
สรุปการสกัดความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

ผศ.ดร.รัดเกล้า  เปรมประสิทธิ์ 

หัวข้อ/ประเด็นการแลกเปลี่ยน สอดคล้องกับตัวบ่งชี ้ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ประเด็นการแลกเปลี่ยน 

การพัฒนานิสติ: "การพัฒนานสิติในการ
น าเสนอผลงานตา่งประเทศ" 

3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา (1) ใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือ/Strategy 
(2) Budget Selling (งบประมาณ) 

การพัฒนานิสิตให้จัดท าบทความวิชาการ หลักสูตรจึงได้จัดตั้ง
ทีมงานเพื่อดูแลและให้ค าปรึกษา แนะน านิสิตในการเขียน
บทความวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานในต่างประเทศ  โดยมี
กระบวนการ ดังน้ี   
   1. วางแผนงานและงบประมาณ   
   2. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษารายบุคคล    
   3. เปิดและสอบการน าเสนอโครงร่างบทความทาง- 
วิชาการ     
   4. ผู้จัดอบรมภาษาอังกฤษให้นสิิตที่จะน าเสนอผลงาน 
(นิสิตจะต้องผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์)    
   5. จัด/ก าหนดทีอาจารย์ผูดู้แลและปรับบุคลิกภาพ 
และทักษะการน าเสนอผลงานให้แก่นิสิต   
   6. จัดโครงการอบรม   “การน าเสนอผลงานอย่างมือ- 
อาชีพ” โดยการจ าลองสถานการณ์เสมือนจริง เพื่อสร้าง 
ประสบการณ์ให้แก่นิสิตโดยมีเป้าหมายให้นิสติที่น าเสนอ 
ผลงานต่างประเทศต้องไดร้ับการพัฒนาทักษะ/บุคลิก- 
ความพร้อมในการน าเสนอผลงาน 
    7. สร้างทีมงานการดูแล ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา  
แนะน าแก่นิสิตที่จะเข้าร่วมการน าเสนอผลงาน ซึ่งได้ 
ความร่วมจากอาจารย์ทีม่ีความช านาญที่หลากหลาย 
     ดังนั้น นิสิตที่จะสามารถน าเสนอผลงานในต่างประเทศได้
จะต้องผ่านการน าเสนอผลงานภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

   

แนวทางการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 
(1) จัดตั้งทีมกลาง 
(2) มีระบบและกลไกท่ีชัดเจน 
(3) มีการวางแผน 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา (1) Target output (Proceeding) 
(2) ICU 

  
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร (1) English Requirement as a tool 

(2) New Route of Development 
(3) MOU Presentation (สร้างเครือข่าย) 
(4) Teaching Team Spirit 

  
5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

(1) ใช้รายวิชาก ากับ 
(2) ประสานกิจกรรมกับคณะ 

  
5.3 การประเมินผู้เรียน (1) มีการวิเคราะห์รายคน 

(2) ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารยก์ับนิสิต 
(3) Open mind อาจารย์กับนิสิต 
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"การสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งทาง
วิชาการ " 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเรจ็
การศึกษา 

(1) สร้างบรรยากาศวิชาการ/จ าลองเหตุการณ์
เสมือนจริง /สร้างประสบการณ ์

สืบเนื่องจากที่เราได้เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหม่ “หลักสูตร
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา”  ซึ่งยังเป็นหลักสูตรใหม่ที่ยังไม่มี
สถาบันใดเปิด  ทางหลักสูตรได้มีแนวคิดร่วมกันในการสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้จึงได้จัดเวทีวิชาการ
ด้านมนุษย์และสังคมวิทยาระดับประเทศขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายความ
เข้มแข็งของวิชาการ ซึ่งใช้งบประมาณที่ได้รับจากสกว. จ านวน 
100,000 บาทอย่างคุ้มค่าในการจัดเวทีวิชาการนี้จึงเกิดการวมตัว
ของคณาจารย์ที่มีความรู้ที่หลากหลายได้ร่วมมือร่วมใจกัน และ
รวมทั้ง ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการเชิญ/ดึงนักวิชาการที่มีชื่อเสียง
มา ซึ่งบรรยาย/เสวนาวิชาการ  ซึ่งการด าเนินโครงการครั้งนี้ท าให้
เกิดผลงานทางวิชาการด้านเอเชียเฉียงใต้อย่างหลากหลาย และ
เกิดผลงานที่มีช่ือเสียงหลายช้ินซึ่งนับว่าประสบความส าเร็จในการ
สร้างเครือข่ายด้านวิชาการด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท าให้
มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นที่รู้จักและมีผู้สนใจและศึกษาต่อเพิ่มขึ้น
และตั้งใจว่าครั้งหน้าจะต้องจัดเวทีด้านวิชาการระดับชาติให้ได้และ
เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ทางวิชาการที่หลากหลายอาจารย์/ที่ปรึกษา
จะพานิสิตที่ดูแลเข้าร่วมโครงการ/งานที่อาจารย์ได้รับเชิญให้ไป
บรรยาย หรือเข้ารับฟังการบรรยายจึงท าให้นิสิตได้คุ้ยเคยกับวง
วิชาการ และเปิดโลกทัศน์ให้มีความหลากหลาเพื่อน ามาพัฒนาการ
เรียนและผลงานทางวิชาการของตนเอง 

  
3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา (1) เครือข่ายส่วนตัว 

(2) ระบบกัลยาณมิตร 
(3) Vision 

  
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา (1) จัดท าวารสาร 

(2) จัด Conference 
(3) การอุทิศตนของผู้สอน/ทีม 

  
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร (1) บูรณาการวิจัยกับการสอน 

(2) ใช้พื้นที่วิชาการเพื่อเรียนรู/้สรา้งเครือข่าย 
(3) Strength Awareness  
(4) Learning/ Adjust 

5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

(1) การใช้เงินให้คุ้มค่า  
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“การสนับสนุนให้นิสิตได้รับทนุ” 3.1 การรับนักศึกษา 
3.2 การส่งเสรมิและการพัฒนานักศึกษา 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
5.2 การวางระบบผุส้อนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

(1) ใช้แหล่งทุนภายนอกเป็นแรงจูงใจให้กับนิสิต 
(2) ใช้ฐานความส าเร็จของอาจารย์ในการสร้าง
โอกาสให้กับนิสติ 
(3) National Reorganization (ทุน คปก) 
(4) ต่อยอดความส าเร็จของผลงาน (หนังสือและ
การบูรณาการการเรียนการสอน)  

เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้นิสิตเขียนผลงานทางวิจัย/ 
วิชาการ รวมทั้งเปิดโอกาศให้นิสิตได้รับการสนับสนุนทุนเพื่อเป็น 
แรงจูงใจให้นิสิตสร้างผลงาน เนื่องจากการท างานวิจัยและผลงาน 
วิชาการจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูล และเพื่อเป็นการแบ่ง 
เบาภาระและเป็นแรงจูงใจให้นิสิตสร้างผลงานท่ีมีคุณภาพทาง   
หลักสูตรจึงได้พยายามประสานงานหาแหล่งทุนให้แก่นิสิต ได้แก่ 
ทุน สกว. ทุน คปก. ทุน วช. ฯลฯ  รวมทั้งดูแลและให้ค าปรึกษา 
ดูแลนิสิตทุกด้านให้สามารถสร้างผลงานได้อย่างมีคุณภาพ และ 
บรรลุเป้าหมาย  โดยอาจารย์ผู้สอนทุกท่านได้ทุ่มเทก าลังกาย  
ก าลังใจในการดูแลนิสิตอย่างเต็มที่  ในส่วนการพัฒนานิสิตให้มี 
ความรู้และทักษะและสามารถสร้างผลเรียนการงานทางวิชาการ 
ได้อย่างคุณภาพน้ัน  หลักสูตรได้มีการบูรณาการวิจัยกับการเรียน 
การสอน  การน านิสิตเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการเพื่อให้นิสิตได้ 
มีประสบการณ์และมีความรู้หลากหลายสามารถน ามาสร้างสรรค์ 
ผลงานได้รวมทั้งได้ โอกาสได้รับทุน สกว. คปก. และ วช. 5-6 คน 
ซึ่งนิสิตเหล่านี้ได้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว 5 คน และยังเหลือ 
ค้างท่ออีก 1 คน และก าลังจะส าเร็จการศึกษาอีกในปีหน้า  ซึ่ง 
ซึ่งนับว่าหลักสูตรได้ประสบผลส าเร็จในการส่งเสริมพัฒนา และ 
ดูแลนิสิตให้ส าเร็จการศึกษาตามแผนท่ีก าหนด 
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หลักสูตรรัฐศาตรมหาบัณฑิต  

ดร.พลดา เดชพลมาตย ์
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"การพัฒนาศักยภาพอาจารย์" 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (1) ปรับเปลี่ยน/หมุนเวียน การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ของหลักสูตรรัฐศาสตรทางภาควิชาจะ
จัดท าแผนโดยตั้งงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ท่านละ 8 ,000 
บาทต่อปี  โดยจะมีการประชุมภาควิชาและสอบถามความต้องการที่
จะพัฒนาศักยภาพของอาจารย์แต่ละท่านว่าต้องการพัฒนาเรื่อง
อะไร และจะมีการติดตามผลงานทางวิชาการของอาจารย์เป็นระยะๆ
ซึ่งหลักสูตรได้มีการส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานวิจัย/บทความ
วิชาการโดยใช้ทุนจากภายนอก ซึ่งภาคและหลักสูตรมีความตระหนกั
และเป็นความส าคัญของการพัฒนาอาจารย์โดยเฉพาะอาจารย์ผู้สอน
ซึ่งเป็นปัจจัยและสิ่งที่ส าคัญมากต่อการด าเนินงานและพัฒนา
หลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งๆ ขึ้น 

  
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ (1) การสร้างเครือข่ายวิชาการ 

 


