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หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

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

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทย :     หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
ชื่อภาษาอังกฤษ :  Master of Arts Program in Social Development 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ขื่อเต็ม (ไทย)    : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   : Master of Arts (Social Development) 
 ชื่อย่อ  (ไทย)   : ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 

ชื่อย่อ (อังกฤษ)    : M.A. (Social Development) 
 

3. วิชาเอก (ถ้ามี)  
 ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 1 แบบท าวิทยานิพนธ์และไม่มีรายงานวิชา 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 แบบท าวิทยานิพนธ์และมีงานรายวิชา 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   36  หน่วยกิต 
แผน ข แบบท าการค้นคว้าอิสระและมีงานรายวิชา 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ    

 หลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโท (หลักสูตร 2 ปี )  ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
5.2 ภาษาที่ใช้    

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5.3 การรับเข้าศึกษา   

นิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น     

เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง  
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
          6.1 ก าหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
          6.2 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562  ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
 6.3  คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย เห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 ดังนี้  

 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) 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)  

 บุคลากรทางวิชาการ นักวิชาการสถาบันการศึกษา  

 นักวิชาการด้านการพัฒนาสังคม  

 นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์  

 นักนโยบายหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ หรือบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านชุมชน
สัมพันธ์    
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา ส าเรจ็การศึกษาจากสถาบัน 

ประเทศ 
 

ปีท่ีส าเรจ็
การศึกษา 

ภาระการสอน 
 (ชม./สัปดาห์) 

หลักสตูรที่
สอน

ปัจจุบัน 

หลักสตูรที่
ปรับปรุงปี 

2562 
1 นายกวินธร เสถียร 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

 

ศศ.ด. 
วท.ม. 

 
กษ.บ. 

 
ศศ.บ. 

พัฒนาสังคม 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
การจัดการทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อม 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

ไทย 
ไทย 

 
ไทย 

 
ไทย 

2552 
2548 

 
2552 

 
2544 

12 

 

12 

 

2 นายศุภสิทธ์ิ ต๊ะนา 
 

อาจารย ์

 

ศศ.ด. 
ศศ.ม. 
รป.ศ. 
พธ.บ. 

 

พัฒนาสังคม 
พัฒนาสังคม 
บริหารรัฐกิจ 
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 
ไทย 
ไทย 

2555 
2548 
2549 
2546 

 

12 

 

12 

 

3 นายนพรัตน์  
รัตนประทุม 
 

อาจารย ์ ปร.ด. 
ศษ.ม. 

 
ศศ.บ. 

สังคมวิทยา 
การวัดและประเมินผล
การศึกษา 
การพัฒนาชุมชน 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ไทย 
ไทย 

 
ไทย 

2560 
2552 

 
2540 

12 12 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
สถานการณ์หรือการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน์ในระดับโลก ไดเ้ป็นปัจจัยที่น าพาประเทศไทย

ไปสู่ประเด็นท้าทายต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรฯ ภายใต้กรอบของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทยและสภาวะการณ์ของโลก ซึ่งมีผลกระทบทั้งที่เป็นโอกาสและข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ
เป็นอย่างมาก จึงจ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมของคนและระบบให้สามารถปรับตัวพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตและแสวงหาประโยชน์อย่างรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกภาค
ส่วน ในลักษณะพหุภาคีเ พ่ือสร้างชุมชนทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Economic 
Community) โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสร้างองค์
ความรู้ชุดใหม่ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ทางการพัฒนาสังคมที่เหมาะสมมา
ผสมผสานร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทย 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
การก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) ซ่ึง

เป็นแนวทางในการพัฒนาโลกภายหลัง พ.ศ.2558 เป็นกรอบการพัฒนาที่องค์การสหประชาชาติให้ไว้กับ
ประเทศสมาชิก เพ่ือเป็นเป้าหมายในการด าเนินการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สถานการณ์ดังกล่าวท าให้
ประเทศไทยก าหนดนโยบายเพ่ือสอดรับกับเป้าหมายขององค์การสหประชาติให้ประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่มีการพัฒนาแบบยั่งยืน อีกทั้งการตระหนักเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก (Climate Change) 
ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในปีพ.ศ.2558 (COP21)  และในปี 
พ.ศ. 2560 (COP23) และความร่วมมือกันของกลุ่มประเทศ CLMV สถานการณ์เหล่านี้เป็นปัจจัยนอก
ประเทศที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทางการพัฒนาประเทศ ประกอบกับแนวโน้มสถานการณ์ของโลก
มีสภาพการแข่งขันสูงทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงศูนย์กลางของอ านาจมาอยู่แถบ
เอเชีย อีกท้ังประชากรผู้สูงอายุของโลกท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว  และมีการตื่นตัวในเรื่องของการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน การใช้เทคโนโลยีในการแพร่ขยายของข้อมูลข่าวสารที่ไร้
พรมแดน ท าให้การดูแลและป้องกันเด็กและวัยรุ่นจากค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์เป็นไปอย่างล าบากมากข้ึน 
ตลอดจนปัญหาการก่อการร้าย การระบาดของโรคพันธุกรรมใหม่ๆ และการค้ายาเสพติดในหลากหลาย
รูปแบบ จึงจ าเป็นต้องให้ความรู้ ทักษะและจริยธรรมที่ถูกต้องตามหลักการพัฒนาสังคมแก่กลุ่มวัยก าลัง
ศึกษา 
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การส่ ง เสริมการศึกษาด้านการพัฒนาสั งคมเป็นกลไกด้ านหนึ่ งของการขับ เคลื่ อน
กระบวนการพัฒนาทุกข้ันตอนที่ต้องใช้ “ความรอบรู้” ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบ และ
เป็นไปตามล าดับขั้นตอน สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งสังคมเมืองและสังคม
ชนบทอย่างรวดเร็ว  ท าให้เกิดความขัดแย้งขึ้นภายในสังคม จึงจ าเป็นต้องให้คนในสังคมมีความรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล  และพัฒนาให้เป็นคนมีความพร้อมในจิตสาธารณะ อีกทั้งสามารถ
ตอบสนองความต้องการด้านการผลิตและบริการในระดับวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ และเป็นผู้ประกอบการที่
มีความคิดสร้างสรรค์  โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพทางด้านการศึกษา โดยมีการขยายการลงทุนด้านการ
วิจัยพ้ืนฐานและด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาและการยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ ต้องปรับวิธีการท างาน วิธีการเรียนรู้ 
และการบริหารจัดการ เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จึงส่งผลให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ต้องมีการจัดท า
หรือปรับปรุงหลักสูตรใหม่เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเน้นการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความสามารถในการเข้าใจเชิงระบบ (System Approach) สามารถวิพากษ์บริบทของความ
เหลื่อมล้ า เนื่องจาก ปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชนมีเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้ง มีการเปิดสอนระบบ
ทางไกล ประกอบกับบทบาทมหาวิทยาลัยต่างประเทศก็เพ่ิมมากขึ้น แต่แนวโน้มการหดตัวของประชากร
วัยเรียนอุดมศึกษาโดยเฉพาะปริญญาตรีลดลง  ท าให้สถาบันอุดมศึกษาไทยต้องปรับตัวเพ่ือเร่งสร้างการ
รักษาชื่อเสียงทางวิชาการ  ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ของแต่ละสถาบัน  อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงความรู้กับ
การน าไปปรับใช้ได้ในกระแสการเปลี่ยนแปลง 
           
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ 

สถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
  การจัดท าหลักสูตรฯ  
สถาบันอุดมศึกษาไทยจึงต้องก าหนดคุณสมบัติของบัณฑิตให้สามารถแข่งขันได้ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ  อีกทั้ง สถานการณ์ในด้านงบประมาณแผ่นดินก็มีแนวโน้มไม่เพ่ิมในอัตราที่สูงขึ้น ท าให้
มหาวิทยาลัยจึงต้องมีการวางแผนด้านการเงินอย่างรอบคอบในการบริหารจัดการ  

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ เรื่อง  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 โดยก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง 
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications 
Framework for Higher Education หรือ TQF :  HEd) เ พ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จึงได้ด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว เพ่ือให้สอดรับกับพลวัตทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมยุค 
4.0 ที่ต้องสร้างนวัตกรรมทางสังคม เป็นการเปิดกว้างให้มีการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น โดยมุ่งเน้นให้นิสิตมี
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ความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ดังกล่าวอย่างลึกซึ้ง และผสมผสานให้น าไปสู่วิธีการด าเนินการที่เป็นการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับ 
นอกจากนี้หลักสูตรจะได้ขยายความร่วมมือกับศาสตร์อ่ืน ๆ เนื่องจากสังคมมีความเป็นพลวัตสูง จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการบูรณาการระหว่างศาสตร์ด้านต่าง ๆ ทั้งสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารและลงมือปฏิบัติเชิงพ้ืนที่ได้จริง 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
  ด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ต้องการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็น
มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย ทั้งยังเป็นศูนย์กลางของแหล่งความรู้และข้อมูลให้กับชุมชนในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง ตลอดจนตระหนักถึงความส าคัญของการผลิตนักพัฒนาสังคมที่มีความรอบรู้และสามารถ
ประยุกต์ความรู้ไปสู่การบริหารจัดการงานด้านการพัฒนาสังคม ด้วยการก าหนดคุณลักษณะพิเศษของ
นิสิตที่จะเรียนให้มีคุณสมบัติเป็น PROM ประกอบด้วย Participation, Researching, Organizing, 
and Management การด า เนิ นการปรั บปรุ งหลั กสู ตร  2561  ในส่ วนของ  Participation, 
Researching นั้นหลักสูตรได้ให้มีรายวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต เพ่ือเพ่ิมความเป็นวิชาการ
และพ้ืนฐานของนักพัฒนาสังคม เป็นกลไกส าคัญในการประสานระหว่างนโยบายกับการปฏิบัติงานด้าน
การพัฒนา เพ่ือน าไปสู่การขับเคลื่อนสังคมบนฐานความรู้ทางด้านวิชาการจากการวิจัย รวมทั้งกระตุ้นให้
มีการน าเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนก าลังคนที่มีความรู้ระดับสูง
ทางการบริหารงานด้านการพัฒนาสังคมส าหรับการพัฒนาประเทศ  
 ส าหรับคุณลักษณะพิเศษประการส าคัญคือ Organizing, and Management นั้น ให้นิสิตมี
วิชาเลือกเฉพาะสาขา เพ่ือให้นิสิตมีความตระหนักในคุณค่าของการด าเนินภารกิจ เพ่ือเสริมสร้าง
กระบวนการที่ค านึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน มีส านึกสาธารณะอีกทั้ง สนับสนุนให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ น าผลงานที่ได้จากการวิจัยและพัฒนา ไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศ และก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ จึง
เล็งเห็นความส าคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
  ไม่มี 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

 “มุ่งผลิตมหาบัณฑิตพัฒนาสังคม เพ่ือขับเคลื่อนสู่สังคมคุณภาพ” 
      1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มุ่งผลิตนักบริหารงานด้านการพัฒนา
สังคมที่มีความสามารถในการสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน มีทักษะด้านการวิจัย และมี
ความสามารถด้านการออกแบบและวางแผนเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือการบริหารงานด้านการพัฒนาสังคม 
ตลอดจนมีความเป็นนักบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ สามารถสร้างสรรค์องค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ 
ทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
     1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
          มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

  1) มีทักษะในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ใจกว้างและรับฟังความคิดเห็นจาก
คนทุกระดับและสามารถประสานงานระหว่างผู้ก าหนดนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการพัฒนาสังคม  

  2) สามารถน าความรู้จากการวิจัยไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่โดยการออกแบบและ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ส าหรับการบริหารงานพัฒนาสังคมให้เกิดเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับบริบท
ของสังคมและวัฒนธรรมไทย  

      3) มีทักษะการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ และเท่าทันต่อสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและเทคโนโลยี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

  4) มีทักษะในการบริหารและจัดการทรัพยากรเพ่ือให้เกิดการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียม 
ภายใต้เงื่อนไขที่จ ากัด   
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2.   แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
-  พัฒนาและปรับปรุ งหลั กสู ตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนา
สังคม ให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ ศธ. 
ก าหนดอย่างเป็นพลวัต 

-  พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ ไ ด้ ต า ม
มาตรฐานสากล 
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง 
และเศรษฐกิจของประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในด้าน
สังคม การเมือง และเศรษฐกิจรวมทั้ง
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ 

 - รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในด้าน
ทักษะ ความรู้ ความสามารถในการ
ท างาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 

- พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ให้มี
ผลงานเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการวิจัยและ
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในระดับ
นานาชาติ 

-  ป ริ ม าณงานตี พิ ม พ์บทคว าม
วิ ช าการ ในระดับนานาชาติ ต่ อ
อาจารย์ในหลักสูตร 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ  

  การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ข้อก าหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 9255     

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
           มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ส าหรับหลักสูตรแผน ข   

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
   ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  2.1.1 วันและเวลาราชการปกติ (แผน ก แบบ ก 1 และ ก 2) 

     ภาคการศึกษาต้น   เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 
               ภาคการศึกษาปลาย   เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 

  2.1.2 วันและเวลาราชการปกติ (แผน ข) 
     ภาคการศึกษาต้น   เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 

               ภาคการศึกษาปลาย   เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 
    ภาคการศึกษาฤดูร้อน  เดือนเมษายน – มิถุนายน 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
     เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  
             หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง  
          หลักสูตร แผน ข ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  
  1. นิสิตไม่มีความรู้พ้ืนฐานด้านทฤษฎีและการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
  2. นิสิตมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศน้อย 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
1. นิสิตที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์หรือเกี่ยวข้อง อาจจะต้อง 
    ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานเพ่ิมเติม ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะ 
    กรรมการบริหารหลักสูตรเป็นหลัก 



10 

 

 

2. จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่แนะน าการให้บริการของมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรียนใน 
    มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี    
     2.5.1 แผน ก แบบ ก1 

ปีการศึกษา 2562 2563 2564 2565 2566 
ปีที่ 1 3 3 3 3 3 

ปีที่ 2 - 3 3 3 3 

รวม - 6 6 6 6 

จ านวนนิสิตที่คาดว่า 
จะส าเร็จการศึกษา 

- 3 3 3 3 

     2.5.2 แผน ก แบบ ก2 
ปีการศึกษา 2562 2563 2564 2565 2566 

ปีที่ 1 10 10 10 10 10 
ปีที่ 2 - 10 10 10 10 
รวม 10 20 20 20 20 

จ านวนนิสิตที่คาดว่า 
จะส าเร็จการศึกษา 

- 10 10 10 10 

         2.5.3 แผน ข 
ปีการศึกษา 2562 2563 2564 2565 2566 

ปีที่ 1 20 20 20 20 20 

ปีที่ 2 - 20 20 20 20 

รวม 20 40 40 40 40 
จ านวนนิสิตที่คาดว่า 
จะส าเร็จการศึกษา 

- 20 20 20 20 

 
 

  



11 

 

 

 2.6 งบประมาณตามแผน 
       2.6.1 งบประมาณรายรับ  (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1,325,000 3,845,000 5,040,000 5,040,000 5,040,000 
รวมทั้งสิ้น 1,325,000 3,845,000 5,040,000 5,040,000 5,040,000 

      2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย/บาท) 

รายละเอียดรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. ค่าตอบแทน  342,700   1,065,700   1,273,800   1,303,500   1,306,700  

2. ใช้สอย  647,600   1,782,300   2,309,200   2,107,800   2,006,300  

3. วัสด ุ  156,300   218,300   245,000   317,300   315,400  

4. ครุภัณฑ์  100,000   200,000   200,000   200,000   200,000  

รวมรายจ่าย  1,246,600   3,266,300   4,028,000   3,928,600   3,828,400  

              2.6.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อนิสิต : คน (ตลอดหลักสูตร) 
ประมาณการ รายจ่ายนิสิต : คน 

ประมาณการค่าใช้จ่ายนิสิตต่อ 1 คน 106,992.88 บาท 
 
2.7 ระบบการศึกษา 

             แบบชั้นเรียน 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

 -  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
3.1 หลักสูตร  
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต   

        หลักสูตรแผน ก 1  จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต 
        หลักสูตรแผน ก 2   จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต 
        หลักสูตรแผน ข     จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

    3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
 

ล าดับ
ที่ 

 
หมวดวิชา 

เกณฑ์ ศธ. 
พ.ศ. 2558 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 

แผน ก 
แบบ ก 1  

แผน ก 
แบบ ก 2 

แผน ข แผน ก 
แบบ ก 1  

แผน ก 
แบบ ก 2 

แผน ข 

1. งานรายวิชา (Course work)  
ไม่น้อยกว่า 

- 12 30-33 - 24 30 

 1.1 วิชาบังคับ - - - - 18 18 
 1.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า - - - - 6 12 

2. วิทยานิพนธ ์ไม่น้อยกว่า 36 12 3-6 36 12 - 
3. การค้นคว้าอิสระ - - - - - 6 
4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต - - - 8 8 8 

จ านวนหน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 

36 36 36 36 36 36 

หมายเหตุ: นิสิตอาจต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมเป็นรายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิตโดยผ่านความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา  

3.1.3 รายวิชา 
กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก1 ก2 และ แผน ข 
จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร            ไม่น้อยกว่า 36     หน่วยกิต 

   งานรายวิชา 
   (1) แผน ก แบบ ก 2     ไม่น้อยกว่า  24     หน่วยกิต 
   (2) แผน ข      ไม่น้อยกว่า  30     หน่วยกิต 
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 ประกอบไปด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้ 
1) หมวดวิชาบังคับ ส าหรับแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข      ไม่น้อยกว่า     18  หน่วยกิต 

830511 ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
Sociological and Anthropological Theories 

3(3-0-6) 

830512 ทฤษฎีการพัฒนาสังคม 
Social Development Theory 

3(3-0-6) 

830513 
 

การออกแบบและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
Strategic Designing and Planning 

3(2-2-5) 

830514 การบริหาร และการประเมินผลกระทบการพัฒนาสังคม 
Social Development Administration and Social Impact 
Assessment 

3(3-0-6) 

830515 การวิเคราะห์โครงสร้างสังคมและการสร้างพ้ืนที่ทางสังคม  
Analysis of Social Structure and Construction of  
Social Space 

3(2-2-5) 

830516 ส านึกสาธารณะและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  
Public Consciousness and Social Interaction 

3(2-2-5) 

 
2) รายวิชาเลือกเฉพาะสาขา 
    แผน ก แบบ ก 2 ให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 
    แผน ข ให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า                                                   12 หน่วยกิต 
    โดยเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 

830521 ภาษา การสื่อสาร และการเมืองของภาษาเพ่ือการพัฒนา   
Language, Communication and Politics of Language 
for Development 

3(2-2-5) 

830522 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการพัฒนาชนบทและการ
กลายเป็นเมือง  
Sociology and Anthropology of Rural Development 
and Urbanization 

3(2-2-5) 

830523 การสร้างเสริมศักยภาพกลุ่ม องค์การ และชุมชน 
Capacity Building for Group, Organization and 
Community 

3(2-2-5) 
 

830524 เครื่องมือและเทคนิคส าหรับงานพัฒนา 
Development Tools and Techniques 

3(2-2-5) 
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830525 นโยบายสาธารณะด้านการพัฒนาสังคม 
Public Policy in Development 

3(3-0-6) 

830526 นโยบายการพัฒนากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
Development Policy toward Social and  
Cultural Change 

3(3-0-6) 

830527 ประชากร สังคม กับการพัฒนา 
Population, Society and Development 

3(2-2-5) 

830528 ประเด็นเฉพาะเพ่ือการพัฒนาสังคม 
Selected Topic for Social Development 

3(2-2-5) 

830529 ประเด็นร่วมสมัย นวัตกรรมสังคม และแนวโน้มการพัฒนา 
Contemporary Issues, Social Innovation  
and Development Trends 

3(2-2-5) 

830530 สถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
Statistics for Social Sciences Research  

3(2-2-5) 

 
3) วิทยานิพนธ์               
     แผน ก แบบ ก 1           จ านวน 36 หน่วยกิต            

830591 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก1            
Thesis 1, Type A 1 

9 หน่วยกิต 

830592 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก1            
Thesis 2, Type A 1 

9 หน่วยกิต 

830593 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก1            
Thesis 3, Type A 1 

9 หน่วยกิต 

830594 วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก1            
Thesis 4, Type A 1 

9 หน่วยกิต 

  
              แผน ก แบบ ก2            จ านวน 12 หน่วยกิต 

830595 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2            
Thesis 1, Type A 2 

3 หน่วยกิต 

830596 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2            
Thesis 2, Type A 2 

3 หน่วยกิต 

830597 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2            
Thesis 3, Type A 2 

6 หน่วยกิต 
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4) การค้นคว้าอิสระ                  จ านวน 6 หน่วยกิต 

830581 การค้นคว้าอิสระ 1     
Independent Study 1 

2 หน่วยกิต 

830582 การค้นคว้าอิสระ 2     
Independent Study 2 

2 หน่วยกิต 

830583 การค้นคว้าอิสระ 3     
Independent Study 3 

2 หน่วยกิต 

 
5) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต           จ านวน 8 หน่วยกิต 
    (แผน ก แบบ ก 1 และ ก 2 และแผน ข ต้องเรียน) 

830517 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
Research Methodology in Social Sciences 

3(3-0-6) 

830518 การวิจัยแบบผสมผสาน 
Mixed Methods Research 

3(2-2-5) 

830571 สัมมนาการพัฒนาสังคม 
Social Development Seminar 

1(0-2-1) 

830572 ภูมิภาคศึกษา      
Regional Studies 

1(0-2-1) 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 1  
  

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาต้น 

 

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

3(3-0-6) 

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

3(2-2-5) 

830591 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 1            
Thesis 1, Type A 1 

9 หน่วยกิต 

 รวม                                                                      9 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาปลาย 

 

830571 สัมมนาการพัฒนาสังคม (ไม่นับหน่วยกิต) 
Social Development Seminar (Non-Credit) 

1(0-2-1) 

830592 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 1            
Thesis 2, Type A 1 

9 หน่วยกิต 

 รวม                                                                    9 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

 

830572 ภูมิภาคศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)    
Regional  Studies (Non-Credit) 

1(0-2-1) 

830593 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 1            
Thesis 3, Type A 1 

9 หน่วยกิต 

 รวม                                                                    9 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาปลาย 

 

830594 วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก 1            
Thesis 4, Type A 1 

 9 หน่วยกิต 

 รวม  9 หน่วยกิต 
 

3.1.4.2 แผน ก แบบ ก 2  
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาต้น 

 

830511 ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
Sociological and Anthropological Theories 

3(3-0-6) 

830513 การออกแบบและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
Strategic Designing and Planning 

3(2-2-5) 

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) 

 รวม                                                                    6 หน่วยกิต 
  

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาปลาย 

 

830512 ทฤษฎีการพัฒนาสังคม 
Social Development Theory 

3(3-0-6) 

830514 การบริหาร และการประเมินผลกระทบการพัฒนาสังคม 
Social Development Administration and Social Impact 
Assessment 

3(3-0-6) 

830515 การวิเคราะห์โครงสร้างสังคมและการสร้างพ้ืนที่ทางสังคม  
Analysis of Social Structure and Construction  
of Social Space 

3(2-2-5) 
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830571 สัมมนาการพัฒนาสังคม (ไม่นับหน่วยกิต) 
Social Development Seminar (Non-Credit)  

1(0-2-1) 

830595 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2            
Thesis 1, Type A 2 

3 หน่วยกิต 

 รวม                                                                   12 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

 

830516 ส านึกสาธารณะและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  
Public Consciousness and Social Interaction 

3(2-2-5) 

830xxx วิชาเลือก 1 
Elective Course 1 

3(x-x-x) 

830xxx วิชาเลือก 2 
Elective Course 2 

3(x-x-x) 

830572 ภูมิภาคศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)    
Regional  Studies (Non-Credit) 

1(0-2-1) 

830596 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2            
Thesis 2, Type A 2 

3 หน่วยกิต 

 รวม                                                                   12 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
830597 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2            

Thesis 3, Type A 2 
 6 หน่วยกิต 

 รวม  6 หน่วยกิต 
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3.1.4.3 แผน ข 
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาต้น 

 

830511 ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษวิทยา 
Sociological and Anthropological Theories 

3(3-0-6) 

830513 การออกแบบและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
Strategic Designing and Planning 

3(2-2-5) 

830514 การบริหาร และการประเมินผลกระทบการพัฒนาสังคม 
Social Development Administration and Social Impact 
Assessment 

3(3-0-6) 

 รวม                                                                    9 หน่วยกิต 
  

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาปลาย 

 

830512 ทฤษฎีการพัฒนาสังคม 
Social Development Theory 

3(3-0-6) 

830515 การวิเคราะห์โครงสร้างสังคมและการสร้างพ้ืนที่ทางสังคม  
Analysis of Social Structure and Construction of  
Social Space 

3(2-2-5) 

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

3(3-0-6) 

830571 สัมมนาการพัฒนาสังคม (ไม่นับหน่วยกิต) 
Social Development Seminar (Non-Credit) 

1(0-2-1) 

 รวม                                                                    6 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 1 
ภาคฤดูร้อน 

 

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

3(2-2-5) 

830xxx วิชาเลือก 1 
Elective Course 1 

3(x-x-x) 

830xxx วิชาเลือก 2 
Elective Course 2 

3(x-x-x) 

 รวม                                                                    6 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

 

830516 ส านึกสาธารณะและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  
Public Consciousness and Social Interaction 

3(2-2-5) 

830xxx วิชาเลือก 3 
Elective Course 3 

3(x-x-x) 

830572 ภูมิภาคศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)    
Regional Studies (Non-Credit) 

1(0-2-1) 

830581 การค้นคว้าอิสระ 1 
Independent Study 1 

2 หน่วยกิต 

 รวม                                                                    8 หน่วยกิต 
  

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาปลาย 

 

830xxx วิชาเลือก 4 
Elective Course 4 

3(x-x-x) 

830582 การค้นคว้าอิสระ 2 
Independent Study 2 

2 หน่วยกิต 

 รวม 5 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 

830583 การค้นคว้าอิสระ 3 
Independent Study 3 

2 หน่วยกิต 

 รวม 2 หน่วยกิต 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
830511  ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา           3(3-0-6) 

Sociological and Anthropological Theories 
  ศึกษาพัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาแต่ละยุค ทฤษฎียุค
คลาสสิค (ก้องต์ ดูร์ไคม์ เวเบอร์) ทฤษฎี หน้าที่นิยม ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีความขัดแย้ง-ฤษฎีโครงสร้างท
มาร์กซิสม์และมาร์กซิสม์ใหม่ ทฤษฎีปรากฏการณ์นิยม ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ ทฤษฎีหลัง
โครงสร้างนิยม วัฒนธรรมศึกษา ทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยม ทฤษฎีโลกาภิวัตน์ และทฤษฎีว่าด้วยการ
ปฏิบัติการ ทั้งนี้โดยเน้นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการพัฒนาสังคม 

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.  
 
830512 ทฤษฎีการพัฒนาสังคม              3(3-0-6)                                                                                                       

Social Development Theory 
ศึกษาความเป็นมาของการพัฒนา ลัทธิอาณานิคม การถอดรื้อความเป็นอาณานิคมกับ

การพัฒนา (หลังสงครามโลกครั้งที่สองและการก าเนิดโลกที่สาม นิยามของการพัฒนา) ระบบทุนนิยม 
ทฤษฎีการพัฒนาในแนวทางคลาสสิกและเสรีนิยมใหม่ วาทกรรมการพัฒนา ทฤษฎีการพัฒนาของมาร์ก
ซิสม์และนีโอมาร์กซิสม์พร้อมด้วยการวิพากษ์และข้อถกเถียงต่าง ๆ ทฤษฎีการพ่ึงพิง วิกฤตด้านแนวคิด
ทฤษฎีการพัฒนา (การพัฒนาทางเลือก) การพัฒนาจากฐานราก  กระบวนทัศน์ว่าด้วยผู้แสดงทางสังคม 
มิติทางสังคมและวัฒนธรรมในการพัฒนา แนวคิดหลังสมัยใหม่นิยมกับการพัฒนา แนวคิดหลังการพัฒนา 
โลกาภิวัตน์กับการพัฒนา (ตลาดโลก ห่วงโซ่สินค้า เครือข่ายระดับโลก และมิติทางสังคมของตลาดโลก) 
การพ่ึงพิงอิงกันในระบบโลก พ้ืนที่และสถานที่ทางสังคมในกระบวนการของการพัฒนา 

Study history of development ( colonialism decolonialization and 
development, postwar and the rise of the third world) , definitions of development, 
capitalism, classical and neo- liberal development theories, discourse of development, 
marxism and neo- marxism development theory, dependency theory, crisis in 
development thinking, (alternative development) grassroot development, actor-oriented 
paradigm, postmodernism and development, postdevelopment concept, globalization 
and development ( global marketplace, commodity chains, global networks, social 
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dimensions of the global marketplace), global system interdependence, social space and 
place in development processes. 
 
830513 การออกแบบและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์          3(2-2-5) 

Strategic Designing and Planning 
  การน าแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคมมาสู่การออกแบบและการวางแผนในการ
พัฒนาสังคม หลักการออกแบบและวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การวางแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ภาวะการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อองค์การ การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ การ
ประเมินผลและตัวชี้วัดความส าเร็จ และการทบทวนแผน โดยใช้กรณีตัวอย่าง แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาองค์การ  

     Applying concepts and theories in social sciences to design and plan in 
social development. Principles in strategically designing and planning under social 
transformation. Analyzing environmental factors affecting organizations. Developing 
strategic plans to implementation. Evaluation of results and key success indicators. 
Reviews of social development plans from case studies, national economic and social 
development plans, including organization’s development plans.     
 
830514 การบริหาร และการประเมินผลกระทบการพัฒนาสังคม       3(3-0-6) 
  Social Development Administration and Social Impact Assessment 

หลักการบริหารการพัฒนาสังคม ภายใต้แนวทางต่างๆ ได้แก่ ด้านสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ ด้านสุขภาพและอนามัยที่ดี ด้านการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้านหลักธรรมาภิบาล ด้านการเมืองการปกครอง ด้านศาสนาและจริยธรรม
ผู้บริหาร ด้านการพัฒนาเมืองและชนบท ด้านการอพยพย้ายถิ่นและคุณภาพชีวิตของแรงงาน           ด้าน
การศึกษาและการวิจัย ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาภาครัฐและการคลังสาธารณะ     และ
ความรู้เบื้องต้นของเครื่องมือส าหรับการตัดสินใจของผู้บริหารเพ่ือใช้ส าหรับประเมินผลกระทบจาก
โครงการพัฒนา ได้แก่ การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบทางสังคม และการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักบริหารงานด้านการพัฒนาสังคม 

Principles of social development administration from different aspects 
including social welfare and social work; healthcare and hygiene; conservation and 
sustainable utilisation of natural resources and environment; good governance; politics 
and government; religion and executives’ ethics; rural and urban development; migration 
and worker’ s quality of life; education and research; economic development; public 
policy and finance; fundamental knowledge for executive’ s decision making tools for 
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project developmental impact evaluation including Environmental Impact Assessment –
EIA; Social Impact Assessment- SIA and Health Impact Assessment – HIA; including 
knowledge sharing  among administrators in social development. 
 
830515 การวิเคราะห์โครงสร้างสังคมและการสร้างพื้นที่ทางสังคม          3(2-2-5) 
  Analysis of Social Structure and Construction of Social Space  
  ศึกษาความเข้าใจพ้ืนฐานของสังคมในฐานะที่เป็นทั้งการจัดระเบียบทางสังคม องค์กร
ทางสังคม และความสัมพันธ์ทางสังคม เพ่ือการวิเคราะห์การต่อรองอ านาจระหว่างบุคคล กลุ่ม สถาบัน 
ชนขั้น และสถานภาพ ตลอดจนการวิเคราะห์โครงสร้างทางความคิดของสังคม นอกจากนี้ยังศึกษา
แนวคิดต่าง ๆ เรื่องพ้ืนที่ทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนการวิเคราะห์การเมืองและการเคลื่อนไหวทาง
สังคมของชนกลุ่มน้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในการประกอบสร้างความหมาย อุดมการณ์และอัตลักษณ์
ของกลุ่มและของพ้ืนที่โดยใช้ตัวแปรและการปฏิบัติการทางสังคมและวัฒนธรรม 

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. 
 
830516 ส านึกสาธารณะและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม           3(2-2-5) 

Public Consciousness and social interaction 
ความหมาย ลักษณะ และรูปแบบของส านึกสาธารณะ มารยาท จรรยาบรรณ จริยธรรม 

ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ของนักพัฒนาสังคมที่เป็นปัจจัยในการสร้างส านึกสาธารณะ
และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในระบบต่างๆ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ใช้ในการพัฒนาสังคม 
  Meaning, aspect and the pattern of the public consciousness, manner, 
ethics, governance and social responsibility of development workers which are  the factors 
of public consciousness construction and social interaction in any systems to analyses 
and applies in social development. 
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830517 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์            3(3-0-6) 
  Research Methodology in Social Sciences 
  ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การก าหนด
ปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและ
รายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การน าผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัย
เฉพาะทางด้านสังคมศาสตร์ 
  Research definition, characteristic and goal; type and research process; 
research problem determination; variables and hypothesis; data collection; data analysis; 
proposal and research report writing; research evaluation; research application; ethics of 
researchers; and research techniques in social sciences. 
 
830518 การวิจัยแบบผสมผสาน             3(2-2-5) 
  Mixed Methods Research 

 ที่มาและแนวคิดการวิจัยแบบผสมผสาน  ความแตกต่างในเชิงปรัชญาของการวิจัย  
จุดเด่นและข้อจ ากัดของวิธีวิทยาแบบผสมผสาน แนวทางการวิจัยที่ใช้แนวทางการผสมผสาน เช่น การ
ออกแบบด้วยวิธีแบบคู่ขนาน และวิธีตามล าดับก่อนหลัง เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูลแบบผสมผสานของ
การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์วิจัยคุณภาพรูปแบบต่างๆ เช่น การวิเคราะห์
แบบแผน การวิเคราะห์หน้าที่ การวิเคราะห์กระบวนการ 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  
 
830521 ภาษา การสื่อสาร และการเมืองของภาษาเพื่อการพัฒนา           3(2-2-5) 

Language, Communication and Politics of Language for Development  
  ศึกษาแนวคิดนิเวศวิทยาของภาษา แนวคิดว่าด้วยการไปให้พ้นเรื่องโครงสร้างและ
หน้าที่ของภาษา การเมืองของภาษา ภาษาของชาติ ชาตินิยมของภาษา ความแตกต่างและความเหลื่อม
ล้ าทางภาษา สิทธิมนุษยชนของการใช้ภาษา ภาษาของชนกลุ่มน้อย เสรีนิยมและพหุวัฒนธรรม ภาษา   
อัตลักษณ์ สิทธิ และภาพตัวแทน ภาษา การศึกษา และสิทธิของชนกลุ่มน้อย ชาติพันธุ์วรรณนาของการ
ใช้ภาษา ( ะความสามารถในการสื่อสาร บทบาทวิธีการของการพูดและการสื่อสาร บทบาททางสังคมแล

การวิเคราะห์ศิลปะของการใช้ค าพูดในฐานการใช้ภาษาของกลุ่มคน(  ษาในกิจกรรมทางสังคมของภา ะที่
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เป็นการแสดง แนวคิดเรื่องการแสดงการสื่อสารของฮาเบอร์มัส การประยุกต์ใช้แนวคิดต่างๆ เรื่องภาษา 
การสื่อสารกับการพัฒนาในประเด็นต่างๆ เช่น ภาษาและการสื่อสารกับการพัฒนาทางการเมืองของ     
ชนกลุ่มน้อย ภาษาและการสื่อสารกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ภาษาและการสื่อสารกับการพัฒนาสตรี    
เป็นต้น 
  Study concepts of language ecology, overcoming the structure and 
function of languages, politics of language, national language, linguistic nationalism, 
linguistic difference and inequality, linguistic human right, minority language, liberalism 
and multiculturalism, language, identity, rights and representation, language education 
and minority rights, ethnography of speaking (means of speaking and communication, 
social roles and communicative competence, speech events, speech community, analysis 
of verbal arts as performance, Habermas’  s communicative action, applying these 
concepts to development issues such as language and communication in minority politics, 
language and communication in economic development, language and communication 
in women development. 
 
830522 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการพัฒนาชนบทและการกลายเป็นเมือง     3(2-2-5) 

Sociology and Anthropology of Rural Development and Urbanization 
กระบวนการที่เชื่อมโยงกันของการพัฒนาชนบทและการกลายเป็นเมืองด้วยมุมมองทาง

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กระบวนการเปลี่ยนผ่านของชนบทในมิติต่างๆ เช่น รูปแบบการเกษตร 
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ การปรับเปลี่ยนด้านสังคมวัฒนธรรม กระบวนการการกลายเป็นเมืองที่เชื่อมโยง
กับการเปลี่ยนแปลงของชนบทผ่านการย้ายถิ่น การสร้างพื้นที่และการบริโภคสินค้า 

Study the connected process of rural development and the urbanization 
under the sociological and anthropological lens, the transformation of rurality such as 
agricultural patterns, economic structure, and socio-cultural conversion, the urbanization 
intermingling with the rural changes through migration, the production of space, and 
commodity consumption. 

 
830523 การสร้างเสริมศักยภาพของกลุ่ม องค์การ และชุมชน          3(2-2-5) 

Capacity Building for Group, Organization and Community 
จิตวิทยาประยุกต์ในการสร้างเสริมศักยภาพของกลุ่ม  การประกอบการทางสังคม 

องค์การ และชุมชน บุคลิกภาพการท างาน พฤติกรรมองค์การ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เครื่องมือพัฒนา
องค์การส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาการสร้างเสริมศักยภาพของกลุ่ม องค์การ และชุมชน 



27 

 

 

Applied psychology in capacity building for groups, social enterprises, 
organizations and communities; organizational behaviors; strategic planning; rganizational 
development tools for sustainable development; case studies in capacity building for 
groups, organizations and communities. 
 
830524 เครื่องมือและเทคนิคส าหรับงานพัฒนา            3(2-2-5) 

Development Tools and Techniques 
หลักการท างานของนักพัฒนา เครื่องมือที่ส าคัญของนักพัฒนา ได้แก่ การศึกษาและ

วิเคราะห์ชุมชน การประเมินศักยภาพกลุ่ม /ชุมชน/เครือข่าย  การจัดท าแผนที่แบบต่าง ๆ เช่น แผนที่
แผนผังชุมชน การประเมินสภาวะชนบทแบบมีส่วนร่วม การประเมินแบบเสริมพลัง เทคนิคการ ความคิด

ส่งเสริมเผยแพร่ และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่องานพัฒนาสังคม 
Principles of development worker, essential tools for development 

workers including community study and analysis, evaluation of groups communities/ 
networks,  map making in various forms such as map/mind maps, community maps, 
participatory rural appraisal ( PRA) , empowerment evaluation, techniques applied for 
publication, the application of geographic information system ( GIS)  for social 
development. 
 
830525 นโยบายสาธารณะด้านการพัฒนาสังคม             3(3-0-6) 

Public Policy in Social Development 
การประยุกต์องค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์และวิธีการศึกษาแบบสหวิทยาในการ

วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการด ารงชีพที่ไม่หยุดนิ่งและการพัฒนา วิเคราะห์และเปรียบเทียบนโยบายการ
พัฒนาภาครัฐของประเทศไทยในแต่ละสมัย กลไกและกระบวนการก าหนดให้เป็นนโยบายสาธารณะ    
การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การศึกษา สาธารณสุข และ
อ่ืนๆ ปัญหาและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน านโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติของประเทศไทย  

Application of knowledge in social sciences and multi-disciplinary methods 
to analyze problems resulted from changing livelihood and development, analyzsis and 
comparison of Thailand’ s public development policies in each period, mechanism and 
processes into policy formulation, the movement of public policy in natural resources 
and environment, education, public health and others, including problems and factors 
affecting the implementation of public policies in Thailand. 
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830526 นโยบายการพัฒนากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม          3(3-0-6) 
Development Policy toward Social and Cultural Change 

  การประยุกต์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม กับแนวคิดและ
พัฒนาการของนโยบายการพัฒนาในสังคมโลกตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน เพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์            
และวิพากษ์ผลจากการน านโยบายการพัฒนายุคคลาสิคจนถึงปัจจุบันไปปฏิบัติ ตลอดจนเชื่อมโยงวงจร
ของนโยบายกับประเด็นวิกฤติในสังคมกับการพัฒนาในสังคมร่วมสมัย 

The application of knowledge in social and cultural change together with  
concept and progress of development policy in global society from past to present to 
analyze, synthesize, and criticize the consequence from the implementation of 
development policy from the classical era to the present-day period.  The association of 
the policy’ s cycle to the critical issue in our society and to the development in 
contemporary society. 
 
830527 ประชากร สังคม กับการพัฒนา              3(2-2-5) 

Population, Society and Development 
โครงสร้างประชากร องค์ประกอบของประชากร การเปลี่ยนแปลงประชากร อันได้แก่ 

การเกิด การตาย และการย้ายถิ่น ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประชากรและผลกระทบ ปัญหาและ
นโยบายด้านประชากรของประเทศไทยและในระดับโลก  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางประชากรทั้งใน
เชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพของประชากรที่มีต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและศาสนา 
การเมืองการปกครอง ทรัพยากร เทคโนโลยี และภาวะความเป็นเมือง  

The population structure, the population composition and the change in 
population including fertility, mortality and migration.  Factors affecting the change in 
population and their effect.  Problems and population policies in Thailand and in the 
world. The relationship between populations factors in both quantitative and qualitative 
aspects that influence the development of society, economy, culture and religion, 
politics, natural resources, technology and urbanization. 
 
830528  ประเด็นเฉพาะเพื่อการพัฒนาสังคม      3(2-2-5) 

Selected Topics for Social Development 
  ศึกษาประเด็นเฉพาะด้านการพัฒนาสังคมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนิสิต 
นิสิตภายใต้การควบคุมดูและการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจ าวิชา ต้องท ารายชื่อ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนให้เสร็จสิ้นก่อนการเปิดภาคการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน
เป็นไปตามการควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ที่รับชอบในรายวิชานี้ 
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  Study selected topics for social development pertaining to the student’ s 
thesis issues. The student, under supervision and approval of his/her thesis adviser or the 
instructor being responsible for this course has to create a reading list and submit it to 
the adviser/instructor before the term begins. Studying is also a participatory process and 
under supervision of the thesis adviser or the instructor who is responsible for this course.  
 
830529 ประเด็นร่วมสมัย นวัตกรรมสังคม และแนวโน้มการพัฒนา           3(2-2-5) 

Contemporary Issues, Social Innovation and Development Trends 
ศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการพัฒนาสังคมร่วมสมัย 

เช่นความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ นิเวศวิทยาการเมืองและวัฒนธรรม การกลายเป็น
เมือง เพศและความรุนแรง อัตลักษณ์ทางเพศและการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทาง เพศ                   
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัว สิทธิและแรงงานเด็ก โครงสร้างประชากรและสังคมผู้สูงวัย       
ความเหลื่อมล้ าทางด้านสุขภาพ การเจ็บป่วย และรักษา ความอยู่ดีมีสุข วัฒนธรรมและศาสนากับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ชาตินิยมและชาติพันธุ์สัมพันธ์ การกลายเป็นชายขอบ การข้ามชาติและการ
อพยพ การพัฒนาเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ า ปัญหาการจัดสวัสดิการสังคม ประเด็นด้านเศรษฐกิจ
นอกระบบ นวัตกรรมทางสังคม และมิติวัฒนธรรมในเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเศรษฐกิจดิจิตอล 
การเมืองในยุครัฐชาติสมัยใหม่ที่ถูกท้าทาย 
  Study the contemporary issues on social change and contemporary social 
development such as the conflict in natural resource management, cultural and political 
ecology, sex and violent, gender identity and sexuality change, health inequality, illness 
and treatment, wellbeing, religious and culture in social change, nationalism and ethnicity, 
marginalization, transnationalism and migration, economic development and inequality, 
social welfare issues, informal economic issues, social innovation and cultural dimension 
in creative and digital economy, politics of modern nation-stage and challenges.  
 
830530 สถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์            3(2-2-5) 
  Statistics for Social Sciences Research 
  สถิติเชิงพรรณา สถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วยการประมาณค่าและการทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียวและสองหาง การทดสอบไคสแควร์      
การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ และการประยุกต์โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ส าหรับการวิจัย 
  Descriptive statistics and inferential statictics: the estimation, the hypothesis testing, 
and and the analysis of variance (both one-way ANOVA and two-way ANOVA), the           
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Chi-square testing, the regression and the correlation analysis, and the application of 
computer program to analyze the statistic data for the research. 
  
830571 สัมมนาการพัฒนาสังคม              1(0-2-1)  

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

Regional Studies 
ศึกษาการพัฒนาสังคมเชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียนและ

ผลกระทบจากประชาคมอาเซียนที่มีต่อท้องถิ่นด้านการพัฒนา และการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาสังคม
ภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศ และน ามาเสนอผลการศึกษาดูงานในรูปของการสัมมนาทางวิชาการ 

Comparative study of social development in ASEAN member countries, 
and the impacts of ASEAN cooperation on local development, trip learning about social 
development in Thailand or abroad, and present study outputs in form of an academic 
seminar.    
 
830581  การค้นคว้าอิสระ 1                    2 หน่วยกิต 

Independent Study 1 
  ศึกษา ค้นคว้าเอกสาร วิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม 
การเขียนหัวข้อเรื่องและแนวทางการด าเนินการศึกษาค้นคว้าอิสระที่สนใจ อันแสดงความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เกิดองค์ความรู้ใหม่ โดยน าเสนอและผ่านความเห็นขอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

Study, research and analyze the reports and the research works relating to 
social development.  Write the research topic and the research methodology for the 
selected independent study.  The research work should represent creativity, generate         
a new knowledge, and be presented and approved by the adviser.  
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830582   การค้นคว้าอิสระ 2             2 หน่วยกิต 
Independent Study 2 

 ด าเนินการวิจัย เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการค้นคว้าอิสระ และน าเสนอ
ความก้าวหน้าต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

Do research by collecting and analyzing data, summarizing independent 
studies, and presenting work progress to the adviser.  
 
830583   การค้นคว้าอิสระ 3           2 หน่วยกิต 

Independent Study 3 
 จัดท ารายงานและน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ และได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วน

หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
   Prepare a report and present it to the committee.  The report should be 
approved to be part of the curriculum.   
  
830591 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 1          9 หน่วยกิต 
  Thesis 1, Type A 1 

ศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ ค้นคว้า ทบทวนเอกสารและงานวิจั ยที่เกี่ยวข้อง 
ก าหนดประเด็นโจทย์/หัวข้อวิทยานิพนธ์  
       Studying the elements of a thesis; reviewing literature and related research; 
and determining the thesis title 
 
830592 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 1          9 หน่วยกิต 
  Thesis 2, Type A 1 
  พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์  (Concept Paper)         
และจัดท าผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  Developing a concept paper and preparing a summary of the literature and 
related synthesis              
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830593 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 1          9 หน่วยกิต 
  Thesis 3, Type A 1 

พัฒนาเครื่ องมือและวิธีการวิจัยจัดท า โครงร่ างวิทยานิพนธ์ เ พ่ือน า เสนอต่อ
คณะกรรมการ         

 Developing research instruments and research methodology; and 
preparing a thesis proposal in order to present it to the committee 
 
830594 วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก 1          9 หน่วยกิต 
  Thesis 4, Type A 1 
  เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารายงานความก้าวหน้าเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ส าเร็จ
การศึกษา 
  Collecting data; analyzing data;  preparing a progress report in order to 
present it to the thesis advisor; and preparing the full-text thesis and a research article in 
order to get published according to the graduation criteria 
 
830595 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2          3 หน่วยกิต 
  Thesis 1, Type A 2 
  ศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ หรือตัวอย่างวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
ก าหนดประเด็นโจทย์/หัวข้อวิทยานิพนธ์ พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ 
(Concept Paper)  และจัดท าผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

Studying the elements of a thesis or thesis examples in the related field of 
study; determining the thesis title; developing a concept paper; and preparing the summary 
of the literature and related research synthesis   
 
830596 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2          3 หน่วยกิต 
  Thesis 2, Type A 2 
   พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัยจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์  เ พ่ือน าเสนอต่อ
คณะกรรมการ  

Developing research instruments and research methodology; and 
preparing a thesis proposal in order to present it to the committee 
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830597 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2          6 หน่วยกิต 
  Thesis 3, Type A 2 
  เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารายงานความก้าวหน้าเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ส าเร็จ
การศึกษา   

Collecting data; analyzing data; preparing a progress report in order to 
present it to the thesis advisor; and 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 ความหมายเลขประจ าวิชา 
ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็น 2 ชุด ๆ ละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้ 
1. เลขสามตัวแรก เป็น กลุ่มเลขประจ าสาขาวิชา 

830  หมายถึง สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

2. เลขรหัสสามตัวหลัง เป็นกลุ่มเลขประจ าวิชา มีความหมายดังนี้ 
2.1 เลขรหัสตัวแรก (หลักร้อย) หมายถึง ชั้นปีและระดับการศึกษา 
 เลข 5   หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาโท 
2.2 เลขรหัสตัวกลาง (หลักสิบ) หมายถึง หมวดวิชา ดังต่อไปนี้ 

  เลข 1   หมายถึง วิชาบังคับ 
  เลข 2, 3  หมายถึง วิชาเลือก 
  เลข 7   หมายถึง วิชาสัมมนาและภูมิภาคศึกษา 
  เลข 8    หมายถึง กลุ่มวิชาการค้นคว้าอิสระ 
  เลข 9   หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์ 

2.3 เลขรหัสตัวสุดท้าย (หลักหน่วย) หมายถึง อนุกรมรายวิชา 
ตัวอย่าง 
 8 3 0 5 1 1 ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
   830 สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   5 รายวิชาระดับปริญญาโท 
   1 วิชาบังคับ 
   1 รายวิชาล าดับที่ 1 ในกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 



35 
 

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ที ่ ช่ือ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

ประเทศ 
 

ปีท่ีส าเรจ็
การศึกษา 

ภาระการสอน 
 (จ านวน ชม./สัปดาห์) 

ปัจจุบัน 
เมื่อเปิด

หลักสตูรนี ้
1 นายกวินธร เสถียร 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

 

ศศ.ด. 
วท.ม. 

 
กษ.บ. 

 
ศศ.บ. 

พัฒนาสังคม 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
การจัดการทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อม 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

ไทย 
ไทย 

 
ไทย 

 
ไทย 

2552 
2548 

 
2552 

 
2544 

12 

 

12 

 

2 นายศุภสิทธ์ิ ต๊ะนา 
 

อาจารย ์

 

ศศ.ด. 
ศศ.ม. 
รป.ศ. 
พธ.บ. 

 

พัฒนาสังคม 
พัฒนาสังคม 
บริหารรัฐกิจ 
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 
ไทย 
ไทย 

2555 
2548 
2549 
2546 

 

12 

 

12 

 

3 นายนพรัตน์  
รัตนประทุม 
 

อาจารย ์ ปร.ด. 
ศษ.ม. 

 
ศศ.บ. 

สังคมวิทยา 
การวัดและประเมินผล
การศึกษา 
การพัฒนาชุมชน 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ไทย 
ไทย 

 
ไทย 

2560 
2552 

 
2540 

12 12 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ที ่ ช่ือ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

ประเทศ 
 

ปีท่ีส าเรจ็
การศึกษา 

ภาระการสอน 
 (จ านวน ชม./สัปดาห์) 

ปัจจุบัน 
เมื่อเปิด

หลักสตูรนี ้
1 นางพัชรินทร์  

สิรสุนทร  
 

รองศาสตราจารย ์ Ph.D. 
 

สค .ม.  
 

สส .บ.  

Anthropology and Sociology 
 
สังคมศาสตร์การแพทย ์
และสาธารณสุข 
สังคมสงเคราะห์ศาสตร ์

The University of 
Queensland 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

Australia 
 

ไทย 
 

ไทย 

2541 
 

2526 
 

2523 

9 9 

2 นายสุทธิชัย ยังสุข รองศาสตราจารย ์ พธ .ม.  
พธ .บ.  

ปรัชญา 
การบริหารการศึกษา 

มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 

2538 
2531 

12 12 

3 นางสาวชไมพร  
กาญจนกิจสกลุ 

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

ประชากรศาสตร ์
วิจัยประชากรและสังคม 
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2545 
2542 
2539 

12 12 

4 นางสาวอัจฉริยา 
 ชูวงศ์เลิศ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. 
 

พบ .ม.  
น .บ.  

สังคมศาสตร์ (หลักสตูร
นานาชาติ) 
เทคโนโลยีการบริหาร 
นิติศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร ์
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ไทย 
 

ไทย 
ไทย 

2555 
 

2540 
2533 

12 12 

5 นางรัดเกลา้  
เปรมประสิทธ์ิ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศศ .ด.  
วท .ม.  

 
ศศ .บ.  

พัฒนาสังคม 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐศาสตร ์

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ไทย 
ไทย 

 
ไทย 

2553 
2545 

 
2542 

12 12 



37 

 

 

ที ่ ช่ือ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

ประเทศ 
 

ปีท่ีส าเรจ็
การศึกษา 

ภาระการสอน 
 (จ านวน ชม./สัปดาห์) 

ปัจจุบัน 
เมื่อเปิด

หลักสตูรนี ้
6* นายกวินธร เสถียร 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศศ .ด.  

วท .ม.  
 

กษ .บ.  
ศศ .บ.  

พัฒนาสังคม 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
การจัดการทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อมภาษาไทย 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

ไทย 
ไทย 

 
ไทย 
ไทย 

2552 
2548 

 
2555 
2544 

12 12 

7 นางสาวฟ้ารุ่ง มีอุดร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. 
M.A. 
ศศ.ม 
ศศ.บ 

 

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

University of Bath  
University of Sussex 
มหาวิทยาลยัมหิดล  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

UK  
UK  
ไทย 
ไทย 

2552 
2543 
2539 
2534 

12 12 

8 นายพิษนุ  
อภิสมาจารโยธิน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. 
 

ศษ.ม. 
สธ.บ. 
นศ.บ. 

สังคมศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุข  
พัฒนศึกษา  
สาธารณสุขศาสตร์  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

ไทย 
 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2556 
 

2550 
2550 
2546 

12 12 
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ที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

ประเทศ 
 

ปีท่ีส าเรจ็
การศึกษา 

ภาระการสอน 
 (จ านวน ชม./สัปดาห์) 

ปัจจุบัน 
เมื่อเปิด

หลักสตูรนี ้
9 นางสาวมณฑิรา 

อินจ่าย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. 

 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

บริหารศาสตร ์
(การศึกษาเพื่อบริหารทรัพยากร
มนุษย์)  
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ    
จิตวิทยา 

มหาวิทยาลยัแม่โจ้  
 
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ไทย 
 
 

ไทย 
 

ไทย 

2558 
 
 

2549 
 

2542 

10 10 

10 นางสาวฐานิดา  
บุญวรรโณ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Docteur 
 

Master 
2 

ศศ .ม.  
รบ. 

Anthropologie 
 
Anthropologie sociale et 
culturelle. 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

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 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 

ไทย 
ไทย 
ไทย 
ไทย 

2556 
2543 
2542 
2537 

 

10 10 

  



39 

 

 

 

ที ่ ช่ือ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

ประเทศ 
 

ปีท่ีส าเรจ็
การศึกษา 

ภาระการสอน 
 (จ านวน ชม./สัปดาห์) 

ปัจจุบัน 
เมื่อเปิด

หลักสตูรนี ้
12* นายศุภสิทธ์ิ ตะ๊นา อาจารย ์ ศศ .ด.  

ศศ .ม.  
รป .บ.  

 
พธ .บ.  

พัฒนาสังคม 
พัฒนาสังคม 
การบริหารรัฐกิจ 
 
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธริาช 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

 
ไทย 

2555 
2548 
2549 

 
2546 

10 10 

13 นางสาวเสาวลักณ์  
ลิ้มศิริวงศ ์
 

อาจารย ์ ศศ .ด.  
ศศ .ม.  
ร .บ.  

พัฒนาสังคม 
พัฒนาสังคม 
รัฐศาสตร ์

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2557 
2549 
2545 

9 9 

14* นายนพรัตน์ รตันประ
ทุม 

อาจารย ์ ปร.ด. 
ศษ.ม. 
ศศ.บ. 

สังคมวิทยา 
การวัดและการประเมินผล
การศึกษา 
การพัฒนาชุมชน 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2560 
2552 
2540 

12 12 

15 นางสาวบุศรินทร์  
เลิศชวลติสกลุ 

อาจารย ์ PhD. 
ศศ.ม. 

 
ว.บ. 

Social Sciences                     
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
(หลักสูตรนานาชาติ) 
หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 

University of Amsterdam 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

Netherlands 
ไทย 
ไทย 

2560 
2553 

 
2541 

9 9 
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ที ่ ช่ือ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

ประเทศ 
 

ปีท่ีส าเรจ็
การศึกษา 

ภาระการสอน 
 (จ านวน ชม./สัปดาห์) 

ปัจจุบัน 
เมื่อเปิด

หลักสตูรนี ้
16 นายกมเลศ โพธิกนิษฐ 

 
อาจารย ์ ปร.ด. 

M.A. 
 

ศศ .ม.  
ศศ.บ. 

พัฒนาสังคม 
Conflict Analysis and 
Management 
พัฒนาสังคม 
รัฐศาสตร ์

มหาวิทยาลยันเรศวร 
Royal Roads University 
 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ไทย 
Canada 

 
ไทย 
ไทย 

2561 
2553 

 
2547 
2544 

9 9 

 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
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 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ที ่ ช่ือ-สกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สถาบันที่ส าเร็จ

การศึกษา 
1 นายอานันท์  

กาญจนพันธ์  
ศาสตราจารย์เกียรติคณุ 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 นายศุภสิทธ์ิ  
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 นายกติิพัฒน์ 

นนทปัทมะดุลย ์
ศาสตราจารย ์ Ph.D. Social Work 

(Research in Policy) 
University of Calgary 

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

9 นางสาวฉันท์หทัย  
อาจอ่ า 

รองศาสตราจารย ์ Ph.D. Development and 
Planning 

Aalborg University 

10 นายสมศักดิ์ ศรสีันตสิุข 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  มหาวิทยาลยัมหิดล 

13 พ.ต.ท.บันดาล บัวแดง - ปร.ด. พัฒนาสังคม มหาวิทยาลยันเรศวร 
14 นายวิศัลย์  โฆษิตานนท ์ - ปร.ด. พัฒนาสังคม มหาวิทยาลยันเรศวร 
15 นางสาวนิรมล  

พิมน้ าเย็น 
- ปร.ด. พัฒนาสังคม  มหาวิทยาลยันเรศวร 

 
 
 
 
 
 
 



42 

 

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
 ไม่มี 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
     5.1 วิทยานิพนธ์ การวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์จะต้องเป็นหัวข้อที่เก่ียวข้องหรือสัมพันธ์กับการพัฒนาสังคม 
     5.1.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
 การท าวิทยานิพนธ์ คือการท าวิจัยเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาการพัฒนาสังคม ภายใต้การ
ดูแลของคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและควบคุมการท า
วิทยานิพนธ์ของนิสิตแต่ละคนจนแล้วเสร็จ พร้อมเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ และตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผ่าน
สื่อทางวิชาการหรือวิชาชีพต่างๆ  ทั้งนี้นิสิตสามารถเลือกใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการเขียน
วิทยานิพนธ์ก็ได้  โดยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตประจ าหลักสูตรฯ 
    5.1.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นิสิตมีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบและมี
หลักการ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้านการพัฒนาสังคมในแขนงต่างๆ และ
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน (ดังแสดงในหมวดที่ 4 ข้อ 2) มาใช้ในการท าวิทยานิพนธ์ได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ 
   5.1.3  ช่วงเวลา 
 5.3.1 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 1  เริ่มท าวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้นของชั้นปีที่ 1 
 5.3.2 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2  เริ่มท าวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลายของชั้นปีที่ 1 
   5.1.4  จ านวนหน่วยกิต 
 5.4.1 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 1  ท าวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
 5.4.2 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2  ท าวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
   5.1.5  การเตรียมการ 
 5.5.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
 5.5.2 ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 5.5.3 นิสิตน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ด้วยปากเปล่า และส่งเล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์               
ต่อคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 5.5.4 บัณฑิตวิทยาลัยประกาศให้จัดท าวิทยานิพนธ์ตามโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 5.5.5 ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
 5.5.6 ด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
 5.5.7 ด าเนินการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์  
 
 อีกทั้ง มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมจัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา 
ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการวิจัยทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ 
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   5.1.6  กระบวนการประเมินผล 
 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิจัย ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาเป็น
ผู้รับผิดชอบ และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา น าเสนอ
ความก้าวหน้าของการวิจัย และการจัดสอบการน าเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า 5 คน  (โดยให้เป็นไปตาม
แนวทางการจัดท าวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย) 
 
 กระบวนการประเมินวิทยานิพนธ์ 
 1.อาจารย์ที่ปรึกษาจะประเมินความก้าวหน้าในการท าวิจัยในแต่ละภาคการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในค าอธิบายรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
 2.เมื่อนิสิตจัดท าวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้วตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา จึงให้สอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ โดยมีคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยให้เป็นไป
ตามแนวทางการจัดท าวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
     
 5.2 การค้นคว้าอิสระ  

5.2.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
การค้นคว้าอิสระในหัวข้อเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม  

5.2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ผลการค้นคว้าอิสระสะท้อนถึงงานวิจัยที่มีลักษณะที่แสดงแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่ 

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ/หรือการก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือการบริหารงานด้านการพัฒนาสังคม โดยให้มี
มาตรฐานและผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ตาม Curriculum Mapping และดูค าอธิบายในหมวด 4 ข้อ 2 

5.2.3 ช่วงเวลา 
ตั้งแต่ชั้นปี 2 ภาคการศึกษาต้นเป็นต้นไป 

5.2.4 จ านวนหน่วยกิต จ านวนรวมทั้งหมด 6 หน่วยกิต ก าหนดให้ลงทะเบียนดังนี้ 
  แผน ข 
  การค้นคว้าอิสระ 1 ภาคการศึกษาต้น  ของชั้นปีที่ 2 จ านวน 2 หน่วยกิต 
  การค้นคว้าอิสระ 2 ภาคการศึกษาปลาย ของชั้นปีที่ 2 จ านวน 2 หน่วยกิต 
  การค้นคว้าอิสระ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ของชั้นปีที่ 2 จ านวน 2 หน่วยกิต 

               รวม 6 หน่วยกิต 
5.2.5 การเตรียมการ  

  5.2.5.1 การมอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระให้กับผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามหัวข้อ
หรือประเด็นที่ผู้เรียนสนใจจะท าวิทยานิพนธ์ที่สนใจ อย่างน้อย 1 ท่าน 

5.2.5.2 หลักสูตรก าหนดให้มีการจัดสัมมนาส าหรับผู้เรียน/ผู้เรียนเข้าร่วม การประชุมหรือ
สัมมนาด้านสังคมศาสตร์ ทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย 
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5.2.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อการ
จัดเตรียมโครงร่าง กระบวนการศึกษาค้นคว้า การจัดท ารายงานการค้นคว้าอิสระ และการประเมินผล
กระบวนการท าการค้นคว้าอิสระของผู้เรียน 

5.2.5.4 ผู้เรียนศึกษาหาหัวข้อการค้นคว้าอิสระ การจัดท าโครงร่างการค้นคว้าอิสระการเก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์ผล จัดท ารายงานการค้นคว้าอิสระ 

5.2.6 กระบวนการประเมินผล  
        อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบท าหน้าที่ในการประเมินผลการค้นคว้าอิสระของ
ผู้เรียนดังนี้ 
     แผน ข 

การลงทะเบียน 
วิทยานิพนธ์ 

หลักฐาน/ร่องรอย 
ความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ 

ผู้ประเมิน 

การค้นคว้าอิสระ 1 
จ านวน 2 หน่วยกิต 

1. หัวข้อการค้นคว้าอิสระ 
2. โครงร่างการค้นคว้าอิสระ 
3. แบบบันทึกการปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
 

การค้นคว้าอิสระ 2 
จ านวน 2 หน่วยกิต 

1. รายงานความก้าวหน้าในการค้นคว้าอิสระ 
2. แบบบันทึกการปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
คณะกรรมการสอบ 

การค้นคว้าอิสระ 3 
จ านวน 2 หน่วยกิต 

1. รายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ 
2. แบบบันทึกการปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
คณะกรรมการสอบ 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนิสิต 

PROM : 
Participation  
ปฎิบัติการอย่างมีส่วนร่วม 
 
 
Researching  
ใช้การวิจัย 
 
Organizing  
ท างานอย่างเป็นระบบ 
 
 
Management  
เพ่ือบริหารการพัฒนาสังคม 
 
 
 

       
      Participation :จัดการเรียนการสอนที่ฝึกให้นิสิตสามารถสร้าง
กระบวนการสื่อสารสองทางระหว่างบุคคล กลุ่ม ชุมชน หรือองค์การ 
ในการด าเนินกิจกรรมที่เอ้ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
กับงานพัฒนาสังคม  
       Researching: มอบหมายให้พัฒนาโจทย์วิจัยผ่านการวิเคราะห์
ปรากฏการณส์ังคม เพ่ือจัดท าวิทยานิพนธ์ในประเด็นการพัฒนาสังคมที่
สอดคล้องกับหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
       Organizing :ใช้การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน   
(Problem-Based) โดยมอบหมายงานให้นิสิตฝึกวิเคราะห์สังคมใน
ระดับบุคคล กลุ่ม ชุมชน หรือองค์การ เพ่ือสังเคราะห์เป็นแผนหรือ
นโยบายการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  
        Management :จัดให้นิสิตศึกษาดูงานเพ่ือเรียนรู้การแปลง
นโยบายสู่การบริหารจัดการชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้นิสิตจะ
ได้รับมอบหมายให้ร่วมปฏิบัติงานในพ้ืนที่ เพ่ือจัดท าโครงงานหรือ
วิทยานิพนธ์ที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมเพ่ือขับเคลื่อนสู่สังคม
คุณภาพอย่างน้อย 1 โครงงาน 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) มีความเข้าใจและตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการท างานพัฒนาสังคม 
2) ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมการท าวิจัยในมนุษย์ ได้แก่ หลักความเคารพในบุคคล (Respect 

for Person) หลักคุณประโยชน์ (Beneficence) และหลักความยุติธรรม (Justice) 
3) มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม 
4) มีพฤติกรรมที่แสดงถึงจิตสาธารณะและการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1) Participation: จัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะและการท าประโยชน์แกส่ังคม 
2) Researching: ใช้กรณีศึกษาด้านจรรยาบรรณวิชาชีพหรือจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
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3) Organizing: สร้างวัฒนธรรมการตรงต่อเวลาให้เกิดวินัยในการเรียนและการส่งงาน 
4) Management: สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงานพัฒนาสังคมขณะที่จัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนอกห้องเรียน 
          2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

        1) ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกถึงความตั้งใจ ความเสียสละในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม 
จิตสาธารณะและการท าประโยชน์ส่วนรวมที่หลักสูตรจัดขึ้น 

        2) ประเมินความรู้เข้าใจ และความตระหนักถึงจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
        3) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าเรียน การส่งงาน และการมีวินัยในการเรียน 

                  4) ประเมินจากพฤติกรรมในการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

    2.2 ความรู้ 
  2.2.1 ผลการเรียนด้านความรู้ 
1) มีความรู้พ้ืนฐานด้านการวิจัย แนวคิดทฤษฎีและเทคนิคในการปฏิบัติงานพัฒนาสังคม 
2) สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล หลักฐาน และแนวคิดต่าง ๆ อันจะน าไปสู่การเข้าใจ

ปรากฏการณ์สังคมได้ด้วยตนเอง 
 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
1) Participation: บรรยายและน าเสนอกรณีศึกษาการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน 
2) Researching: มอบหมายให้นิสิตทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ืออธิบาย

ปรากฏการณ์สังคม  
3) Organizing: ฝึกให้นิสิตสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบส าหรับเรียบเรียงเป็นรายงานในหัวข้อที่

ส าคัญต่อการพัฒนาสังคม 
4) Management: จัดศึกษาดูงาน การบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญ และภูมิภาคศึกษา เพ่ือ

เรียนรู้หลักบริหารงานพัฒนาในพื้นที่ท่ีมีประเด็นการพัฒนาในบริบทที่แตกต่างกัน 
 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
1) การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนโดยเน้นความรู้ความเข้าใจ 
2) ประเมินคุณภาพของการสืบค้นข้อมูลและการเรียบเรียงรายงานที่มอบหมายในรายวิชา 

 
    2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) สามารถวิเคราะห์และวิพากษ์ปรากฏการณ์สังคม เพ่ือระบุประเด็นปัญหาที่สามารถน าไปสู่

การก าหนดยุทธศาสตร์และการวางแผนเพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
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2) สามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าโครงการในพ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือ
ขับเคลื่อนสู่สังคมคุณภาพ 

 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
1) Participation: น านิสิตลงพื้นที่ปฏิบัติการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือแก้ไขปัญหาในชุมชน 
2) Researching: มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณภาพ

ผ่านระเบียบวิธีวิจัย 
3) Organizing: จัดการเรียนการสอนแบบสัมมนาโดยบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ มาอธิบายการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบผ่านงานที่มอบหมายในรายวิชา 
4) Management: จัดอบรม ฝึกปฏิบัติการจัดท าโครงการบริหารการพัฒนาสังคมทั้งใน

ห้องเรียน ในสถานประกอบการ หรือในชุมชน  
 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
1) การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน โดยใช้กรณีศึกษาหรือโจทย์ปัญหา 
2) ประเมินผลจากรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โครงงาน การวิจัย โดยน าเสนอหน้าชั้นเรียน

และเอกสารรายงานที่นิสิตจัดท า 
3) ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลในการขับเคลื่อนสู่สังคมคุณภาพของการปฏิบัติงานใน

พ้ืนที่หรือโครงการบริหารการพัฒนาสังคมของนิสิต 
     
    2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
          2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

1) สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ในลักษณะการท างานกลุ่ม เครือข่าย หรือทีมสหวิชาชีพ 
        2) สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในรูปของกิจกรรมกลุ่มเพ่ือการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  

1) Participation: เน้นการเรียนการสอนที่มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนด้วยกันเอง หรือผู้เรียนกับชุมชน 

2) Researching: ให้นิสิตรับผิดชอบในการลงพื้นที่ในชุมชนเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย 
3) Organizing: มอบหมายงานที่ต้องมีระบบการประสานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอก

หน่วยงาน 
4) Management: มอบหมายงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงและความ

หลากหลายของการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์การ ในสังคมไทยและ
สังคมโลก  
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          2.4.3 ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
1) ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ต้องประสานกับบุคคลที่ภูมิหลังทางสังคมแตกต่างหลากหลาย 
2) สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ท างานร่วมกันกับผู้อื่น 
3) ให้ผู้ร่วมงานของนิสิตมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 
    2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
1) สามารถจัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และการประยุกต์ใช้สถิติเพ่ือการจัดเก็บ 

วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลในการพัฒนาสังคม 
2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมเพ่ือน าเสนอข้อมูล

ได้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 
 

2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1) Participation: ฝึกทักษะการสื่อสารและเทคนิคการน าเสนอข้อมูลให้เหมาะสมกับเนื้อหา
และกลุ่มผู้ฟังที่หลากหลาย ผ่านการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือการลงปฏิบัติในพ้ืนที่ 

2) Researching: ก าหนดให้วิเคราะห์ผลงานวิจัยและน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) Organizing: มอบหมายให้นิสิตฝึกวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขอย่างเป็นระบบและสอนการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบันทึก ประมวลผล และน าเสนอตามล าดับขั้นตอน 
4) Management: มอบหมายงานในรายวิชา เพ่ือให้นิสิตมีการจัดการความรู้ Knowledge 

Management ผ่านวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

          2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 1) ใช้แบบประเมินผลใช้แบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมีเกณฑ์การประเมินเทคนิคการ
น าเสนอ ความถูกต้อง การใช้ภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบาย 

 2) การสอบภาคปฏิบัติ  
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3) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
คุณธรรม  
จริยธรรม 

 
ความรู ้

 
ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์
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 ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวทิยา             

830512 ทฤษฎีการพฒันาสังคม             

830513 การออกแบบนโยบายสาธารณะและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์             

830514 การบริการและการประเมนิผลกระทบการพัฒนาสังคม             

830515 การวิเคราะห์โครงสร้างสังคมและการสร้างพืน้ทีท่างสังคม             

830516 ส านึกสาธารณะและปฏิสัมพนัธท์างสังคม             

1.2 วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต             
830517 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์             

830518 การวิจัยแบบผสมผสาน             

830571 สัมมนาการพัฒนาและนวัตกรรมสังคม             

830572 ภูมิภาคศึกษา             

1.3 วิชาเลือก             
830521 ภาษา การสื่อสาร และการเมืองของภาษาเพือ่การพัฒนา             
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รายวิชา 
คุณธรรม  
จริยธรรม 

 
ความรู ้

 
ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์
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 
830522 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการพัฒนาชนบทและการกลายเป็นเมือง             

830523 การสร้างเสริมศกัยภาพกลุม่ องค์การ และชมุชน             

830524 เครื่องมอืและเทคนิคส าหรับงานพัฒนา             

830525 นโยบายสาธารณะด้านการพฒันาสังคม             

830526 นโยบายการพัฒนากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม             

830527 ประชากร สงัคม กับการพัฒนา             

830528 ประเด็นเฉพาะเพื่อการพัฒนาสงัคม             

830529 ประเด็นรว่มสมัย นวัตกรรมสังคม และแนวโนม้การพัฒนา             

830530 สถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร ์             

2. การศึกษาค้นคว้าอสิระ             
830581 การค้นคว้าอิสระ 1                                                                          

830582 การค้นคว้าอิสระ 2                                                                         

830583 การค้นคว้าอิสระ 3                                                                          

3. วิทยานิพนธ ์             
3.1 แผน ก แบบ ก1             
830591 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก1             

830592 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก1             

830593 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก1             

830594 วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก1             
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รายวิชา 
คุณธรรม  
จริยธรรม 

 
ความรู ้

 
ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์
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 
3.2 แผน ก แบบ ก2             
830595 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2             

830596 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2             

830597 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2             
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์การประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร      

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
    2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด าเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

การทวนสอบในระดับรายวิชา อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี โดยจะมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษเป็นผู้พิจารณาความ
เหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน  

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตและรายงานผลตามเกณฑ์ประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัย
นเรศวรยึดถือ 
    2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา เน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผลของ
การประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อของมหาบัณฑิต โดยท าการวิจัยอย่างต่อเนื่อง แล้วน าผลที่ได้มาเป็น
ข้อมูลในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน 
โดยมีหัวข้อการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 

สภาวะการได้งานท าหรือศึกษาต่อของมหาบัณฑิต  ประเมินจากการได้งานท าหรือศึกษาต่อตรงตาม
สาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาในการหางาน โดยท าการประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่
ส าเร็จการศึกษา 

ความพึงพอใจของมหาบัณฑิต ต่อความรู้ความสามารถที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตร ที่ใช้ในการประกอบ
อาชีพหรือศึกษาต่อ พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

ความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตหรือนายจ้าง พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีข้อเสนอแนะต่อสิ่งที่คาดหวัง
หรือต้องการจากหลักสูตรในการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และ (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2561 

แผน ก แบบ ก 1 
1. 1. มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด  
2. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด  
3. สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
4. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า  
5. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ       

การยอมรับให้ตีพิมพ์เป็นบทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ 

แผน ก แบบ ก 2  
1. มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด  
2. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด  
3. สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
4. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ  
5. มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 3.00  
6. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า ซึ่งเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจทั่วไปเข้ารับฟังได้  
7. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ        

การยอมรับให้ตีพิมพ์เป็นบทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ เผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการเป็นบทความวิจัยและได้รับการตีพิมพ์ใน รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ (Proceeding) ดังกล่าว  

แผน ข    
1. มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด  
2. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด  
3. สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
4. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ  
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5. มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 3.00  
6. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)  
7. เสนอผลงานค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่ 

มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจทั่วไปเข้ารับฟังได้  
8. รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ หรือ

น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการเป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการและได้รับการตีพิมพ์ใน รายงานรายงาน
สืบเนื่องจาการประชุมวิชาการ (Proceeding) ดังกล่าว 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 มีการปฐมนิเทศหรือให้ค าแนะน าแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ภาควิชาฯ /คณะ/หลักสูตรที่เปิดสอน   

1.2 มีโครงการประชุมและสัมมนาวิชาการ เพ่ือเตรียมความพร้อม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปัน
ประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคมระหว่าง
อาจารย์ใหม่และคณาจารย์ของหลักสูตร โดยมีอาจารย์ในภาควิชาฯ เป็น “พ่ีเลี้ยงวิชาการ” 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ใหม่ 
2.1 การพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) ส่งเสริมให้คณาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษา เทคนิค และทักษะ
ด้านการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

(2) ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม/งานประชุมวิชาการด้านการจัดการเรียน
การสอน การวัดและการประเมินผล เพ่ือน ามาปรับใช้ในหลักสูตร   

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

ประสบการณ์ด้านการพัฒนาสังคม/การวิจัย 5) ด าเนินโครงการวิจัยร่วมกับนักวิชาการด้าน
พัฒนาสังคม 6) น าเสนอผลงานวิจัย ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ด าเนินการได้ทั้งในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ  

(2) จัดโครงการบริการวิชาการด้านการพัฒนาสังคม เพ่ือเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นิสิต และศิษย์
เก่าได้ร่วมกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ และเป็นโอกาสในการเพ่ิมพูนความรู้และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาสังคม ตลอดจนสร้างเสริมความเข้มแข็งของ
เครือข่ายผู้บริหารงานพัฒนาสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

(3) ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นเป้าหมายหลัก และพัฒนาการเรียนการ
สอนและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นเป้าหมายรอง 

(4) สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ที่สังเคราะห์จากผลงานวิจัยของ
คณาจารย์ ในรูปของหนังสือ ต ารา วารสารวิชาการที่มีมาตรฐานสากล และเพ่ือให้มี
ต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 

(5) ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการด้านการพัฒนาสังคม/ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การก ากับมาตรฐาน  
 มีการก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1.1  การด าเนินการจัดท าและติดตาม มคอ. ต่างๆ ของหลักสูตร ให้ด าเนินการตามแผนการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษา
ปลาย โดยให้มีการก ากับติดตามโดยคณบดี  

 จัดท าและส่ง มคอ. 3, 4, 5, 6, 7 และรายงานตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอัพโหลดผ่านระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF 

 คณะ/กองบริการการศึกษา รายงานการจัดส่ง มคอ. 3, 4, 5, 6, 7 เสนอที่ประชุม 
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และงานด้านวิชาการ คณะกรรมการสภาวิชาการ และ คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามล าดับ 
 1.2  อาจารย์และภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชา ต้องจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียน
ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในรายวิชา 
 1.3  อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องควบคุมการจัดการเรียนการสอน 
วิทยานิพนธ์และการประเมินผลการเรียน ให้เป็นไปตามคุณภาพของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
2. บัณฑิต 
 มีการตรวจสอบข้อมูลการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ดังนี้ 

 2.1 รายงานการประเมินบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตรายหลักสูตรจากคณะสังคมศาสตร์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
 2.2  มีผลงานตีพิมพ์หรือได้ยอมรับให้มีการตีพิมพ์ซึ่งเป็นไปตามประกาศข้อบังคับว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 
 
3. นิสิต 
 มีการด าเนินการด้านระบบ กลไก การก ากับติดตามและปรับปรุงการรับนิสิต การเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานิสิต และการประเมินผลที่เกิดกับนิสิต ดังนี้ 
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 3.1  ก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนิสิตตามความต้องการของตลาดแรงงานและสภาพความพร้อมของ
อาจารย์ประจ าที่มีอยู่ 
 3.2 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษา
แบบมีเงื่อนไข นิสิตจะได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผ่าน
เกณฑ์ข้ันต่ า เพ่ือให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนส าเร็จการศึกษา  
 3.3 มีการควบคุมก ากับให้จ านวนนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหาการเรียน การท าวิทยานิพนธ์หรือต้องการความ
ช่วยเหลือด้านอื่น ๆ 
 3.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 3.5  รายงานผลการด าเนินงาน ทั้งการคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนิสิต 
 
4. คณาจารย ์
 มีการด าเนินการด้านระบบ กลไก การก ากับติดตามและปรับปรุงการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ 
คุณภาพอาจารย์ และผลที่เกิดกับอาจารย์ ดังนี้ 

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

1.2 มีรายงานผลการด าเนินงานในด้านการคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการ
บริหารจัดการหลักสูตร 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  5.1 หลักสูตรมีการก าหนดสาระวิชาทางทฤษฎีและการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ 
ทักษะ ผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 5 ที่เชื่อมโยงกับ 
Curriculum Mapping ด้านความรู้และทักษะต่างๆ 
  5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ 
การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ฯลฯ  
  5.3 จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะและเพ่ิมศักยภาพนิสิตระหว่างเรียนเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์เรียนรู้ /
การท างาน/การประกอบอาชีพ 
 5.4 น ากระบวนการบริการทางวิชาการและการวิจัยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
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 5.5 ประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้การประเมินตามสภาพจริงอย่างชัดเจน เหมาะสม และเป็นธรรม 
โดยใช้เครื่องมือประเมินที่มีความหลากหลาย เช่น ข้อสอบอัตนัย รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า 
การสังเกตพฤติกรรมนิสิต ฯลฯ  
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
ใช้บุคลากรของภาควิชาประวัติศาสตร์ศาสตร์ รวมถึงบุคลากรสายวิชาการจากภาควิชาอ่ืนในคณะ

สังคมศาสตร์ 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 าราเรยีน 

ภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ 

 
191,485 
52,373 

วารสาร 
*ภาษาไทย  

*ภาษาต่างประเทศ  

 
310 
83 

โสตทัศนวัสด ุ
วิดีทัศน์, แผ่นดิสก์, เทป
บันทึกเสียง, ซีดีรอม 

 
4,946 

 
ฐานขอ้มูลอเิล็กทรอนิกส ์

 
 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 
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รายการ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 ThaiLis Digital Collection (TDC) 

 Web of Science (ISI) 

 Wiley InterScience 

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 
1) มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอ้ือให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงานสอนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่ างเพียงพอต่อการปฏิรูป
การเรียนรู้ด้วยหลักความคิดปฏิบัติการเพ่ือให้เห็น ให้คิด และได้ท า 

3) มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟแวร์ที่ใช้
ประกอบการสอนที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน 

4) มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกในการสื บค้นความรู้ผ่านระบบ   
อิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนมีหนังสือ ต าราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

5) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชา ปฏิบัติการ
จ านวนนิสิตในอัตราส่วน เป็นอย่างน้อย 1:1 และมีโปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมายติดตั้งบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
7.1 ตัวบ่งชี้หลัก (Core KPIs) 
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนที่จะท าให้บัณฑิตมีคุณภาพอย่างน้อย

ตามมาตรฐาน  ผลการเรียนรู้ที่ก าหนด โดยมีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
ที ่

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
2562 2563 2564 

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
กว่า  3.5 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 าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ในปีที่ประเมิน จึงจะได้รับรองว่าหลักสูตรมีมาตรฐานเพ่ือเผยแพร่ต่อไป และ
จะต้องรับการประเมินให้อยู่ในระดับดีตามหลักเกณฑ์นี้ตลอดไป เพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 
 
7.2 ตัวบ่งช้ีของหลักสูตร/สาขาวิชา (Expected Learning Outcomes) 
 Expected Learning Outcomes ที่เป็นตัวบ่งชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชาที่ก าหนดใน มคอ.2 จะถูก
ควบคุมตัวบ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมาย โดยคณะ/หลักสูตร/สาขา 

 
ที ่

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

2562 2563 2564 

1 ร้อยละของนิสิตที่สามารถเขียนกรอบแนวคิดเบื้องต้นในการท าวิจัย  
(Concept Paper) เพ่ือเตรียมสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ในปีการศึกษาที่ 1 

70 100 - 

2 ร้อยละของนิสิตที่สามารถสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ในปีการศึกษาท่ี 2 ภายในภาค
การศึกษาต้น 

- 60 100 

3 ร้อยละของนิสิตที่สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 ในปีการศึกษาที่ 2  

- 70 100 

4 ร้อยละของนิสิตที่ได้ตอบรับให้น าเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
ภายในปีการศึกษาท่ี 2 

- 70 100 

5 ร้อยละของนิสิตที่ได้ตอบรับให้ตีพิมพ์ส่วนของวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรภายในปีการศึกษาท่ี 2 

- 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 า
ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม  

สตาร์ทอัพ (Startup)  หมายถึง ธุรกิจเกิดใหม่ที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมที่แตกต่าง
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและมีการเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว  

ผู้ประกอบการ  หมายถึง บุคคลที่ท าธุรกิจ โดยมุ่งมั่นท่ีจะท าให้สิ่งที่ตนต้องการเป็นจริง และเมื่อ
ต้องเผชิญกับปัญหาก็จะค้นหาหนทางเพ่ือให้ธุรกิจประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งใจ 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
     กระบวนการที่จะใช้ในการประเมิน และปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้  เพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน การอภิปรายโต้ตอบระหว่าง
ผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอน การตอบค าถามในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะ
สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน รวมถึงการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน ซึ่งจะสามารถชี้ได้
ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้เรียนไปหรือไม่ หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการพัฒนาการ
เรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ผู้สอนในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
                ให้ผู้เรียนได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การ
สอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของรายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา 
และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในแต่
ละภาคการศึกษาแล้ว ให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการ
ประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ พร้อมปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
และจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจ าปีการศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษา รวมทั้ง
การส ารวจจากนิสิตปีสุดท้าย มหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ใช้มหาบัณฑิต  
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
          ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่าง 
น้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน (ควรเป็นคณะกรรมการ 
ประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
           วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม จากรายงานผล
การด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจ าปีการศึกษาว่า
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มหาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งให้น าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุง  
และพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการด าเนินการของหลักสูตรต่อไป  

           ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุก 5 ปี เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิต  
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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 และCurriculum Mapping 
สรุปผลการมีงานท า ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และ Stakeholders’ Needs Analysis 

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

    (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                    
ญ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  

    (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ก. 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ข 
สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตร 
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แบบประเมินความคิดเห็นการร่างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

  ไม่เห็นด้วย 
 เห็นด้วย 

  ข้อเสนอแนะ 
  1. ในสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่ให้เหตุผลว่า  “...แนวโน้มการ
หดตัวของประชากรวัยเรียนอุดมศึกษาโดยเฉพาะปริญญาตรีลดลง.....”นั้นยังไม่สื่อว่าจะส่งผลให้ต้องท าการ
ปรับปรุงหลักสูตร ศศม ,พัฒนาสังคมอย่างไร ในหัวข้อนี้น่าจะเป็นการพูดถึงสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว วัฒนธรรมมีความซับซ้อนหลากหลายมากขึ้น ดังนั้นจึงควรต้องมาเรียนหลักสูตร ศศม.พัฒนาสังคมที่
จะท าให้บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้มีศักยภาพในการวิเคราะห์และหาแนวทางในการจัดการกับปัญหาสังคม
และวัฒนธรรมที่หลากหลายเหล่านั้น 
  2. ในหัวข้อ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร เหตุผลที่เขียนมาว่า “....หลักสูตรจะได้ขยายความ
ร่วมมือกับศาสตร์อ่ืนๆ เนื่องจากสังคมมีความเป็นพลวัตสูง จ าเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการบูรณาการ
ระหว่างศาสตร์ด้านต่างๆ” แต่พอมาถึงหัวข้อ 13 .ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/

ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน    ปรากฏว่าไม่มี จะท าให้สิ่งที่เขียนระหว่าง 2 หัวข้อนี้ย้อนแย้งกันหรือไม่ 
 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักส  ูตร 
1 .ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

  ไม่เห็นด้วย 
 เห็นด้วย 

  ข้อเสนอแนะ 
 ... เนื่องจากปรัชญาของหลักสูตรฯมีการกล่าวถึงความสามารถสร้างสรรค์องค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ 
ทันสมัย แต่ในวัตถุประสงค์ของหลักสูตรยังไม่มีการกล่าวถึงในประเด็นนี้..... 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
1 .โครงสร้างหลักสูตร  

  ไม่เห็นด้วย 
  เห็นด้วย 
  ข้อเสนอแนะ 

1. มีข้อสังเกตว่าในข้อ 1.2 ระบุว่าไม่มีการเปิดภาคฤดูร้อน แต่ในข้อ 2.1 วัน – เวลาในการ

ด าเนินการเรียนการสอนของแผน ข มีภาคการศึกษาฤดูร้อน  ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน กรกฎาคม ไม่

แน่ใจว่าไม่มีภาคฤดูร้อนในแผน ก แต่มีภาคฤดูร้อนในแผน ข แล้วในข้อ 1.2 จะต้องเขียนว่ามีหรือไม่มีการเปิด

ภาคฤดูร้อน 

2. ในหลักสูตรระบุว่าเปิดด าเนินการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการปกติ แล้วหากในอนาคต

จะต้องมีการเปิดการเรียนการสอนในวันเสาร์อาทิตย์ เช่น เป็นนโยบายของคณะหรือมหาลัยจะสามารถเปิด

สอนได้หรือไม่ หรือจะมีวิธีเขียนอย่างไรที่จะท าให้สามารถเปิดสอนเสาร์-อาทิตย์ได ้

3.   ผู้เข้าศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษา

ที่  กระทรวงศึกษาธิการรับรองนั้น หากนิสิตเป็นต่างชาติจะถือว่าต้องจบจากสถาบันอุดมศึกษาที่

กระทรวงศึกษาธิการของไทยรับรองเท่านั้นหรือไม่ หรือจะมีวิธีเขียนอย่างไรที่จะรองรับการมาเข้าเรียนของ

นิสิตต่างชาติ 

4. ปัญหาของนิสิตแรกเข้าที่นิสิตมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศน้อยนั้นยังไม่เห็นแนวทางใน

การแก้ปัญหานี้ และแนวทางแก้ปัญหาข้อ 2 ที่เป็นการจัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่แนะน าการให้บริการของ

มหาวิทยาลัย เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลานั้นไม่น่าจะเป็นการแก้ปัญหาของนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษาท่ีมีวุฒิภาวะแล้ว 

5. แผน ข ที่ก าหนดจ านวนรับนิสิต 40 คนนั้น ไม่แน่ใจว่าการระบุจ านวนรับ 40 นี้ถ้าย้อนดู

จากจ านวนนิสิตท่าเข้าเรียนแล้วจะสามารถแตะที่ตัวเลข 40 ได้หรือไม่ และถ้าก าหนดไว้ที่เลข 40 นี้จะ

กระทบกับประมาณการรายรับของหลักสูตรหรือไม่ หรือประมาณการรายรับจะคิดจากนิสิตแผน ก เท่านั้น 

6. ต้นทุนต่อหัวทั้งแผน ก และแผน ข ที่ประมาณการมานี้รวมค่าใช้จ่ายในวิชาภูมิภาคศึกษาที่

ระบุไว้ว่าเป็นการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาสังคมภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศแล้วใช่หรือไม่ 
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2 .รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ  
  ไม่เห็นด้วย 
  เห็นด้วย 
  ข้อเสนอแนะ 
 ..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 

3 .รายวิช า หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก 
  ไม่เห็นด้วย 
  เห็นด้วย 
  ข้อเสนอแนะ 
 ..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 

4 .ศึกษาแผนการ  
  ไม่เห็นด้วย 
  เห็นด้วย 
  ข้อเสนอแนะ 
 ..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
5 . ค าอธิบายรายวิชา 

  ไม่เห็นด้วย 
  เห็นด้วย 
  ข้อเสนอแนะ 

1. รายวิชาวิทยานิพนธ์ของ แผน ก แบบ ก1 นั้น การจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ควรอยู่ใน

วิทยานิพนธ์ 2 เกรงว่าถ้าไปอยู่ในวิทยานิพนธ์ 3 แล้วจะท าให้กระบวนการวิจัยไม่ทันแล้วเสร็จในวิทยานิพนธ์ 

4 ที่ตอนนี้ที่เขียนไว้ทั้งการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ จัดท ารูปเล่ม ซึ่งเป็นกระบวนการวิจัยที่เยอะมาใน วพ. 4 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
  ไม่เห็นด้วย 
  เห็นด้วย 
  ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต  
  ไม่เห็นด้วย 
  เห็นด้วย 
  ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์  
  ไม่เห็นด้วย 
  เห็นด้วย 
  ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
  ไม่เห็นด้วย 
  เห็นด้วย 
  ข้อเสนอแนะ 
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............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 
 

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  
  ไม่เห็นด้วย 
  เห็นด้วย 
  ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
 
หมายเหตุ : ตรวจสอบการสะกดค า เช่น ในอาจารย์ประจ าที่ศึกษาต่อปริญญาเอกสะกดผิด เป็นต้น 

 
(.........ดร.นิสาพร..วัฒนศัพท์.........) 

คณะกรรมการร่างหลักสูตร 
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แบบประเมินความคิดเห็นการร่างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
 

ความเห็น: 
- ที่มาของการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตอบยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะ Thailand 4.0 แต่เนื้อหา

หลักสูตรไม่มีการพัฒนาสังคมด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิตอล รวมถึงทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

กระบวนการค้นหาความรู้การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ Systemic Review ซึ่งจะสามารถ

น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งคาดหวังว่าจะต้องท าวิจัยเป็น รวมถึงการ

วิจัยเชิงคุณภาพและรูปแบบวิจัยเชิงปริมาณ เชิงอนาคตและโมเดลพยากรณ์ทางสังคมศาสตร์  

- ด้านกระบวนการเรียนรู้ควรเพ่ิมคลินิกวิจัยส าหรับนิสิตได้เรียนรู้ร่วมกันโดยมีการเรียนรู้จากนิสิต 

คณาจารย์ ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญภายนอก โดยก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้างานวิจัยทุก

เดือน เพ่ือให้นิสิตส าเร็จภายในเวลที่ก าหนด 

- การเพ่ิมศักยภาพของนิสิตและอาจารย์ ควรจัดให้มีการน าเสนอระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งมีชื่อ

นักวิจัยร่วมกันระหว่างนิสิตและอาจารย์ โดยการสนับสนุนงบประมาณการน าเสนอร่วมจ่าย co 

payment เช่น คณะจ่ายค่าลงทะเบียน นิสิตจ่ายค่าเดินทาง ที่พัก เป็นต้น 

- การจัดสัมมนาวิชาการ เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย เพื่อให้นิสิตและอาจารย์ได้

น างานวิจัยที่ท าร่วมกันเข้าสู่กระบวนการวิพากษ์ความเห็นจากภายนอก เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนา

งานวิจัยร่วมกัน 

- รูปแบบการพบกันระหว่างนิสิต อาจารย์อาจเพ่ิมช่องทาง เช่น VDO conference, e-learning ใน

เนื้อหาวิชาที่สามารถเรียน Online ได ้

- การพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยร่วมกับต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ สถาบันวิจัยใน

ต่างประเทศท่ีพร้อมจะลงทุนร่วมมือกับคณะ  

- การพัฒนาทักษะการเขียนงานวิจัย โดยฝึกการเขียน Manuscript การพัฒนาทักษะการน าเสนอ

ผลงานวิจัยแบบบรรยาย ในเวทีระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงระดับชาติ และนานาชาติ  
 

....................................................... 
(ดร.นิรมล พิมน้ าเย็น) 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2พิษณุโลก 
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ผลการวิพากษ์หลักสูตรของ รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  
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ผลการวิพากษ์หลักสูตรของ ศาสตราจารย์ สุริชัย หวันแก้ว 
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สรุปการประชุมวิพากษ์หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม พ.ศ.2562 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 14.00 น. 
 ณ ห้องปราบไตรจักร 2-211 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.รัดเกล้า  เปรมประสิทธิ์    หัวหน้าภาควิชาฯ 

2. ดร.ศุภสิทธิ์  ต๊ะนา       

3.  รศ.ดร.พัชรินทร์   สิรสุนทร 

4. รศ.ดร.สุทธิชัย   ยังสุข  

5. ผศ.ดร. อัจฉริยา   ชูวงศ์เลิศ 

6. ผศ.ดร.มณฑิรา  อินจ่าย 

7. ผศ.ดร.กวินธร  เสถียร 

8. ผศ.ดร.พิษณุ  อภิสมาจารโยธิน 

9. ผศ.อ านวย  พิรุณสาร 

10. ดร.เสาวลักณ ์  ลิ้มศิริวงศ์ 

11.  ดร.นพรัตน์   รัตนประทุม 

12. ดร.บุศรินทร์  เลิศชวลิตสกุล 

13. อ.กุลธิดา  ศรีวิเชียร 

14. อ.กมเลศ   โพธิกนิษฐ  

เจ้าหน้าที่ภาควิชา 
1. น.ส ทัศนีย์   ชัยสีดา 

2. น.ส. สชุาดา  เชื้อม่วง 

 
  



83 

 

 

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่าหลังจากที่ภาควิชาฯ ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร    
ศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 จ านวน 2 ท่านได้แก่ ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว และ  
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ภาควิชาฯ ได้ส่งเล่มหลักสูตรให้ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่าน
วิพากษ์หลักสูตรและได้รับผลการวิพากษ์จากทั้งสองท่านแล้ว จึงน าเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณา                ผล
การพิจารณามีดังนี ้

1. ให้น าสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงระดับโลกและระดับภูมิภาคได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) ตามมติขององค์การสหประชาชาติ, การประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Climate 
Change), การรวมกลุ่มของประเทศ CLMV เพ่ิมเติมลงในสถานการร์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร โดยให้เชื่อมโยงกับการก าหนดคุณลักษณะพิเศษ       
ของผู้เรียนที่ให้มีคุณสมบัติเป็น PROM 

2. ไม่เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของนิสิตที่จะเข้าเรียนแผน ก. แบบ ก1 ยังคงเปิดกว้างส าหรับการรับ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากทุกสาขา  

3. ปรับชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา 830518 สถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เป็น          การ
วิจัยแบบผสมผสาน ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต เพ่ือให้ผู้เรียน   มี
ความรู้ของกระบวนทัศน์ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

4. ปรับค าอธิบายรายวิชา 830516 ส านึกสาธารณะและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และ 830523       
การสร้างเสริมศักยภาพกลุ่ม องค์การและชุมชน โดยเพ่ือเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สังคม และการประกอบการทางสังคมเข้าไปด้วย 
 
ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
ปิดการประชุมเวลาประมาณ 14.00 น. 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างรายวิชาและรายละเอียดรายวิชา 

หลักสูตรพ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
1) วิชาพื้นฐาน 

830511 ทฤษฏีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
Sociological and Anthropological 
Theories 

3(3-0-6) 

830512 ทฤษฎีการพัฒนาสังคม 
Social Development Theory 

3(3-0-6) 

830513 การออกแบบและการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ 
Strategic Designing and Planning 

3(2-5-5) 

830514 การบริหารการพัฒนาสังคม 
Social Development 
Administration 

3(3-0-6) 

 
830515 

 
การวิเคราะห์ระบบสังคม 
Social System Analysis 

 
3(2-2-5) 

 
 
830516 

 
 
ส านึกสาธารณะและประเด็นร่วมสมัยกับ
แนวโน้มการพัฒนา 
Public Consciousness, 
Contemporary Issues and 
Development Trend 

 
 
3(2-2-5) 

 

1) หมวดวิชาบังคับ 
830511 ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

Sociological and Anthropological 
Theories 

3(3-0-6) 

830512 ทฤษฎีการพัฒนาสังคม 
Social Development Theory 

3(3-0-6) 

830513 การออกแบบและการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ 
Strategic Designing and Planning 

3(2-2-5) 
 

830514 การบริการและการประเมินผลกระทบ
การพัฒนาสังคม 
Social Development Administration 
and Social Impact Assessment 

3(3-0-6) 

830515 การวิเคราะห์โครงสร้างสังคมและการ
สร้างพื้นท่ีทางสังคม  
Analysis of Social Structure and 
Construction of Social Space 

3(2-2-5) 
 

830516 ส านึกสาธารณะและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
Public Consciousness and Social 
Interaction 

3(2-2-5) 

 

 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา  
 
 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
 
 
- ปรับชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม  
 
 
- ปรับชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
 
 
 
- ปรับชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรพ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
2) หมวดวิชาเลือก 
830521 ทฤษฎีและการประเมินผลกระทบจาก

การพัฒนา 
Theory and Evaluation on Impact 
from Development 

3(3-0-6) 

 
830522 

 
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยากับการ
พัฒนา 
Sociology and Anthropology of 
Development 
 

 
3(2-5-5) 

830523 การสร้างเสริมศักยภาพกลุ่ม องค์การ 
และชุมชน 
Capacity Building for Group 
Organization and Community 

3(2-2-5) 
 

830524 เครื่องมือและเทคนิคส าหรับงานพัฒนา 
Development Tools and 
Techniques 

3(2-2-5) 

830525 นโยบายสาธารณะด้านการพัฒนา 
Public Policy on Development 

3(3-0-6) 

 
830526 

 
นโยบายการพัฒนากับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรม 
Development Policy toward Social 
and Cultural Change 

 
3(3-0-6) 

    

2) วิชาเลือกเฉพาะสาขา 
830521 ภาษา การสื่อสาร และการเมืองของ

ภาษาเพ่ือการพัฒนา   
Language, Communication and 
Politics of Language for 
Development 

3(2-2-5) 

830522 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการพัฒนา
ชนบทและการกลายเป็นเมือง  
Sociology and Anthropology of 
Rural Development and 
Urbanization 

3(2-2-5) 

830523 การสร้างเสริมศักยภาพกลุ่ม องค์การ 
และชุมชน 
Capacity Building for Group 
Organization and Community 

3(2-2-5) 
 

830524 เครื่องมือและเทคนิคส าหรับงานพัฒนา 
Development Tools and 
Techniques 

3(2-2-5) 

830525 นโยบายสาธารณะด้านการพัฒนาสังคม 
Public Policy on Social  
Development 

3(3-0-6) 

830526 นโยบายการพัฒนากับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรม 
Development Policy toward 
Social and Cultural Change 

3(3-0-6) 

    

 
- ปรับชื่อรายวิชา, ค าอธิบาย
รายวิชาและหน่วยกิต 
 
 
 
- ปรับชื่อรายวิชาและค าอธิบาย
รายวิชา 
 
 
 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
 
 
 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
 
 
- ปรับชื่อรายวิชา 
 
 
- คงเดิม 
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หลักสูตรพ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
830527 ประชากร สังคม กับการพัฒนา 

Population, Society and 
Development 

  3(2-2-5) 

830528 สาระศึกษาด้านการพัฒนาสังคม 
Substantive Social Development 

3(2-2-5) 

 
 
 
 
 
 
 
 

830527 ประชากร สังคม กับการพัฒนา 
Population, Society and 
Development 

      3(2-2-5) 

830528 ประเด็นเฉพาะเพื่อการพัฒนาสังคม 
Selected Topic for Social 
Development 

3(2-2-5) 

830529 ประเด็นร่วมสมัย นวัตกรรมสังคม และ
แนวโน้มการพัฒนา 
Contemporary Issues, Social 
Innovation and Development Trends 

3(2-2-5) 

830530 สถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
Statistics for Social Sciences Research 

3(2-2-5) 
 

 

- คงเดิม 
 
 
- ปรับชื่อรายวิชาและค าอธิบาย
รายวิชา 
 
- รายวิชาใหม่ 
 
 
 
- เพื่มรหัสวิชาใหม่และปรับจาก
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
เป็นรายวิชาเลือก 
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หลักสูตรพ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 

3) วิทยานิพนธ์ 

830591 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก1          
Thesis 1, Type A1 

9 หน่วยกิต 

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

9 หน่วยกิต 

830593 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก1          
Thesis 3, Type A1 

9 หน่วยกิต 

830594 วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก1          
Thesis 4, Type A1 

9 หน่วยกิต 

830595 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2  
Thesis 1 Type A2 

3 หน่วยกิต 

830596 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2          
Thesis 2, Type A2 

3 หน่วยกิต 

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

6 หน่วยกิต 
 

3) วิทยานิพนธ์  
830591 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก1          

Thesis 1, Type A1 
9 หน่วยกิต 

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

9 หน่วยกิต 

830593 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก1          
Thesis 3, Type A1 

9 หน่วยกิต 

830594 วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก1          
Thesis 4, Type A1 

9 หน่วยกิต 

830595 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2          
Thesis 1, Type A2 

3 หน่วยกิต 

830596 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2          
Thesis 2, Type A2 

3 หน่วยกิต 

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

6 หน่วยกิต 

 
- คงเดิม  
 
- คงเดิม 
 
- คงเดิม 
 
- คงเดิม 
 
- คงเดิม 
 
- คงเดิม 
 
- คงเดิม 
 

4) การค้นคว้าอิสระ 
830581 การค้นคว้าอิสระ 1   

Independent Study 1 
2 หน่วยกิต 

830582 การค้นคว้าอิสระ 2  
Independent Study 2 

2 หน่วยกิต 

830583 การค้นคว้าอิสระ 3   
Independent Study 3 

2 หน่วยกิต 

 

4) การค้นคว้าอิสระ 
830581 การค้นคว้าอิสระ 1    

Independent Study 1 
2 หน่วยกิต 

830582 การค้นคว้าอิสระ 2    
Independent Study 2 

2 หน่วยกิต 

830583 การค้นคว้าอิสระ 3    
Independent Study 3 

2 หน่วยกิต 

 

 
- คงเดิม 
 
- คงเดิม 
 
- คงเดิม 
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5) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
830517 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

Research Methodology in Social Science 
3(3-0-6) 

830518 สถิตสิ าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
Statistics for Social Science Research 

3(2-2-5) 

830571 สัมมนาการพัฒนาสังคม 
Social Development Seminar 

1(0-2-1) 

830572 ภูมิภาคศึกษา    
Regional  Studies 

1(0-2-1) 

 

5) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
830517 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

Research Methodology in Social Science 
3(3-0-6) 

830518 การวิจัยแบบผสมผสาน 
Mixed Methods Research 

3(2-2-5) 

830571 สัมมนาการพัฒนาสังคม 
Social Development Seminar 

1(0-2-1) 

830572 ภูมิภาคศึกษา    
Regional  Studies 

1(0-2-1) 

 

 
- คงเดิม 
 
-เปลี่ยนชื่อรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา  
- คงเดิม 
 
- คงเดิม 
 

 

 

 



90 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต าราของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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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 าแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
-  

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล
กลุ่มท่ี 2 
สุจิตรา สันธนาภรณ์, พัชรินทร์ สิรสุนทร, และ ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์. (2559). การพัฒนา

กระบวนการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการขนส่งทางอากาศไทย. 
วารสารวิชาการ มรภ.อุตรดิตถ์, 11( 1( ,269 - 286.  

0.6 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ าหนัก 

เสกสรร นิยมเพ็ง, และ พัชรินทร์ สิรสุนทร. (2558). การพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเมือง: กรณีสวนสาธารณะหนองนารี อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์. 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. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 
-  

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 

0.8 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ าหนัก 

บันดาล บัวแดง, และ พัชรินทร์ สิรสุนทร . (2561). วิธีขนส่งแรงงานข้ามชาติผิด
กฎหมาย: เส้นทางค้าทาสจากแม่สอดสู่พื้นทีช่ั้นใน. วารสารศิลปศาสตร์, 18(1), 96-118. 

กมเลศ โพธิกนิษฐ, พัชรินทร์ สิรสุนทร, และ วัชรพล พุทธรักษา. (2560). แรงงานข้าม
ชาติ กับ การท าให้เป็น สัตว์-เศรษฐกิจ ภายใต้ภาวะการถูกกดทับ: กรณีศึกษาแรงงานข้ามชาติใน
ประเทศไทย. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 13(2), 99-119. 

กมเลศ โพธิกนิษฐ, พัชรินทร์ สิรสุนทร, และวัชรพล พุทธรักษา. (2560). หมอล า: จาก
สุนทรียศาสตร์แห่งการกดทับสู่การเป็นดนตรีแห่งอัตลักษณ์. วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละ
วิน, 9(1)  ,56 -87. 

ทศพล ดวงแก้ว, และ พัชรินทร์ สิรสุนทร. (การประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อ .(2560
ด้านสุขภาพของ Marshall H. Becker ในการศึกษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก. วารสารการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์).  10)3( ,
101- 113  .  

วัชรวุฒิ ซื่อสัตย์, และ พัชรินทร์ สิรสุนทร. (ชุมชนกะเทย” ไซม่อน คาบาเรต์“ .(2559
และการสถาปนาความสัมพันธ์เชิงอ านาจในเครือข่ายทางสังคมใหม่ . วารสารสังคมศาสตร์ 

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 การปฏิบัติและปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงานในการจัดระบบบริการ
ฝากครรภ์คุณภาพ ของผู้ให้บริการในคลินิกฝากครรภ์ จังหวัดอุทัยธานี . วารสารวิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพ, 7(3), 212-220. 

วัชรวุฒิ ซื่อสัตย์, และ พัชรินทร์ สิรสุนทร. (2558). สุขภาวะทางเพศ และกิจกรรมทาง
เพศของนักศึกษาชายรักชาย. วารสารศิลปศาสตร์, 15(1), 149-164. 

ผาสุข แก้วเจริญตา, พัชรินทร์ สิรสุนทร, จักษ์ พันธ์ชูเพชร, และ ประเวช ตันติพิวัฒน
สกุล. (2558). แนวทางการพัฒนาทักษะการสื่อสารเรื่องเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบของพ่อแม่ที่เป็น
เกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์. วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน, 6(1), 99-122. 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ าหนัก 

สุทิน อ้อนอุบล, มนตรี กรรพุมมาลย์, พัชรินทร์ สิรสุนทร, และ ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์. 
(2558). การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ท้องถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ. วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน, 6(1), 223-257. 

ธิดารัตน์ หมีปาน, พัชรินทร์ สิรสุนทร, ทวีศักดิ์ นพเกษร, และ ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์. 
(2558). วิถีชีวิตทางสุขภาพกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนายทหารประทวน 
กองพลทหารราบที่ 4 กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย. วารสารอารยธรรมศึกษา
โขง-สาละวิน, 6(1), 259-276. 

บันดาล บัวแดง, และ พัชรินทร์ สิรสุนทร. (2558). การประยุกต์ใช้ทฤษฎีฐานรากเพ่ือ
ศึกษาผู้หนีภัยจากการสู้รบในพ้ืนที่ พักพิงชั่วคราว 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 
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 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) : Associate 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: โฟกัสพริ้น
ติ้ง. 
สุทธิชัย ยังสุข และประพัฒน์ ศรีกุลกิจ. (2561). สังคมสงเคราะห์แนวพุทธ . พิษณุโลก: 

โฟกัสพริ้นติ้ง. 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล
กลุ่มท่ี 2 

0.6 
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- 

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 
เสฎฐวุฒิ อยู่เบิก, นัทธพงศ์ เรืองค า และสุทธิชัย ยังสุข. (2561). กระบวนการปรับตัวให้ 

สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมของภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องสังคมโลก 
กรณีศึกษาร้านสุเทพสังคโลก  ต าบลเมืองเก่า  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาตินเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14 (น. 424-435). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร  

0.2 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานะข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส 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 หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง
ให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) 
หรือ ตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 
อรนุช อินตา, ประจักษ์ สายแสง, กมล การกุศล, และ สุทธิชัย ยังสุข. (2558). เลี้ยงผีมอญ

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

0.8 

14. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- 

1 

15. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 
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- 

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). การเขียนรายงานการวิจัย. (พิมพครั้งที่2). พิษณุโลก: 
พิมพ์ถูกดอทคอม. 
          ชไมพร กาญจนกิจสกุล. (2558). การเขียนรายงานการวิจัย. พิษณุโลก: พิมพ์ถูก
ดอทคอม. 

1 

8. ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

           ชไมพร กาญจนกิจสกุล. (2561). จริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์: หลักการและแนว
ปฏิบัติในการวิจัยทางสังคมศาสตร์. พิษณุโลก: การพิมพ์ดอทคอม. 

1 
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9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล
กลุ่มท่ี 2 
- 

0.6 

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
- 

0.2 

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

          ชไมพร กาญจนกิจสกุล. (2561). การเกื้อหนุนของครอบครัวต่อความส 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. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 

     - 

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

0.8 

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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อยู่ใน Beall’s list) หรือ ตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 
1 
- 

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.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 าแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
- 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล
กลุ่มท่ี 2 
- 

0.6 
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10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

          กรรณิการ์ ประภาวงศ์, ฟ้ารุ่ง มีอุดร, และรัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2561). ความอยู่ดีมี
สุขของสมาชิกสหกรณ์ประมงพาน จ ากัด จังหวัดเชียงราย. ใน การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 (น.830-841). ขอนแก่น: 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
         ฟ้ารุ่ง มีอุดร, ถนอมสิน พลลาภ, และนพรัตน์ รัตนประทุม . (2559). ความส าเร็จและ
ปัญหาอุปสรรคของครัวเรือนที่ท าเกษตรผสมผสาน: มุมมองจากผู้มีส่วนร่วมในโครงการพัฒนา
แก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชด าริจ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคล
สุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 8 (น.185-194). สุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสุรินทร์. 

สุธาสินี ปรีดาสา และ ฟ้ารุ่ง มีอุดร. (2558). บทบาทของครอบครัวที่มีผลต่อพฤติกรรม
การสูบบุหรี่. ใน การประชุมวิชาการการควบคุมยาสูบภาคอีสาน ครั้งที่ 1 (น.96-105). ขอนแก่น: 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

0.2 

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. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล 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. 
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          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.  

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือ ตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
- 

0.8 

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  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 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 าแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ . (2561). การเขียนประวัติศาสตร์นิพนธ์กับการประดิษฐ์ใหม่

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

 

1 
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อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ. (2561). การสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม สถานที่และอัตลักษณ์ ใน
การพัฒนาสังคมไท ภาคกลางตอนเหนือของเวียดนาม ในยุคก่อนระบบเศรษฐกิจการตลาด. 
พิษณุโลก: กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ. (2559). การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน. เอกสาร
การสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวชิา
นิเทศศาสตร์ 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. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล
กลุ่มท่ี 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: การสร้างพื้นที่

ทางวัฒนธรรมในเมืองไทชายแดนอาณาจักรได่เวียด ในการฟ้ืนฟูและกอบกู้เมืองจากกองทัพจีน . 
ใน การประชุมวิชาการประจ าปี 2559 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “รัฐ คนไท/ไทย 
ชายแดน และทิศทางใหม่ในไทศึกษา” (น. 208-227). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  

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

0.2 
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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: 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. 

0.4  

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 
- 

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือ ตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

          อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ. (2559). การเมืองเชิงวัฒนธรรมของ การเรียนการสอนภาษาไทขาว
ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม”. วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 35(1), 5-28.  

0.8 
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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 
 
    

                     
                                                                   (ผูช้่วยศาสตราจารย์ 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 าแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
- 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล
กลุ่มท่ี 2 

          รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์, และ อัครพงษ ์อ้ันทอง. (2559). การเปรียบเทียบสมรรถนะสุข
ภาวะในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีตัวอย่างพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
, วารสารเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  20 (2),  55-73.  

0.6 
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รสสุคนธ์ ประดิษฐ์, และ รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2557). ศักยภาพและโอกาสในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของอ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารสังคมศาสตร์,  10 (2), 127-149. 

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

เปลี่ยนแปลงจากวิสาหกิจชุมชน สู่ การเป็นสหกรณ์: กรณีศึกษา สหกรณ์ผู้ผลิตหม้อห้อมทุ่งโฮ้ง
แพร่ จ ากัด. ใน การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 (น.815-829). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

กรรณิการ์ ประภาวงศ์, ฟ้ารุ่ง มีอุดร, และ รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2561). ความอยู่ดีมี
สุขของสมาชิกสหกรณ์ประมงพาน จ ากัด จังหวัดเชียงราย. ใน การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 (น.830-841). ขอนแก่น: 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

ไพโรจน์ แสนสุขุม, กุลธิดา ศรีวิเชียร, และ รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2561). สหกรณ์
ร้านค้ากับกิจการเพ่ือสังคม: กรณีศึกษาร้านสหกรณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่เมาะ จังหวัดล าปาง. 
ใน การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 
17 (น.842-856). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

อรวรรณ ฌานศรี และ รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ . (2560). ทิศทางการพัฒนาภาค
การเกษตรไทยกับการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0. ใน การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้ ง ที่  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). กระแสการพัฒนาสังคมบน
วิถีพ่ึงพา..พ่ึงพิง..พ่ึงตนเอง. ใน การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15. (น.607-616). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ 

0.2 
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รสสุคนธ์ ประดิษฐ์ และ รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2559). โครงสร้างองค์กรภาครัฐที่มี 
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 มหาวิทยาลัยบูรพา 
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. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล 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”. 

1 
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Journal of Physics: Conf. Series, 1028. Retrieved from 
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1028/1/012176. 

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. 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 
รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2559). บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริม 

เศรษฐกิจชุมชนจากการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
12(2),  195-216.  

ผาณิต โกธรรม, พุดตาน พันธุเณร, และ 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 าเภอพรหม
พิราม จังหวัดพิษณุโลก. สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 21(1), 101-114.  

รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2557). การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวอ าเภอปัว จังหวัด
น่าน. วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน, 5(1), 195-216. 
 รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2557). แผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อ าเภอปัว จังหวัด
น่าน. วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน, 6(1), 61-80. 

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
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 
 

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 
- 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล
กลุ่มท่ี 2 
- 
 

0.6 
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10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
 

มณฑิรา อินจ่าย) .2560). กลยุทธ์กระดาษแผ่นเดียวในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา .
ใน การประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 1 เครือข่ายการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคตะวันตก  )น . 103-117). นครปฐม : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน. 

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

ประเทศไทย 4 .0.  ใน ส าเนาว์ เสาวกูล )บ.ก(. , การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์
วิชาการ ครั้งที่ 8, วิจัยเพ่ือประเทศไทย 4. 0 )น . D251-D258). สุรินทร์  :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.  

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

พัฒนาเด็กและเยาวชนของมูลนิธิสยามกัมมาจล .ใน การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11, เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา สานพลังประชารัฐ  )น . 2149-
2157  .(นครราชสีมา :มหาวิทยา ลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 

มณฑิรา อินจ่าย, อ านวย พิรุณสาร, และสุริยา อินจ่าย) .2558). การแสวงหาอนาคต
ร่วมกันในการท างานสาธารณะบนพ้ืนฐานอัตลักษณ์เชิงจิตวิทยาของบุคลากรกรมตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์และสันนิบาตแห่งประเทศไทย  .ใน การประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 14, แรงจูงใจและความหมายในชีวิต  :พลังทางบวกเชิงจิตวิทยา )น . 14-23). 
กรุงเทพฯ  :คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

0.2 

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

0.4 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย

1 
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หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 

 

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. 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 

 

มณฑิรา อินจ่าย, ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา, และสุพรรณี เกลื่อนกลาด. (2558). การแสวงหา
อนาคตร่วมกันบนพ้ืนฐานอัตลักษณ์ส่วนบุคคลของเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอในจังหวัด
อุตรดิตถ์. วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน, 8(1), 122-133.  

 

0.8 

14. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- 

1 

15. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- 

1 

17. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 
- 

1 
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 ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 
 
 
    
       ................................................................ลงชื่อ...  
             (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา อินจ่าย) 
                    เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO 

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

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 
อารียา แพ่งกลิ่น และ กวินธร เสถียร. (2561). Research Gate: เมื่ออุณหภูมิเพ่ิมขึ้น...

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

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

0.2 

7. ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- 

 

8. ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
- 

 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล
กลุ่มท่ี 2 
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10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 
กวินธร เสถียร, ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา, เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์ และคณะ) .2559กา .(รถอดบทเรียน

การพัฒนาแกนน าชุมชนเพื่อการจัดการขยะ ต าบลแคมป์สน อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  .ใ น 
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  ,พิษนุ อภิสมาจารโยธิน ,
เพ็ชรภูมิ ,ผาสุก แก้วเจริญตา ,และ ด ารง ตุ้มทอง) . 2559(. การให้เชิงกลยุทธ์: กรณีศึกษา การ

พัฒนาเด็กและเยาวชนของมูลนิธิสยามกัมมาจล  .ใน การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 “เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา สานพลังประชารัฐ” )น . 2149-
2157(. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 

0.2 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานะข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
-  

0.4 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส 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. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง
ให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) 
หรือ ตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

0.8 
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กวินธร เสถียร, ศักดิ์ดา หอมหวล, และ เสวียน เปรมประสิทธิ์. (2561). การใช้ประโยชน์
พรรณพืชในพ้ืนที่ป่าชุมชนบ้านทุ่งลุยลาย ต าบลทุ่งลุยลาย อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ. วารสาร
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 14(2), 211-245. 

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

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

กวินธร เสถียร. (2559). วาทกรรมสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏในภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่นของ
สตูดิโอจิบลิเรื่อง ปอมโปโกะ ทานูกิป่วนโลก. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 13(1), 1-
16. 

กวินธร เสถียร. (2559). บทวิจารณ์หนังสือ Cool Japan “ความเจ๋ง” มวลรวมประชาชาติ
กับการเรียกคืนความแข็งแกร่งของญี่ปุ่น. 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. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- 

1 

15. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
     - 

1 

17. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- 

1 
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ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 
 
    
       ..............................................................                                    
                                                                              (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

ของสังคมวิทยา .กรุงเทพมหานคร :ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น. 

1 

8. ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
- 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูลกลุ่ม
ที่ 2 

0.6 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ าหนัก 

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

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

รุ่งนภา อินทะจักร์ และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2561). ภาวะทุกข์ยากของคู่สมรสที่
ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง: กรณีศึกษาของคู่สมรสคู่หนึ่งในจังหวัดแพร่. วารสารส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ, 7(1), 198-217.  

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

รุ่งนภา กลุ่นขวัญ และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อ
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). ความสัมพันธ์ระหว่างการ
สร้างวาทกรรมและปฏิบัติการทางวาทกรรมกับการประกอบสร้างความจริงในโลกไซเบอร์บนเฟซ
บุค. วารสารส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ, 7(1), 165-179.  
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พิษนุ อภิสมาจารโยธิน) .2560 .(ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตระหนักในเรื่อง ความงาม
และพฤติกรรมการใช้เครื่องส 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 
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวิจัย ครั้งที่ 4  (น. 71-91). ล าปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ล าปาง. 

รัตติกานต์ วิไลพันธ์ และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2560). การประกอบสร้างตัวตนทาง
เพศและพ้ืนที่ทางสังคมของแฟนคลับศิลปินเกาหลี ใต้ :  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). ความสัมพันธ์ระหว่างการ
สร้างวาทกรรมกับการประกอบสร้างความจริงในโลกไซเบอร์บนเฟซบุค. ใน การประชุมวิชาการ
และน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง สังคมคุณภาพเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน : ชีวิตและสังคม
ผู้สูงอายุ (น. 82-90). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

0.2 
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พัชรินทร์ สิรสุนทร, มณฑิรา อินจ่าย, กวินธร เสถียร, พิษนุ อภิสมาจารโยธิน, จักรพันธ์ 
เพ็ชรภูมิ, ผาสุก แก้วเจริญตา, และ ด ารงค์ ตุ้มทอง. (2559). การให้เชิงกลยุทธ์: กรณีศึกษา การ
พัฒนาเด็กและเยาวชน ของมูลนิธิสยามกัมมาจล. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัย 
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 11 เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาสานพลังประชารัฐ (น. 2149-
2157). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.  

สมยศ ภูมิเรศสุนทร และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2558). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาและรองรับคุณภาพโรงพยาบาลโพนทราย 
อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 การวิจัยและพัฒนา
สู่การบริหารองค์กรในยุคดิจิตอล (น. 39-51). ศรีสะเกษ: มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา. 

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 
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. 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 ตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 
1 

0.8 
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เรือนรสสุคนธ์  จันทร์เจริญ และ พิษนุ อภิสมาจารโยธิน) .2561ความสัมพันธ์ .(
ระหว่างการใช้สื่อสังคมออนไลน์และภาวะการกลัวการตกกระแสของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่ง
หนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก . วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร, 10) 1(, 69-94. 

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

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

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

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

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           
                                                                  (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ 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 าแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
- 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล
กลุ่มท่ี 2 
ฐานิดา บุญวรรโณ. (2560). จอร์จ กองโดมินาสกับมโนทัศน์ทางมานุษยวิทยาว่าด้วย 

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

0.6 
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10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
ฐานิดา บุญวรรโณ) .2558 .(จริยธรรมในชาติพันธุ์วรรณาจอร์จ กองโดมินาสกับ :

บทเรียนจากพวกเรากินป่า ) Nous avons mangé la forêt) ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 9”  ) น.133-148). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.  

ฐานิดา บุญวรรโณ) .2560จังหวะชีวิตของชาวนาบางระก าหลังโครงการบางระก า .(
โมเดล . ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 11”  )น . 251-266). 

กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

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 
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. 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 

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

0.8  
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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  
                                                                   านิดา บุญวรรโณผูช้ว่ยศาสตราจารย์ฐ( ) 

           เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ



130 

 

 

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 าแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
ปริญญา สร้อยทอง. (2560). หนังสือชุดส ารวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่น เล่ม

ที่ 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 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ าหนัก 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลกลุ่มท่ี 
2 

- 

0.6 

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 :กองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 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. (2018). 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 
1st 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 

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

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 

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.  

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง
ให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) 
หรือ ตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 
- 

0.8 

14. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- 

1 

15. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- 

1 

17. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
สุทธิชัย ยังสุข ,ปริญญา สร้อยทอง, วัลลภัช  สุขสวัสดิ์, และ ครรชิต สุขนาค.) 2561(. 

โครงการส ารวจเกษตรกรและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร ในพ้ืนที่ภาคเหนือ โซน 3  )จังหวัด
นครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดอุทัยธานี( . พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร . 
)โครงการส ารวจเกษตรกรใน 36 พ้ืนที ่ธนาคารที่ดินเพ่ือการเกษตรกร( 

ปริญญา สร้อยทอง, วัลลภัช สุขสวัสดิ์, และ สุทธิชัย ยังสุข) .2561 .(ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  เทศบาลเมืองอรัญญิก  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดพิษณุโลก. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร . )โครงการปี งบประมาณ 2561 เทศบาล
เมืองอรัญญิก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก( 

1 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี น้ าหนัก 

ปริญญา สร้อยทอง, วัลลภัช สุขสวัสดิ์, และ สุทธิชัย ยังสุข) .2561 .(ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  เทศบาลต าบลสนามคลี  อ าเภอ
บางกระทุ่ม   จังหวัดพิษณุโลก . พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร . )โครงการบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ 2561 เทศบาลต าบลสนามคลี อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก( 

ปริญญา สร้อยทอง, วัลลภัช สุขสวัสดิ์, และสุทธิชัย ยังสุข) .2560 .(ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  เทศบาลนครนครสวรรค์  
อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ .พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร ) .โครงการปี งบประมาณ 2560 
เทศบาลนครนครสวรรค์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์( 

ปริญญา สร้อยทอง, วัลลภัช สุขสวัสดิ์, และสุทธิชัย ยังสุข) .2560 .(ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  เทศบาลต าบลป่าแดง อ าเภอ
ชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร . )โครงการปี งบประมาณ 2560 
เทศบาลต าบลป่าแดง อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก( 

ปริญญา สร้อยทอง, วัลลภัช สุขสวัสดิ์, และสุทธิชัย ยังสุข) .2559 .(ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  เทศบาลต าบลบางระก าเมือง
ใหม่  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร . )โครงการปี งบประมาณ 
2559 เทศบาลต าบลบางระก าเมืองใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก( 

ปริญญา สร้อยทอง, วัลลภัช สุขสวัสดิ์, และสุทธิชัย ยังสุข) .2559 .(ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการตามตัวชี้วัดที่ 1 2มิติที่ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหัว
รอ  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณ ุโลก. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร . นเรศวร . )โครงการ
ปีงบประมาณ 2559 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 าแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
- 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล
กลุ่มท่ี 2 
- 

0.6 
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10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
วีรญา พรมประสิทธิ์, นพรัตน์ รัตนประทุม, และรัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2561). การ 

เปลี่ยนแปลงจากวิสาหกิจชุมชน สู่ การเป็นสหกรณ์: กรณีศึกษา สหกรณ์ผู้ผลิตหม้อห้อมทุ่งโฮ้ง
แพร่ จ ากัด. ใน การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 (น.815-829). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
          ฟ้ารุ่ง มีอุดร, ถนอมสิน พลลาภ, และ นพรัตน์ รัตนประทุม. (2559). ความส าเร็จและ
ปัญหาอุปสรรคของครัวเรือนที่ท าเกษตรผสมผสาน: มุมมองจากผู้มีส่วนร่วมในโครงการพัฒนา
แก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชด าริ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคล
สุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 8 (น.185-194). สุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสุรินทร์. 

0.2 

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. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 
- 

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือ ตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.8 
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- 
 

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.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 าแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
- 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล
กลุ่มท่ี 2 
- 

0.6 

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.2 
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กวินธร เสถียร, ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา, เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ,์ ธีรพจน์ ฟักน้อย, วัฒนศักดิ์ จันทร์
แปลง, บรรณกร เสือสิงห์, และคณะ) .2559  .(การถอดบทเรียนการพัฒนาแกนน าชุมชนเพ่ือการ
จัดการขยะ ต าบลแคมป์สน อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  .ใน การประชุมวิชาการเสนอ

ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 ) น . 322 -334). ปทุมธานี  :มหาวิ ทยาลัยราช
ภัฏวไลยลงกรณ์. 

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. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 
- 

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือ ตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

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

ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา. )2560 .(การประเมินแผนแม่บทเพ่ือก าหนดทิศทางแผนงานโครงการ
พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  .ส านักงานคณะกรรมการพิเศษ

0.8 
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เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ .วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน, 10 ) 3(, 
22-35.   

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 าแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
- 

- 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล
กลุ่มท่ี 2 
- 

- 

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.2 
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กวินธร เสถียร, ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา, เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์, ธีรพจน์ ฟักน้อย, วัฒนศักดิ์ 
จันทร์แปลง, บรรณกร เสือสิงห์, และคณะ) .2559  .(การถอดบทเรียนการพัฒนาแกนน าชุมชน

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. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 
- 

- 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือ ตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์) .2561 .(แนวทางการพัฒนาการผลิตกล้วยตากอย่างยั่งยืน พ้ืนที่

อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลกส านักงาน .คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. วารสารการวจิัยเพื่อ
พัฒนาชุมชน ,11) 1(,  141- 150. 

0.8 

14. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- 

- 

15. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- 

- 

16. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 1 



142 

 

 

เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์) .2559.(แนวทางการพัฒนาการผลิตกล้วยตากอย่างยั่งยืน พ้ืนที่
อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก.(รายงานการวิจัย).: มหาวิทยาลัยนเรศวร .
)ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สัญญาเลขท่ี R2559B106.( 

17. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 
- 

- 

 
 ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 
 
    

            ลงชื่อ    
                (ดร.เสาวลักณ์  ลิ้มศิริวงศ)์ 

      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 ารวจสถานการณ์แรงงาน

ข้ามชาติในเขตภาคเหนือตอนล่าง : เมื่อวาน และวันนี้ (ท่ีต้องอยู่ให้รอด). พิษณุโลก: รัตนสุวรรณ
การพิมพ์.  

0.4 

6. งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 
- 

0.2 

7. ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- 

1 

8. ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
- 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล
กลุ่มท่ี 2 

0.6 
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 กมเลศ โพธิกนิษฐ, พัชรินทร์ สิรสุนทร, และวัชรพล พุทธรักษา. (2560). หมอล า: จาก
สุนทรียศาสตร์แห่งการกดทับสู่การเป็นดนตรีแห่งอัตลักษณ์. วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละ
วิน, 9(1) , 56-87 . 

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
กมเลศ โพธิกนิษฐ, พัชรินทร์ สิรสุนทร, บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข, และวัชรพล พุทธรักษา. 

(2559). บทวิเคราะห์การผลิตซ้ าอุดมการณ์ประชาธิปไตยแบบ ฌาคส์ รองสิแยร์กับนัยยะทางบท
เพลง. ใน โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 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. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล 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.  
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13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือ ตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

  - 

0.8 

14. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- 

1 

15. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- 

1 

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

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

1 

17. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 
- 

1 

 
 
 ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา เป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
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 
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https://www.tcijthai.com/news/ 2018/4/ article/ 7873.  

บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล. (2561). ชีสจากเนเธอร์แลนด์...มากกว่าของกินและอัตลักษณ์
ของชาติ. TCIJ. สืบคนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 จาก
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https://www.tcijthai.com/news/2018/16/article/7660. 
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7. ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
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8. ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่
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9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล
กลุ่มท่ี 2 
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และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ,35(1) ,148 – 169.  

0.8 

14. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- 

1 
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15. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
          สร้อยมาศ รุ่งมณี ,วาสนา ละอองปลิว ,บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล และ ,สุรลภย์  ภูภักดิ ์.
)2560 .(การขยายตัวของพืชฟองสบู่ และการอพยพย้ายถิ่นในเอเชีย  .สนับสนุนโดย ศูนย์วิจัยการ
ย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย )สกว (. สัญญาเลขท่ี SRI 6010103.  
          จิราพร เหล่าเจริญวงศ์ และ บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล) .2558การอพยพย้ายถิ่นฐาน .(
และกฎหมาย: การเข้าสู่การค้าบริการทางเพศ การต่อรองในชีวิตประจ าวัน และประสบการณ์
ชีวิตของกลุ่มผู้หญิง คนข้ามเพศ และคนแปลงเพศชาวไทยในเนเธอร์แลนด์  .ทุนสนับสนุนโดย

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัญญาเลขที่ 002 / 5582 . 

1 

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 และCurriculum Mapping 
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สาระการปรับหลักสูตรตาม Outcome Based Learning  

ปีที ่1 ปีที ่2 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 /ภาคฤดูร้อน ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 /ภาคฤดูร้อน 

K: ความรู้พื้นฐานด้านวจิัย 
   และพัฒนาสังคม 
S: เทคนิคการปฏิบตั ิ
   งานพัฒนา 
A: ความคิดเชิงวิเคราะห ์
    และวิพากษ์  

K: แนวคิดทฤษฎีในการวิจัย  
    และการปฏิบตัิการสังคม 
S: ทักษะการพัฒนาในพ้ืนท่ี 
    อย่างมีส่วนร่วม 
A: ความสามารถในการ 
   บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ  
   สู่การปฏิบัต ิ

K: ความรู้ด้านการบริหาร 
    การพัฒนาสังคม  
S: ทักษะการวางแผนและ 
   จัดการพื้นที่ทางสังคม 
A: คุณธรรม จริยธรรม  
   และส านึกสาธารณะ  
 

K: สมรรถนะส าคญัในการ 
   บริหารการพัฒนาสังคม  
S: ทักษะการสื่อสารเพื่อ 
   บริหารการพัฒนาสังคม 
A: ส านึกของความเชื่อมโยง 
    และความหลากหลาย 
    ของสังคมโลก 

Expected Learning Outcomes 
ความสามารถปฏิบัติการพัฒนาในพื้นทีอ่ย่างมีส่วนร่วม (Participation) 
โดยใช้การวิจัย (Researching) 

Expected Learning Outcomes 
สามารถวิจยั (Researching) และท างานอย่างเป็นระบบ 
(Organizing) เพื่อบริหารการพัฒนาสังคม (Management) 

Program Learning Outcomes  (Competence based education)                      
1)  มีทักษะในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ใจกวา้งและรับฟังความคิดเห็นจากคนทุกระดับ 
     และสามารถประสานงานระหว่างผูก้ าหนดนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกดิการพัฒนาสังคม  
2)  สามารถน าความรู้จากการวจิัยไปใชใ้นการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่โดยการออกแบบและวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
     ส าหรับการบริหารงานพัฒนาสังคมให้เกิดเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับบรบิทของสังคมและวัฒนธรรมไทย  
3)  มีทักษะการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ และเท่าทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและเทคโนโลยี  
     และมีความรับผิดชอบตอ่สังคม 
4)  มีทักษะในการบริหารและจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียม ภายใต้เง่ือนไขที่จ ากัด   

Philosophy : มุ่งผลิตมหาบัณฑิตพัฒนาสังคม เพ่ือขับเคลื่อนสูส่ังคมคุณภาพ 
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PROGRAM STRUCTURE OF MASTER OF ARTS PROGRAM IN SOCIAL DEVELOPMENT 

หมวดวิชา 
Program Learning Outcomes (competence based education) 

บัณฑิตสามารถท าอะไรได้เมื่อเรียนจบหลกัสูตร 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นควา้อิสระ 

มุ่ง
ผล

ิตม
หา

บัณ
ฑิต

พัฒ
นา

สัง
คม

 เพื่
อข

ับเ
คล

ื่อน
สูส่

ังค
มค

ุณ
ภา

พ 

Expected Learning Outcomes 

1) มีทักษะในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ใจกวา้ง
และรับฟังความคิดเห็นจากคนทุกระดับ และสามารถ
ประสานงานระหวา่งผู้ก าหนดนโยบายไปสู่การปฏบิัติเพื่อให้
เกิดการพัฒนาสังคม  

 

2) สามารถน าความรู้จากการวิจยัไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเชิง
พื้นที่โดยการออกแบบและวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ส าหรับการ
บริหารงานพัฒนาสังคมให้เกิดเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับ
บริบทของสังคมและวัฒนธรรมไทย  

 

3) มีทักษะการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ และ
เท่าทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและ
เทคโนโลยี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

4) มีทักษะในการบริหารและจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมภายใต้เง่ือนไขที่จ ากัด   

K:  ความรู้ด้านสมรรถนะการบริหารการพัฒนาสังคม  
S:  การวางแผนและการสื่อสาร 
    เพื่อปฏิบัติการจัดการพื้นท่ีทางสังคม 
A:  มีคุณธรรม จริยธรรม ส านึกสาธารณะ มีส านึกของ 
    ความเชื่อมโยงและความหลากหลายของสังคมโลก 

กลุ่มวชิาในปีที่ 1-2:  
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิตในด้าน 
Participation, Researching, Organizing และ 
Management (PROM) 
ในรายวิชาภูมิภาคศึกษาและวิทยานิพนธ ์

หมวดวิชาบังคับ/วิชาเลือก/วิชาบงัคับไม่นับหน่วยกติ Expected Learning Outcomes 

1) มีทักษะในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ใจกวา้ง
และรับฟังความคิดเห็นจากคนทุกระดับ และสามารถ
ประสานงานระหวา่งผู้ก าหนดนโยบายไปสู่การปฏบิัติเพื่อให้
เกิดการพัฒนาสังคม  

 

2) สามารถน าความรู้จากการวิจยัไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเชิง
พื้นที่โดยการออกแบบและวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ส าหรับการ
บริหารงานพัฒนาสังคมให้เกิดเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับ
บริบทของสังคมและวัฒนธรรมไทย  

 

3) มีทักษะการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ และ
เท่าทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและ
เทคโนโลยี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

4) มีทักษะในการบริหารและจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมภายใต้เง่ือนไขที่จ ากัด   

 

K: ความรู้พื้นฐานด้านวจิัยและการพัฒนาสังคม 
 

S: เทคนิคการปฏิบตัิงานพัฒนาในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม 
 

A: ความคิดเชิงวิเคราะห์ วิพากษ์  
    และบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ สูก่ารปฏิบัติ 
 

กลุ่มวชิาในปีที่ 1-2:  
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิตในด้าน 
Participation, Researching, Organizing และ 
Management (PROM)  
ในรายวิชาระเบยีบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์, การวิจยัแบบ
ผสมผสาน, สัมมนาการพัฒนาสังคม, วิทยานิพนธ์ หรือ
รายวิชาบังคับและวิชาเลือกตามแผนการศึกษา 
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ภาคผนวก ฉ 
สรุปผลการมีงานท า ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และ Stakeholders’ Needs Analysis    
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การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร (Stakeholders’ 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. พรีธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร  
สัมภาษณ์วันทื่ 2 เมษายน 2561 
 

จากการสัมภาษณ์ มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร พบ ประเด็นส าคัญที่หลักสูตรควรน ามาพิจารณาในการ
ปรับปรุงหลักสูตรดังต่อไปนี้ 

บัณฑิตในระดับปริญญาโท มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติเป็นไปตามปรัชญาของหลักสูตร 

กล่าวคือ บัณฑิตมีความเป็นนักบริหารงานด้านการพัฒนาสังคมที่มีความสามารถด้านการวิจัยได้ค่อนข้างดี 

(Management)  โดยงานวิจัยที่บัณฑิตท า สามารถน าไปแก้ปัญหาในพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม ( Researching)  

บัณฑิตมีรับผิดชอบในการท างานดี สามารถท างานประสานงานได้ ( Organizing)  อย่างไรก็ตามพบว่า ในทาง

ปฏิบัติ บัณฑิตยังมีความเป็นนักวิจัยที่ท าวิจัยในห้องท างาน มากกว่า เป็นนักวิจัยที่ท างานในพ้ืนที่ ยังขาด

กระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม   ( Participation) และยังขาดความเป็นผู้น า โดยเฉพาะเรื่องการจัดการทาง

อารมณ์หรือวุฒิภาวะทางอารมณ์ 

สิ่งที่หลักสูตรควรปรับปรุงคือ ควรมีกระบวนการสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถปฏิบัติงานเชิงพ้ืนที่ได้จริง 

ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ จึงจ าเป็นต้องให้นิสิตได้ลงพ้ืนที่จริง และฝึกท าจริงให้ได้ ส าหรับการประเมินผล

งานบัณฑิต ควรมีประเมินผลที่มีความหลากหลาย ทั้งจากคนที่บัณฑิตร่วมด้วย จากผู้บังคับบัญชา และจาก

ชาวบ้านที่บัณฑิตไปท างานด้วย 

ในส่วนการผลิตบัณฑิตนิสิตในระดับปริญญาเอก พบว่ามีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติเป็นไป

ตามปรัชญาของหลักสูตรในด้านการบริหารด้านพัฒนาสังคมและนักวิจัยด้านนโยบายสังคม แต่สิ่งที่ยังไม่บรรลุ

เป้าหมายคือบัณฑิตยังไม่มีความกล้าชี้น าทางสังคม โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตในปัจจุบัน ที่แตกต่างจากอดีตที่

ผ่านมา กล่าวคือ ในอดีตมีผู้บริหารมาเรียนในหลักสูตรค่อนข้างมาก แต่ในปัจจุบันผู้เรียนส่วนมากเป็นสาย

อาจารย์ นักวิชาการ จึงยังไม่สามารถเห็นความเคลื่อนไหวที่บัณฑิตจะไปชี้น าทางสังคมได้อย่างชัดเจน  

นอกจากนี้ยังพบว่า บัณฑิตยังไม่สามารถจะเป็น policy maker ได้เพราะยังมีการท าวิจัยไม่มากนัก อาจกล่าวด้
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ว่า input ยังไม่ดีนัก ท าให้มี social innovation น้อย  ในอดีตมีผู้บริหารท้องถิ่นมาเรียนในหลักสูตรแล้วสามารถ

ไปท าการเคลื่อนไหวทางสังคมต่างๆ ได้ เช่น ท าเมืองให้มีชื่อเสียง แต่เป็นเพราะบัณฑิตมีศักยภาพอยู่แล้ว เช่น 

เป็นนายกเทศมนตรีจึงสามารถท าเรื่อง policy ได้ อีกเรื่องหนึ่งที่บัณฑิตที่จบไปรุ่นก่อนมีความสามารถในการ

เคลื่อนไหวทางสังคม มีการขับเคลื่อนกฎหมายการค้ามนุษย์ แต่อาจเป็นเพราะศักยภาพของตัวบัณฑิตเองอีก

เช่นกัน ปัจจุบันพบว่า จ านวนบัณฑิตที่จะเข้ามาเรียนมีไม่มากนัก ท าให้หลักสูตตต้องรับนิสิตทั้งหมด ท าให้ไม่

สามารถเลือก input ได้ ในกรณีของกระบวนการเคลื่อนไหว หรือ empowerment อาจจะเป็นการยากที่

หลักสูตรจะท าให้บรรลุเป้าหมายได้ การ empowerment อาจจะมีเพียงบางกลุ่มที่พอจะท าได้  เช่น กลุ่ม NGO 

แต่คนมาเรียนส่วนใหญ่ไม่ใช่ NGO หรือนักเคลื่อนไหว  

 สิ่งที่หลักสูตรควรปรับปรุงคือ กระบวนการเรียน วัตถุประสงค์การเรียน ควรให้มีการสัมนาให้มากขึ้น

เพ่ือเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และท าให้นิสิตสามารถก าหนดประเด็นการวิจัยได้ลึก ซึ้งทั้งในระดับปริญญา

โท และปริญญาเอกควรจะมีมาตรฐานให้ถึงระดับสากล ที่ผ่านมามีการจัดสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษบ้าง แต่นิสิต

ยังไม่เปิดรับ เพราะฉะนั้น อาจต้องทบทวนใหม่ว่าในระดับปริญญาโทอาจจะรับนิสิตจ านวนมากได้ แต่ ในระดับ

ปริญญาโทควรจะมีการคัดเลือกให้มากขึ้น   

             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 หากมีนิสิต

พัฒนาสังคมไปท างาน เรื่องการท่องเที่ยว การท างานเขาจะตอบโจทย์การท่องเที่ยว มากกว่าตอบโจทย์การ

พัฒนาสังคมหรือ เขาต้องคิดได้  ค าถามส าคัญคือ กระบวนการหล่อหลอมให้ส านึกใน Goal ของหลักสูตรนั้นเป็น

อย่างไร จึงท าให้เขาสนใจในการท่องเที่ยว เพราะความจริงการท่องเที่ยวเป็นเพียงเครื่องมือที่ท าให้สังคมดีขึ้น 

ดังนั้นหลักสูตรควร set Goal ให้ชัดเจน และท าให้นิสิตระลึกได้ตลอดเวลาเท่าที่ผ่านมาหลักสูตรอาจจะขาด

กระบวนการที่ท าให้นิสิตรู้ว่า การพัฒนาสังคมเป็นอย่างไร  ที่ส าคัญไม่ควรเน้นเฉพาะนิสิต อาจารย์เองก็ควรต้อง

เป็นแบบนั้นด้วย 

 การที่จะท าให้นิสิตพัฒนาสังคม มีคุณสมบัติ เป็นนักนโยบายทางสังคม นักวิจัย ที่สามารถค้นคว้าองค์

ความรู้เชิงนวตกรรมทางสังคม เพ่ือสู่การท าให้สังคมมีคุณภาพ อาจจะต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกนิสิตเข้า

มา เพราะที่ผ่านมา ผู้ที่สมัครมาเรียน อาจจัดได้ประมาณ 3 ประเภท เช่น 1) ไม่มีทางเลือกอ่ืนแต่ต้องการเรียน 
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ป.เอก การมาเรียน ป.เอก เพ่ือต้องการวุฒิอย่างเดียว 2) ส่วนหนึ่งเป็นนักการเมือง เพ่ือเพ่ิม Profile ของเขา 

และท าให้เขามี connection จาก Title Dr. 3) ตั้งใจมาเรียนก็อาจมีบ้าง แต่ยังไม่ถูกหล่อหลอมให้เป็นนักพัฒนา

สังคม เพราะไม่มีบรรยากาศทางวิชาที่หล่อหลอมเขา คนมาเรียนส่วนใหญ่เป็น Practitioner ไม่มีความเป็น

นักวิชาการดังนั้นการผลิตบัณฑิต ป.เอก จะต้องมีความสัมพันธ์กับทิศทางของมหาวิทยาลัยด้วย เช่นหาก 

มหาวิทยาลัยมุ่งให้ มน เป็น Research Based University เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม หลักสูตรต้อง

ไม่ใช่แบบเป็น Short Couse หรือ Ready to use ค าถามส าคัญต่อไปคือจะมีใครบ้างที่จะมาเรียนกับเรา Target 

ของเราจริงเหลือใครบ้าง ดังนั้นต้องคิดให้ได้ว่าเราจะผลิตนักวิชาการ หรือนักบริหาร ถ้าผลิตนักบริหาร ควรจะ

เป็นกลุ่มไหน ข้าราชการมีเหลือไหม การจบ ป.เอก จ าเป็นไหม หลักสูตรควรท า Survey Need นักบริหาร ถ้าจะ

เป็นนักวิชาการต้องเป็น Researcher ต้องคิดอะไรใหม่ ๆ ได้    แต่ถ้าเป็นนักบริหารต้องคิดต่อจากนักวิจัย เพ่ือ

น าเอาไปใช้ต่อได้ ตอนนี้ควรก าหนดให้ชัดว่า  Target Group เป็นใคร 

 ในเรื่องการสร้ าง  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 าให้ผู้ เรียนท าอะไรได้จริง เช่น Innovation 

Entrepreneur  ต้อง Incubate ให้ได้ เช่น ไปท างานกับผู้ประกอบการ แล้วน าผลผลิตเข้าตลาดได้ไหม  

 ในเรื่องการสร้างนักวิชาการหากจะคิดแต่ Philosopher ที่คิดเป็นแต่ท าไม่ได้ หรือท าให้คนอ่ืนคิดได้แต่

ปฏิบัติไม่ได้ เช่น การวิจัยแบบ Postmodern สุดท้ายตอบโจทย์สังคมได้ไหม หรือ การท าวิจัยโดยใช้สถิติวิจัยขั้น

สูง อาจตอบโจทย์วิจัยได้ แต่ไม่ตอบโจทย์สังคม ดังนั้นหลักสูตรพัฒนาสังคมควรต้องให้มี Social  Relevant ให้

มากขึ้น แต่หากนิสิตต้องการเป็น Philosopher ก็ต้องให้เขาเป็น 

 สรุป หลักสูตร ปริญญาเอก อาจจะแบ่งการผลิตบัณฑิตออกเป็น 3 layers คือ 1) Policy Maker  ต้องมี

กระวนการที่ดี เพ่ือให้เกิดการเห็นคล้อยตามในเรื่องนโยบาย 2) Practitioner ต้องหากลวิธีท างานในระดับล่าง ที่

สามารถท าให้เกิด Movement และ Empowerment ให้ได้ และ Philosopher ให้ได้ ต้องมีส่วนผลให้เหมาะทั้ง 

Researcher Policy Maker และ Practitioner อาจท าเป็น 2 แบบ คือ By Research และ Course work ทั้ง

แบบะ Executive และ ภาคปกติ การ Design ต้องเหมาะกับกลุ่ม และชัดเจน นักวิจัยส่วนใหญ่ท าได้แต่ 

Process แต่ไม่เข้าใจว่าทฤษฎีคืออะไร ใช้ท าอะไรได้บ้าง ใช้กับ Level ไหน นอกจากนี้ยังต้องมีทักษะการเขียน 

วิธีคิดท่ีเป็นพัฒนาสังคม เวลาท างานก็ต้องมี Tools ที่ใช้ได้จริง เกิดประโยชน์กับสังคมได้จริง  
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