็นนักวิชาการต้องเป็น Researcher ต้องคิดอะไรใหม่ ๆ ได้    แต่ถ้าเป็นนักบริหารต้องคิดต่อ
จากนักวิจัย เพ่ือน าเอาไปใช้ต่อได้ ตอนนี้ควรก าหนดให้ชัดว่า  Target Group เป็นใคร 
 ในเรื่องการสร้าง  Social Innovation นิสิตต้องได้รับการพัฒนา  3 เรื่อง คือ 1) Creativity          2) 
Commercialization เพ่ือตอบโจทย์ตลาดให้ได้ ใครเป็นผู้รับบริการ 3) Impact โดยเฉพาะการสร้าง 
Innovation ต้องท าเป็น Action Research แต่ถ้าไม่มี Methodology จะท าได้ยาก ตอนนี้ตอนนี้หลักสูตรเรา
มุ่งการ Train คนมาเป็นนักวิจัย แต่ต่อยอดไม่ได้ การต่อยอดคือเมื่อพ้นจาก มหาวิทยาลัยไปแล้ว ไปขับเคลื่อน
สังคมได้ไหม ดังนั้น ต้องมีการท าหลักสูตรพันธุ์ใหม่ที่ต้องท าให้ผู้เรียนท าอะไรได้จริง เช่น Innovation 
Entrepreneur  ต้อง Incubate ให้ได้ เช่น ไปท างานกับผู้ประกอบการ แล้วน าผลผลิตเข้าตลาดได้ไหม  
 ในเรื่องการสร้างนักวิชาการหากจะคิดแต่ Philosopher ที่คิดเป็นแต่ท าไม่ได้ หรือท าให้คนอ่ืนคิดได้
แต่ปฏิบัติไม่ได้ เช่น การวิจัยแบบ Postmodern สุดท้ายตอบโจทย์สังคมได้ไหม หรือ การท าวิจัยโดยใช้สถิติ
วิจัยขั้นสูง อาจตอบโจทย์วิจัยได้ แต่ไม่ตอบโจทย์สังคม ดังนั้นหลักสูตรพัฒนาสังคมควรต้องให้มี Social  
Relevant ให้มากขึ้น แต่หากนิสิตต้องการเป็น Philosopher ก็ต้องให้เขาเป็น 
 สรุป หลักสูตร ปริญญาเอก อาจจะแบ่งการผลิตบัณฑิตออกเป็น 3 layers คือ 1) Policy Maker  ต้อง
มีกระวนการที่ดี เพ่ือให้เกิดการเห็นคล้อยตามในเรื่องนโยบาย 2) Practitioner ต้องหากลวิธีท างานในระดับ
ล่าง ที่สามารถท าให้เกิด Movement และ Empowerment ให้ได้ และ Philosopher ให้ได้ ต้องมีส่วนผลให้
เหมาะทั้ง Researcher Policy Maker และ Practitioner อาจท าเป็น 2 แบบ คือ By Research และ Course 
work ทั้งแบบะ Executive และ ภาคปกติ การ Design ต้องเหมาะกับกลุ่ม และชัดเจน นักวิจัยส่วนใหญ่ท าได้
แต่ Process แต่ไม่เข้าใจว่าทฤษฎีคืออะไร ใช้ท าอะไรได้บ้าง ใช้กับ Level ไหน นอกจากนี้ยังต้องมีทักษะการ
เขียน วิธีคิดท่ีเป็นพัฒนาสังคม เวลาท างานก็ต้องมี Tools ที่ใช้ได้จริง เกิดประโยชน์กับสังคมได้จริง  
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ภาคผนวก ช 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 



156 

 

 
 

 . 



157 

 

 
 

  



158 

 

 
 

 



159 

 

 
 

  



160 

 

 
 

  



161 

 

 
 

  



162 

 

 
 

  



163 

 

 
 

  



164 

 

 
 

  



165 

 

 
 

  



166 

 

 
 

  



167 

 

 
 

  



168 

 

 
 

ภาคผนวก ซ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 
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ภาคผนวก ฌ   

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ . 2559 

)แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 พ.ศ . 2560 
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ภาคผนวก ญ  

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ . 2559 

)แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3 พ.ศ . 2561 
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