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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)   
หลักสูตรใหม พ .ศ.  2562 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
คณะ/ภาควิชา  :  คณะสังคมศาสตร  
 

หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทย :   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา  (หลักสูตรนานาชาติ) 

 ชื่อภาษาอังกฤษ :  Master of Arts Program in ASEAN Studies (International Program)   
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ขื่อเต็ม (ไทย)   : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (อาเซียนศึกษา) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  : Master of Arts (ASEAN Studies) 
 ชื่อยอ  (ไทย)  : ศศ.ม. (อาเซียนศึกษา) 

ชื่อยอ (อังกฤษ)   : M.A. (ASEAN Studies) 
 

3. วิชาเอก (ถามี)  
 ไมม ี
 

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 2 แบบทําวิทยานิพนธและมีงานรายวิชา 
  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา   36  หนวยกิต 
แผน ข แบบทําการคนควาอิสระและมีงานรายวิชา 
  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  36 หนวยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ    

หลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโท (หลักสูตร 2 ป) ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 

5.2 ภาษาที่ใช    
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเขาศึกษา   
นิสิตไทย และ นิสิตตางชาติ 
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5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น     
- แผน ก แบบ ก 2 เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง  
- แผน ข เปนหลักสูตรที่เปนความรวมมือโครงการปริญญาโทคูขนาน 1+1 ระหวาง 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา  (หลักสูตรนานาชาติ) จาก คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร และ หลักสูตร Master of International Relations and 
Development จาก Department of Asian and Policy Studies, The Education 
University of Hong Kong 

 
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา   

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
          6.1 กําหนดการเปดสอน  ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2562 เปนตนไป 
          6.2 เปนหลักสูตรใหม พ.ศ.2562    
 6.3 คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย เห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
อาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 ดังนี้  
  คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2562  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 

 คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2562เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 
    2562 
 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  6/2562 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 
 สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที ่263(7/2562)  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะมีการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2552  ในปการศึกษา 2563 (หลังจากเปดการสอนหลักสูตรเปนเวลาครึ่งหนึ่งของ
ระยะเวลาการศึกษา) 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา (สัมพันธกับสาขาวิชา)  
 8.1 นักวิชาการ  นักปฏิบัติ  ผูผลิตนโยบาย  นักวิจัย นักการทูต และผูนําองคกร 
 8.2 นักบริหารในภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งผูประกอบการในประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะ
ในสวนทองถิ่นและเขตชายแดนระหวางประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน อาทิ กรมอาเซียน กรม
ความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวง
พาณิชย สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน โดยเฉพาะในเขตจังหวัดพื้นที่ชายแดน หอการคา
จังหวัด สหประชาชาติ หนวยงานหรือองคกรไมแสวงหาผลกําไร เปนตน   
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา สําเรจ็การศึกษาจากสถาบัน 

ประเทศ 
 

ปที่สําเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
 (ชม./สัปดาห) 

หลักสูตรที่
สอนปจจุบัน 

หลักสูตรใหม
ป 2562 

1. นางสาวนภิสา ไวฑูรเกียรต ิ ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. Political Science Northern Illinois University USA 2548 9 12 
M.A. Political Science Northern Illinois University USA 2541 
ร .บ.  รัฐศาสตร  (ความสัมพันธระหวาง

ประเทศ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไทย 2538 

2. Mr. Katsuyuki Takahashi ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ Ph.D. International Studies Waseda University  Japan 2552 9 12 
M.A. International Relations Waseda University  Japan 2543 

B.A. Sociology Soka University Japan 2530 
3. นายอาทิตย พงษพานิช อาจารย Ph.D. South East Asian Studies  University of London  UK 2554 8 12 

M.A. Translation, Media and Cultural 
Transfer 

University of Warwick UK 2550 

อ .บ.  ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร ไทย 2548 
4. Mr. Paul Chambers อาจารย Ph.D. Political Science  Northern Illinois University USA 2546 9 12 

M.A. Political Science Ohio University  USA 2536 
M.A. International Affairs  University of Oklahoma USA 2535 
B.A. Spanish University of Oklahoma USA 2531 
B.A. Letters: Humanities  University of Oklahoma  USA 2530 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
อาเซียน (ASEAN) หรือ สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of 

Southeast Asian Nations) เปนองคกรระหวางประเทศในระดับภูมิภาคที่เกดิขึ้นจากการรวมตัวกันของ
ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยมีวัตถุประสงคแรกเริ่มเพื่อสานสรางสันติภาพและ
ความสงบเรียบรอยในภูมิภาค และขยายไปสูความมุงหวังในการเสริมสรางเสถียรภาพและความมั่นคง
ทางการเมือง ความเติบโตและเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ และความกลมกลืนสอดประสานกันทางสังคม
และวัฒนธรรมบนพื้นฐานของความหลากหลายภายใตวิสัยทัศน และอัตลักษณที่มีรวมกัน (One Vision, 
One Identity, One Community) 
 เมื่อการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกมีความรุนแรงมากขึ้น พรอมกับเกิดสภาพปญหาและความ    
ทาทายใหมๆ ที่สงผลกระทบมาถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน ปญหาการกอการรายและ
อาชญากรรมขามชาติ ปญหาภาวะโลกรอนและภัยพิบัติธรรมชาติ ปญหาความผันผวนทางเศรษฐกิจโลก 
ปญหาโครงสรางและระบบสังคมที่กําลังเสื่อมสลาย เปนตน ทําใหกลุมประเทศในอาเซียนมุงเนนกระชับ
และเรงพัฒนาความรวมมือในดานตางๆ เพื่อใหการรวมกลุมของสมาชิกอาเซียนมีความเขมแข็ง            
มีภูมิคุมกันตอปญหารวมกัน และมีพลังอํานาจในการตอรอง รวมทั้งมีความสามารถในการแขงขันยืนหยัด
ในเวทีโลกได โดยในป พ .ศ. 2558 กลุมประเทศสมาชิกอาเซียนไดกําหนดทิศทางอยางชัดเจนรวมกัน      
ในการกาวเขาสูการเปนประชาคมโดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC: ASEAN Economic 
Community) ซึ่งเปนเสาหลักหนึ่งในสามเสาหลักของการเปนประชาคมอาเซียน   

การกาวยางที่กําลังดําเนินไป และจะขยายผลไปสูประเด็นในเสาหลักอื่นๆ ของการเปนประชา
คมอาเซียน ไมวาจะเปน ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC: ASEAN Political - 
Security Community) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC: ASEAN Socio-Cultural 
Community) การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดยอมสงผลกระทบตอประเทศไทยในฐานะที่เปนสวนหนึ่งใน
ประเทศสมาชิกของอาเซียนดวย และยิ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นกําลังจะมาถึงในเวลาอันใกล ยิ่งสงผลตอ
ผลประโยชนของประเทศและประชาชนในประเทศมากขึ้นเปนเทาทวี ดังนั้นการเตรียมความพรอมในการ
รองรับการเปลี่ยนแปลง การเสริมสรางภูมิคุมกัน และการเสริมสรางขีดความสามารถใหกับภาคสวนตางๆ 
โดยสรางองคความรู และนําองคความรูเหลานั้นไปเติมเต็มหนุนเสริมใหเกิดศักยภาพจึงถือเปนภารกิจที่
จําเปนอยางเรงดวน และเปนรากฐานที่มีความสําคัญสําหรับอนาคต 

 
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

การอภิวัฒนของสังคมในกระแสโลกาภิวัฒน สงผลในเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพปญหามีความ
ซับซอนมากขึ้น การเกิดความทาทายรูปแบบใหมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อาทิเชน ปญหาการ  
กอการรายและอาชญากรรมขามชาติ ปญหาความผันผวนทางเศรษฐกิจโลก ปญหาการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางทางสังคมสูสังคมผูสูงอายุ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปญหาภัยพิบัติ
ธรรมชาติสงผลกระทบโดยตรงตอการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมตอประเทศสมาชิกในประชาคม
อาเซียน ซึ่งมีความจําเปนที่จะตองเรงพัฒนาความรวมมืออยางเรงดวนในหลากหลายมิติ เพื่อใหประชาคมมี
ความเขมแข็ง มีภูมิคุมกัน และมีการพัฒนาแนวทางแกไขปญหารวมกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเจรจา
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ตอรอง แขงขันในเวทีนานาชาติ การแกไขปญหารวมกัน และการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจอยางยั่งยืน โดยใน   
ป พ.ศ.2558 กลุมประเทศสมาชิกอาเซียนไดกําหนดทิศทางรวมกันในการกาวเขาสูการเปนประชาคม
โดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC: ASEAN Economic Community) ซึ่งเปนหนึ่งในสามเสา
หลักของการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน และการพัฒนาความรวมมือในมิติเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเพิ่มขีดความสามารถของกลุมในการคาและการลงทุนในการแขงขันกับภูมิภาคอื่น อาทิ กรอบของ
เขตการคาเสรีอาเซียนบวก 3 (ASEAN +3) และอาเซียนบวก 6 (ASEAN +6)    

นอกจากนี้ สองเปาหมายหลักของประชาคมอาเซียน คือ การพัฒนาเปนประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน (APSC: ASEAN Political and Security Community) และประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (ASCC: ASEAN Socio-Cultural Community) ประเทศไทยในฐานะที่เปนหนึ่งใน
ประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียนดวย จะตองมีการเตรียมความพรอมในการรองรับการเปนสวนหนึ่ง
ของประชาคมอยางยั่งยนื  
 
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
    จากสถานการณการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคปจจุบัน จึงมีการวางแผนการพัฒนาหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ดังนี้  
 1) เนนการบูรณาการองคความรูเชิงประยุกตที่มีความเกี่ยวของกับประเด็นในสามเสาหลัก 
รวมทั้งตองสามารถเชื่อมโยงประเด็นดังกลาวที่เกี่ยวของกับการพัฒนา เชน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เปนตน โดยความรูจะตองเทาทันตอเหตุการณการเปลี่ยนแปลงและสามารถตอบสนองตอการพัฒนา
อยางรอบดาน      
 2) เนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสรางองคความรูที่สงผลตอการพัฒนาและนําพาความ
เขมแข็งใหกับประชาคมอาเซียนอยางยั่งยืน โดยการเชื่อมรอยความรูในมิติตางๆ ไดแก เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ และการ
บริหารจัดการ เปนตน พรอมยึดโยงเขากับพื้นที่ที่ใหความสนใจศึกษา  
 
 3) เนนการตอบสนองตอความตองการของสังคมและพื้นที่ทั้งในดานการศึกษาและเรียนรู การ
บริการวิชาการ และการวิจัย ผานการสํารวจความตองการในการศึกษาอยางรอบดานและรอบคอบ 
เนื่องจากปจจุบันความรูความเขาใจและความพรอมในการเปนประชาคมอาเซียนของภาคสวนตางๆ ยังมี
อยูอยางจํากัด ในขณะที่หนวยงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจเกี่ยวของกับอาเซียนศึกษาโดยตรงมีอยู
เฉพาะสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดขนาดใหญที่เปนศูนยกลางความเจริญของ
ภูมิภาคเพียงไมกี่แหงเทานั้น นอกจากนี้ ยังตองมีการระดมความคิดเห็นและความรวมมือจากภาคีตางๆ 
ที่เกี่ยวของทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อนําขอมูลไปใชในการออกแบบ พัฒนา
หลักสูตร และกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองการใชประโยชนเชิงประยุกต และสอดคลองกับสถานการณ
อยางแทจริง 

 
12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  

 1) การกาวเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน ตองใหความสําคัญกับการพัฒนาความรวมมือ และ
สรางความเขมแข็งของประชาคมอาเซียนทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง สังคมและ
วัฒนธรรม ซึ่งการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งดังกลาว จําเปนตองอาศัยการบูรณาการองคความรู
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เชิงประยุกตที่มีความเกี่ยวของกับประเด็นยอยตางๆ ในสามเสาหลัก รวมทั้งตองสามารถเชื่อมโยง
ประเด็นที่เกี่ยวของกับการพัฒนาในรูปแบบใหมในศตวรรษที่21 เชน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน 
โดยความรูดังกลาวตองทันตอเหตุการณการเปลี่ยนแปลง และสามารถตอบสนองตอการพัฒนาอยางรอบ
ดานได การผลิตความรูดังกลาวใหสอดคลองตอความตองการและทันตอสถานการณ อีกทั้งเปนความรูที่
สามารถนําไปใชในการพัฒนา เพิ่มขีดความสามารถ และความเขมแข็งของการพัฒนาประชาคมอาเซียน
ไดอยางแทจริง จําเปนตองดําเนินการผานกระบวนการวิจัยโดยอาศัยนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีคุณภาพ ซึ่งเขามาศึกษาและผานกระบวนเรียนรูทีเ่นนการบูรณาการ
และองคความรูแบบขามศาสตรตามหลักสูตร จึงกลาวไดวาหลักสูตรนี้ มีความสําคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยที่มีบทบาทสําคัญยิ่งในการสรางและใชความรูเชิงประยุกตเพื่อชี้นําการเปลี่ยนแปลงตาม
บริบทของพื้นที่ ภูมิภาค และประเทศอยางมีทิศทาง และเปนทรัพยากรมนุษยชั้นนําที่ชวยเสริมสราง
ความเขมแข็งในกระบวนการพัฒนาประชาคมอาเซียน 
 2) หากพิจารณาถึงลักษณะของหลักสูตร ซึ่งมุงเนนการบูรณาการ การประยุกตใชประโยชน
จากความรูใหเกิดผลในทางปฏิบัติ และสอดคลองตามสถานการณการเปลี่ยนแปลง จึงทําใหหลักสูตรที่
จัดทําขึ้นมีการนําองคความรูที่หลากหลายมาเชื่อมโยงผสมผสานอยางเปนระบบ โดยสามารถตอบสนอง
ตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมบนฐานกรอบอางอิงทางวิชาการที่เชื่อถือได 
 3)  การจัดทําหลักสูตรอาเซียนศึกษา สามารถชวยตอบสนองตอความตองการของสังคมและ
พื้นที่ทั้งในดานการศึกษาและเรียนรู การบริการวิชาการ และการวิจัย เนื่องจากปจจุบันความรูความ
เขาใจและความพรอมในการกาวสูประชาคมอาเซียนของภาคสวนตางๆ ยังมีอยูอยางจํากัด โดยสวนมาก 
สถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในประเด็นเกี่ยวกับอาเซียนจะมีอยูแตในเมืองหลวงหรือ
เมืองเอกตามภูมิภาคไมก่ีแหงเทานั้น 
 มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งตั้งอยูในจังหวัดพิษณุโลก ถือเปนเมืองเอกของภาคเหนือตอนลาง     
และเปนจังหวัดศูนยกลางของยุทธศาสตรการพัฒนาสี่แยกอินโดจีนซึ่งเชื่อมโยงไปสูการพัฒนาใน      
ระดับอาเซียน จึงมีความเหมาะสมทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงภารกิจที่จะดําเนินการจัดทําหลักสูตร          
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ขึ้น เพื่อใหเปนหลักสูตรที่เปน
ศูนยกลางในการดําเนินภารกิจเสริมสรางความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในประเด็นที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาประชาคมอาเซียนผานกระบวนการเรียนรูและการวิจัย รวมทั้งยกระดับขีดความสามารถและความ
พรอมใหแกภาคสวนตางๆ โดยการจัดทําบริการทางวิชาการบนฐานความรูเพื่อการชี้นําการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งถือไดวาเปนหลักสูตรที่จะตอบสนองความตองการและหนุนเสริมการพัฒนาในระดับภูมิภาค/พื้นที่ที่
เชื่อมโยงไปสูระดับประเทศ ระดับประชาคมอาเซียน และระดับประชาคมอาเซียน+3 อาเซียน+6 และ
อาเซียน+8  

 

13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1  รายวิชาที่คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นเปดสอน 
    กําหนดใหรายวิชาสัมมนาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา 
สามารถเรียนรวมกับวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา 
 13.2  ความสัมพันธของรายวิชาที่เปดสอนใหหลักสูตรอื่นมาเรียน 
   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา มีการเปดใหนิสิตในหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาอื่นๆ สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเปนวิชาเลือกได  
 13.3  การบริหารจัดการ   
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   13.3.1  กําหนดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อควบคุมการดําเนินการเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ    
พ.ศ.2552 
    13.3.2  แตงตั้งผูจัดการรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
และเพื่อทําหนาที่สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินผลในระดับรายวิชา (มคอ.5) ในรายวิชาที่
รับผิดชอบ และทําหนาที่ประสานงานกับภาควิชา อาจารยผูสอน และนิสิต 
   13.3.3 มีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อนํามาใชในการปรับปรุงการเรียน
การสอน 
   13.3.4 มีการประเมินผลการใชหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําป และ
นําผลการประเมินมาทําการปรับปรุง 
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

 มุงเนนการผลิตบัณฑิตใหเปนผูนําที่มีความสามารถเชิงวิชาการในแบบบูรณาการ มีความรอบรู
เกี่ยวกับภูมิภาคอาเซียน สามารถวิเคราะหและเขาใจการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ในภูมิภาคอาเซียนไดอยางรอบดาน พรอมนําพาการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาประเทศและประชาคม
อาเซียน ในเชิงนโยบายและเชิงยุทธศาสตร ตลอดจนสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการพัฒนางาน
ดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
      1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 
 ในบริบทที่มีการแขงขันสูงขึ้นไมวาจะเปนในดานเศรษฐกิจ การคาการลงทุน หรือแมแต
การทหาร อีกทั้งมีการแขงขันกันระหวางกลุมภูมิภาค (Regional Bloc) ที่มากขึ้น ประชาคมอาเซียนเอง
จะตองมีการปรับตัวเพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณโลกที่แปรเปลี่ยนไป ไมวาจะเปนการสรางภาคี
เครือขาย การพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศสมาชิก และการสรางความเขมแข็งของประชาคมฯ
ตามสามเสาหลัก การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งตามกรอบทั้งสามจําเปนตองอาศัยการบูรณาการ
องคความรูเชิงประยุกต รวมทั้งตองสามารถเชื่อมโยงความรูดังกลาวเพื่อตอบสนองตอประเด็นปญหาใหม
ที่เกิดขึ้นในปจจุบันและในอนาคตภายใตความเปนแกนกลางของอาเซียน (ASEAN Centrality) 
 การผลิตความรูดังกลาวที่มาจากหลายมิติใหสอดคลองตอความตองการและทันตอสถานการณ 
อีกทั้งเปนความรูที่สามารถนําไปใชในการพัฒนา เพิ่มขีดความสามารถ และความเขมแข็งของการพัฒนา
ประชาคมอาเซียนไดอยางแทจริง จําเปนตองดําเนินการผานกระบวนการวิจัยโดยอาศัยนิสิตในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งเขามาศึกษาและผานกระบวนเรียนรูที่เนนการบูรณาการและองคความรูแบบ
ขามศาสตรตามหลักสูตร จึงกลาวไดวา การจัดทําหลักสูตรสาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการเรียนรูดานยุทธศาสตรการพัฒนาและความยั่งยืน เพื่อเสริมสรางกระบวนการ
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีบทบาทสําคัญเพื่อชี้นําการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และประเทศอยางมี
ทิศทาง และเพื่อชวยเสริมสรางความเขมแข็งในกระบวนการพัฒนาประชาคมอาเซียน  
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มีวัตถุประสงค
สําคัญคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสรางองคความรูที่สงผลตอการพัฒนาและนําพาความเขมแข็ง
ยั่งยืนใหเกิดขึ้นกับประชาคมอาเซียน จึงมีภารกิจที่สําคัญในการพัฒนาหลักสูตรและจัดกระบวนการ
เรียนรูตามหลักสูตร โดยการเชื่อมรอยความรูในมิติตางๆ ไดแก เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองการ
ปกครอง สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ และการบริหารจัดการ เปนตน       
ยึดโยงเขากับพื้นที่ที่ใหความสนใจศึกษา คือ กลุมประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน รวมทั้งประเทศที่มี
บทบาทหรืออิทธิพลตอประชาคมอาเซียน และจัดระบบใหเปนวิทยาการที่มุงเนนการสรางผูนําการ 
เปลี่ยนแปลงที่สามารถนําเสนอหรือชี้ทิศทางการพัฒนาไดอยางเหมาะสมสอดคลองทันสถานการณ ซึ่งถือ
ไดวาเปนหลักสูตรที่มีลักษณะพิเศษและเปนทางเลือกในการตอยอดความรูเชิงประยุกต  
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1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร   
          มุงผลิตมหาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 
       1.3.1  มีความรูความเขาใจในประชาคมอาเซียน อาเซียน + 3 (ASEAN + 3) และอาเซียน + 6 
(ASEAN + 6)    โดยเฉพาะบทบาทระดับภูมิภาคและบทบาทที่มีตอประชาคมโลก ที่สามารถทํางานไดทั้ง
ในภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรระหวางประเทศ 
       1.3.2  มีความสามารถในการเผยแพรความรูความเขาใจและสงเสริมการผลิต เพื่อชวย
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับประชาคมอาเซียน และความสัมพันธระหวางอาเซียนกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เชน จีน เกาหลี ญี่ปุน ไตหวัน และ ประเทศในกลุมเอเชียใต อาทิ อินเดีย บังคลาเทศ เปนตน 
           1.3.3  มีความเปนผูนําเชิงวิชาการ สามารถประยุกตใชความรูไปใชพัฒนางานดานตางๆ          
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
        1.3.4  มีความสามารถในการนําความรู ความเชี่ยวชาญไปสรางโอกาสและกลไกการแลกเปลี่ยน
องคความรูระหวางบุคคลากรที่มีความสนใจในภูมิภาคอาเซียน และความสัมพันธระหวางอาเซียนกับ
องคกรระหวางประเทศอื่นๆ 

 

2.   แผนพัฒนาปรับปรุง  
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

- พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
พัฒนาสังคม ใหมีมาตรฐานไมต่ํา
กวาที่ ศธ. กําหนดอยางเปนพลวัต 

- พัฒนาหลักสูตรให ไดตาม
มาตรฐานสากล 
- ติดตามประเมินหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
-  รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรฯ ใหสอดคลอง
กับความตองการของผูใชบัณฑิต
และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
การ เมื อง  และ เศรษฐกิ จของ
ประเทศอยางตอเนื่อง 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ด านสั งคม  การ เมื อ ง  และ
เศรษฐกิจรวมทั้งยุทธศาสตรใน
การพัฒนาประเทศ 

 - รายงานผลประเมินความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต 
- ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ
ใ น ด า น ทั ก ษ ะ  ค ว า ม รู  
ความสามารถในการทํางาน 
โดยเฉลี่ยอยูในระดับดี 

- พัฒนาบุคลากรดานการวิจัย ให
มี ผ ล ง า น เ ผ ย แ พ ร ใ น ร ะ ดั บ
นานาชาติ 

- สนับสนุนบุคลากรดานการ
วิจัยและการตีพิมพเผยแพร
ผลงานในระดับนานาชาต ิ

- ปริมาณงานตีพิมพบทความ
วิชาการในระดับนานาชาติตอ
อาจารยในหลักสูตร 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
      1.1  ระบบทวิภาค  โดย 

                    1.1.1 มีการศึกษาแบงเปน  2  ภาคการศึกษาปกติ 
                     1.1.2 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  15 สัปดาห 

  1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
                 มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน สําหรับหลักสูตรแผน ข   
       1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
          ไมมี 

 
2. การดําเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
  2.1.1 วันและเวลาราชการปกติ (แผน ก แบบ ก 2) 

      ภาคการศึกษาตน  เดือนมิถุนายน -ตุลาคม 
                ภาคการศึกษาปลาย  เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 
 หมายเหต ุ ในกรณีที่มีความจําเปนสามารถจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการได 

 2.1.2 วันและเวลาราชการปกติ (แผน ข) 
      ภาคการศึกษาตน  เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 

                ภาคการศึกษาปลาย  เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 
     ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือนเมษายน – มิถุนายน 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
     เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  

         หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2  
 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาดานสังคมศาสตรในเชิงสหวิทยาการ         

หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ  
 2. มีเอกสารอธิบายงานวิจัยที่สนใจ ในลักษณะแนวคิดเบื้องตนในการจัดทําวิทยานิพนธ 

(Concept Paper) ความยาวไมเกิน 5 หนาของขนาดกระดาษ A4 
  3. มีคุณสมบัติอยางอื่นตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559  และรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยประกาศใหทราบลวงหนาเปน
คราวๆไป 
          หลักสูตร แผน ข ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
 
3.  ปญหาของนิสิตแรกเขา 

2.3.1  การปรับตัวของนิสิต  
2.3.2  การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น 
2.3.3  ความรูดานภาษาตางประเทศไมเพียงพอ 
2.3.4 นิสิตมีปญหาในการสืบคนขอมูล 
2.3.5 นิสิตไมทราบกระบวนการเขียนโครงรางวิทยานิพนธ 
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 2.4 กลยทุธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา  ขอจํากัดของนิสิต/2.3 

 2.4.1  จัดใหมีกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม แนะนําวิธีการเรียนรูใหประสบความสําเร็จใน
การศึกษา การบริหารเวลาเรียน และการทํางาน รวมถึงแนะนําใหศึกษาเอกสารคูมือนิสิต 

    2.4.2  มอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษาทําหนาที่ดูแล ใหคําแนะนําแกนิสิต 
 2.4.3 จัดกิจกรรมเสริมความรูเกี่ยวกับดานภาษาตางประเทศ  
 2.4.4 มีการดําเนินการสอนวิธีการสืบคนขอมูลตางๆทางเว็บไซด 

 2.4.5 จัดอบรมวิธีการเขียนโครงรางวิทยานิพนธและจัดทําเอกสารเผยแพร 
 

        2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป    
     2.5.1 แผน ก แบบ ก 2 

ปการศึกษา 2562 2563 2564 2565 2566 
ไทย ตางชาต ิ ไทย ตางชาต ิ ไทย ตางชาต ิ ไทย ตางชาต ิ ไทย ตางชาต ิ

ปที่ 1 8 12 8 12 8 12 8 12 8 12 
ปที่ 2 - - 8 12 8 12 8 12 8 12 

รวมจํานวนในแตละ
ชั้นป 

8 12 16 24 16 24 16 24 16 24 

จํานวนนิสิตที่คาดวาจะ
สําเร็จการศึกษา 

  8 12 8 12 8 12 8 12 

 
         2.5.2 แผน ข 

ปการศึกษา 2562 2563 2564 2565 2566 
ไทย ตางชาต ิ ไทย ตางชาต ิ ไทย ตางชาต ิ ไทย ตางชาต ิ ไทย ตางชาต ิ

ปที่ 1 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 
ปที่ 2 - - 5 15 5 15 5 15 5 15 

รวมจํานวนในแตละ
ชั้นป 

5 15 10 30 10 30 10 30 10 30 

จํานวนนิสิตที่คาดวาจะ
สําเร็จการศึกษา 

  5 15 5 15 5 15 5 15 
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 2.6 งบประมาณตามแผน 
       2.6.1 งบประมาณรายรับ  (หนวย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ประจําปงบประมาณ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 

คาธรรมเนียมการศึกษา  2,705,000   7,830,000  10,300,000  10,300,000  10,300,000  
รวมทั้งสิ้น  2,705,000   7,830,000  10,300,000  10,300,000  10,300,000  

หมายเหตุ  :  คาธรรมเนียมการศึกษา  
 -  ชาวไทย :  แผน ก ปที่ 1 : 45,000 บาท/ภาคเรียน/คน    

    ปที่ 2 : 30,000 บาท/ภาคเรียน/คน 
    แผน ข ปที่ 1 : ภาคเรียนที่ 1 : 55,000 บาท/ภาคเรียน/คน 

      : ภาคเรียนที่ 2 และ 3 : 35,000 บาท/ภาคเรียน/คน 
    ปที่ 2 : 25,000 บาท/ภาคเรียน/คน  (3 ภาคเรียน) 

- ชาวตางชาติ : แผน ก  ปที่ 1 : 85,000 บาท/ภาคเรียน/คน 
    ปที่ 2 : 65,000 บาท/ภาคเรียน/คน 
     แผน ข  ปที่ 1 : ภาคเรียนที่ 1 : 70,000 บาท/ภาคเรียน/คน 
      : ภาคเรียนที่ 2 และ 3 : 55,000 บาท/ภาคเรียน/คน 
    ปที่ 2 : 40,000 บาท/ภาคเรียน/คน (3 ภาคเรียน) 

   
      2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย/บาท) 

รายละเอียดรายจาย 
ประจําปงบประมาณ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 

1. คาตอบแทน  1,415,000   2,536,000   2,914,000   2,972,000   2,993,000  

2. ใชสอย  758,000   3,917,000   5,276,000   4,789,000   4,534,000  

3. วัสด ุ  120,000   228,000   338,000   363,000   365,000  

4. ครุภัณฑ  100,000   200,000   250,000   250,000   250,000  

รวมรายจาย  2,393,000   6,881,000   8,778,000   8,374,000   8,142,000  

          
      2.6.3 ประมาณการคาใชจายตอนิสิต : คน (ตลอดหลักสูตร) 

ประมาณการ รายจายนิสิต : คน 
ประมาณการคาใชจายนิสิตตอ 1 คน 166,578.33 บาท 

 

2.7 ระบบการศึกษา 
             - แบบชั้นเรียน 
 - แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนหลัก 
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2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 
  - เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร  วาดวย  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559  

                และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร  เรื่องหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการเทียบโอน         
หนวยกิตระดับบัณฑิตศึกษาและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน    

3.1 หลักสูตร   
 3.1.1 จํานวนหนวยกิต   

   หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 จํานวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา 
               36  หนวยกิต 

       หลักสูตรแผน ข     จํานวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสูตร   ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
    3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  
 

ลําดั
บที ่

 
หมวดวิชา 

เกณฑ ศธ. 
พ.ศ. 2558 

หลักสูตรใหม 
พ.ศ. 2562 

 
แผน ก  

แบบ ก 2 
แผน ข แผน ก  

แบบ ก 2 
แผน ข 

1. งานรายวิชา (Course work)  
ไมนอยกวา 

12 30-33 24 30 

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

2. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 12 - 12 - 
3. การคนควาอิสระ - 3-6 - 6 
4. รายวิชาบังคบัไมนับหนวยกิต - - 8 8 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 36 36 36 
 
หมายเหต:ุ นิสิตอาจต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ�มเติมเป็นรายวิชาบงัคบัไม่นบัหน่วยกิตโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที�ปรึกษา  

3.1.3 รายวิชา 
กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข 
จํานวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสูตร            ไมนอยกวา 36     หนวยกิต 

   งานรายวิชา 
   (1) แผน ก แบบ ก 2     ไมนอยกวา  24     หนวยกิต 
   (2) แผน ข      ไมนอยกวา  30     หนวยกิต 
 ประกอบไปดวยรายวิชาดังตอไปนี้ 
 

1) หมวดวิชาบังคับ สําหรับแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข       ไมนอยกวา     18  หนวยกิต 
950511 พัฒนาการ และความรวมมือของประชาคมอาเซียน 

Development and Cooperation of the ASEAN Community 
3(3-0-6) 

950512 แนวคิด และทฤษฎีการพัฒนาระหวางประเทศ 
Concepts and Theories in International Development 

3(3-0-6) 
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950513 
 

การออกแบบ การจัดทํานโยบาย และยุทธศาสตรการพัฒนา  
Policy Design, Policy Making and Development Strategy 

3(3-0-6) 

950514 
 

ความมั่นคงมนุษย และความยั่งยืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
Human Security and Sustainability in Southeast Asia 

3(3-0-6) 
 

950515 
 

ชายแดนศึกษาในอาเซียน     
Border Studies in ASEAN  

3(2-2-5) 
 

950516 
 

ประชาคมอาเซียน และความมั่นคงระดับภูมิภาค 
 ASEAN Community and Regional Security 

3(3-0-6) 

 

2) รายวิชาเลือกเฉพาะสาขา 
    แผน ก แบบ ก 2 ใหเลือกเรียน ไมนอยกวา        6 หนวยกิต 
    แผน ข ใหเลือกเรียน ไมนอยกวา                                                   12 หนวยกิต 
    โดยเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี ้
950521 ประชาคมอาเซียนในบริบทพหุวัฒนธรรมศึกษา 

ASEAN Community in Multicultural Studies 
3(2-2-5) 

950522 การเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนา และภาคประชาสังคมในอาเซียน 
Economic Growth, Development, and Civil Society in ASEAN 

3(3-0-6) 

950523 การพัฒนาการเกษตร และความมั่นคงทางอาหารในอาเซียน 
Agricultural Development and Food Security in ASEAN 

3(2-2-5) 

950524 ความเทาเทียมทางเพศและความยั่งยืน  
Gender Equity and Sustainability 

3(2-2-5) 

950525 ภาพยนตร วัฒนธรรมศึกษา ในบริบทประชาคมอาเซียน  
Cinema, Cultural Studies and the ASEAN Community 

3(2-2-5) 

950526 การพัฒนาในเอเชียตะวันออก 
Development in East Asia 

3(2-2-5) 

950527 การพัฒนาเมืองในเอเชียเชิงเปรียบเทียบ 
Comparative Urban Development in Asia 

3(2-2-5) 

950528 สาธารณสุขและการวิเคราะหนโยบายในกลุมประเทศกําลังพัฒนา 
Public Health and Policy Analysis in Developing Societies 

3(2-2-5) 

950529 การสรางประสบการณในประเทศกําลังพัฒนา: การลงภาคสนาม 
Experiencing Developing Societies: Field Work 

3(2-2-5) 

950530 องคการระหวางประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศ 
Institutions and International Relations 

3(2-2-5) 

 

3) วิทยานิพนธ            
              แผน ก แบบ ก 2            จํานวน 12 หนวยกิต 

950595 วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก 2            
Thesis 1, Type A 2 

3 หนวยกิต 

950596 วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก 2            
Thesis 2, Type A 2 

3 หนวยกิต 



15 

 

 

950597 วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก 2            
Thesis 3, Type A 2 

6 หนวยกิต 

4) การคนควาอิสระ                  จํานวน 6 หนวยกิต 
     แผน ข 
950581 การคนควาอิสระ 1     

Independent Study 1 
2 หนวยกิต 

950582 การคนควาอิสระ 2     
Independent Study 2 

2 หนวยกิต 

950583 การคนควาอิสระ 3     
Independent Study 3 

2 หนวยกิต 

 

5) รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต           จํานวน 8 หนวยกิต 
    (แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ตองเรียน) 
950501 สัมมนา 1 

Seminar 1 
1(0-2-1) 

950502 สัมมนา 2 
Seminar 2 

1(0-2-1) 

950503 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร 
Research Methodology in Social Sciences 

3(3-0-6) 

950504 
 

การวิจัยแบบผสมผสาน 
Mixed Method Research  
 

3(2-2-5) 
 

3.1.4 แผนการศึกษา 

 3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 2 
 

ชั้นปที่ 1 
ภาคการศึกษาตน 

 

950511 พัฒนาการ และความรวมมือของประชาคมอาเซียน  
Development and Cooperation of the ASEAN Community 

3(3-0-6) 

950512 แนวคิด และทฤษฎีการพัฒนาระหวางประเทศ 
Concepts and Theories in International Development 

3(3-0-6) 
 

950501 สัมมนา 1 (ไมนับหนวยกิต)  
Seminar 1 

1(0-2-1) 

950503 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร (ไมนับหนวยกิต) 
Research Methodology in Social Sciences 

3(3-0-6) 

 รวม 6 หนวยกิต 
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 ชั้นปที่ 1 
ภาคการศึกษาปลาย 

950513 
 

การออกแบบ การจัดทํานโยบาย และยุทธศาสตรการพัฒนา  
Policy Design, Policy Making and Development Strategy 

3(3-0-6) 

950514 
 

ความมั่นคงมนุษย และความยั่งยืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
Human Security and Sustainability in Southeast Asia  

3(3-0-6) 
 

950515 
 

ชายแดนศึกษาในอาเซียน     
Border Studies in ASEAN 

3(2-2-5) 

950504 
 

การวิจัยแบบผสมผสาน (ไมนับหนวยกิต) 
Mixed Method Research  

3(2-2-5) 
 

950595 วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก 2            
Thesis 1, Type A 2 

3 หนวยกิต 

 รวม 12 หนวยกิต 
 

ชั้นปที่ 2 
ภาคการศึกษาตน 

950516 ประชาคมอาเซียน และความมั่นคงระดับภูมิภาค 
ASEAN Community and Regional Security 

3(3-0-6) 
  

950596 วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก 2 
Thesis 2, Type A 2 

3 หนวยกิต 
 

9505xx  วิชาเลือก 1 
Elective Course 1 

3(2-2-5) 

9505xx วิชาเลือก 2 
Elective Course 2 

3(2-2-5) 

 รวม      12 หนวยกิต 
  

ชั้นปที่ 2 
ภาคการศึกษาปลาย 

950597  วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก 2 
Thesis 3, Type A 2 

6 หนวยกิต 

950502  สัมมนา 2 (ไมนับหนวยกิต) 
Seminar 2 

1(0-2-1) 
 

 รวม      6 หนวยกิต 
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3.1.4.2 แผน ข 
ชั้นปที่ 1 

ภาคการศึกษาตน 
950503 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร (ไมนับหนวยกิต) 

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

950512 
 

แนวคิด และทฤษฎีการพัฒนาระหวางประเทศ 
Concepts and Theories in International Development 

3(3-0-6) 
 

950513 
 

การออกแบบ การจัดทํานโยบาย และยุทธศาสตรการพัฒนา  
Policy Design, Policy Making and Development Strategy 

3(3-0-6) 

950516 ประชาคมอาเซียน และความมั่นคงระดับภูมิภาค 
ASEAN Community and Regional Security 

3(3-0-6) 
  

 รวม   9 หนวยกิต 
 

ชั้นปที่ 1 
ภาคการศึกษาปลาย 

9505xx วิชาเลือก 1 
Elective Course 1 

3(2-2-5) 

9505xx วิชาเลือก 2 
Elective Course 2 

3(2-2-5) 

9505xx วิชาเลือก 3 
Elective Course 3 

3(2-2-5) 

 รวม 9 หนวยกิต 

 
ชั้นปที่ 1 

ภาคฤดูรอน 
950511 พัฒนาการ และความรวมมือของประชาคมอาเซียน 

Development and Cooperation of the ASEAN Community 
3(3-0-6) 
  

950515 
 

ชายแดนศึกษาในอาเซียน     
Border Studies in ASEAN  

3(2-2-5) 
  

950501 สัมมนา 1 (ไมนับหนวยกิต) 
Seminar 1 

1(0-2-1) 

 รวม 6 หนวยกิต 
 
 
 

ชั้นปที่ 2 
ภาคการศึกษาตน 

950514 ความมั่นคงมนุษย และความยั่งยืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
Human Security and Sustainability in Southeast Asia 

3(3-0-6) 
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950504 
 

การวิจัยแบบผสมผสาน (ไมนับหนวยกิต) 
Mixed Method Research  

3(2-2-5) 
  

950502  สัมมนา 2 (ไมนับหนวยกิต) 
Seminar 2 

1(0-2-1) 
 

950581 การคนควาอิสระ 1 
Independent Study 1 

2 หนวยกิต 

 รวม 5 หนวยกิต 
 
 

ชั้นปที่ 2 
ภาคการศึกษาปลาย 

950529 
  

การสรางประสบการณในประเทศกําลังพัฒนา: การลงภาคสนาม 
Experiencing Developing Societies: Field Work  
(Elective Course 4) 

3(2-2-5) 

950582 การคนควาอิสระ 2 
Independent Study 2 

2 หนวยกิต 

 รวม 5 หนวยกิต 
 

ชั้นปที่ 2 
ภาคฤดูรอน 

950583 การคนควาอิสระ 3     
Independent Study 3 

2 หนวยกิต 

 รวม 2 หนวยกิต 
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3.1.5   คําอธิบายรายวิชา  
 
950501  สัมมนา 1      1(0-2-1) 
 Seminar 1   
  คนควา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เปนที่สนใจ หรืออยูระหวางการดําเนินการ
ของประชาคมอาเซียน เพื่อความเขาใจและเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ ตลอดจน
คาดการณแนวโนมในอนาคต                   
 Research and exchange perspectives on interesting or ongoing issues related to 
ASEAN Community to understand and be updated to the changes of situation and trends 
in the future.   
 
950502 สัมมนา 2  1(0-2-1) 
 Seminar 2    
 คนควา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เปนที่สนใจ หรืออยูระหวางการดําเนินการ
ของประชาคมอาเซียน เพื่อความเขาใจและเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ ตลอดจน
คาดการณแนวโนมในอนาคต        
 Research and exchange perspectives on interesting or ongoing issues related to 
ASEAN Community to understand and be updated to the changes of situation and trends 
in the future. 
 
950503  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร 3(3-0-6) 
 Research Methodology in Social Sciences 
             การทบทวนวรรณกรรม เครื่องมือ และกลยุทธ ทั้งวิธีในเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และแบบ
ผสมผสานในการวิจัยทางสังคมศาสตร การวิเคราะหและวิพากษการตีพิมพงานวิจัยจากผูเชี่ยวชาญที่
หลากหลาย 
    Literature reviews, tools, and strategies that inform qualitative, quantitative, and 
blended methods of research in social sciences. Analysis and critique of published 
research from a variety of scholarly sources. 
 
950504 การวิจัยแบบผสมผสาน  3(2-2-5)
 Mixed Method Research   

 ที่มาและแนวคิดการวิจัยแบบผสมผสาน  ความแตกตางในเชิงปรัชญาของการวิจัย จุดเดนและ
ขอจํากัดของวิธีวิทยาแบบผสมผสาน แนวทางการวิจัยที่ใชแนวทางการผสมผสาน เชน การออกแบบดวย
วิธีแบบคูขนาน และวิธีตามลําดับกอนหลัง เปนตน การวิเคราะหขอมูลแบบผสมผสานของการวิจัยเชิง
ปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะหวิจัยคุณภาพรูปแบบตางๆ เชน การวิเคราะหแบบแผน การ
วิเคราะหหนาที่ การวิเคราะหกระบวนการ การวิเคราะหเครือขาย และการตีความเนื้อหา  
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 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 
 

950511  พัฒนาการ และความรวมมือของประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 
 Development and Cooperation of the ASEAN Community 
  การกอตั้งอาเซียน พัฒนาการของอาเซียนในมิติการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม และ
การเปลี่ยนแปลงที่มีตอภูมิภาคจากอดีตจนถึงปจจุบัน ขอตกลงและความรวมมือในการพัฒนาดานตางๆ 
สูการเปนประชาคมอาเซียน รวมทั้งบทบาทของประเทศอื่นๆ ภายนอกอาเซียนที่มีความรวมมือตอกัน
และมีอิทธิพลตออาเซียน 
  The origin and evolution of ASEAN in terms of political, economic, and socio-
cultural aspects as well as its impact on the Southeast Asian region until the present; joint 
agreements and collaboration among ASEAN member states leading to the ASEAN 
Community; the role of non-ASEAN states and their cooperation as well as influence on 
ASEAN. 
 

950512  แนวคิด และทฤษฎีการพัฒนาระหวางประเทศ 3(3-0-6)  
 Concepts and Theories in International Development 
 การศึกษาการพัฒนาระหวางประเทศโดยใชแนวทางพหุวิทยาการ แนวคิด ทฤษฎี กระบวน
ทัศน และกลยุทธ ความยั่งยืนของประชาคมอาเซียนและปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาระหวาง
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย  
 This course explores international development by utilizing related 
multidisciplinary approaches, concepts and theories; paradigms and strategies; the 
sustainability of the ASEAN Community as well as factors influencing international 
development in the Asia region.  
 
950513  การออกแบบ การจัดทํานโยบาย และยุทธศาสตรการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Policy Design, Policy Making and Development Strategy 
 หลักสูตรพื้นฐานทางทฤษฎี และความสามารถในการวิเคราะหที่สําคัญตอความเขาใจในความ
ซับซอนของนโยบายสาธารณะและวิธีการปกครอง ศึกษาปจจัยแวดลอมสําหรับการสรางยุทธศาสตรการ
พัฒนา บงชี้ตัวชี้วัดสําหรับการพัฒนา และวิเคราะหกรณีศึกษา 
 Fundamental theoretical course and ability on important analysis to understand 
complexity of public policy and governance.  Explore environmental factors for 
constructing developmental strategies, identify viable indicators for development, and 
analyze case studies.  
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950514  ความมั่นคงมนุษย และความยั่งยืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3(3-0-6) 
 Human Security and Sustainability in Southeast Asia 
 ศึกษาแนวทางการใหประชาชนเปนศูนยกลาง ความมั่นคงของมนุษย ถกแถลงทางทฤษฎี
เกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย ซึ่งเกี่ยวโยงกับภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม  วิเคราะหอิสรภาพจาก
ความกลัว อิสรภาพจากความตองการ และอิสรภาพในการมีชีวิตอยูอยางมีศักดิ์ศรีบนความยั่งยืนภายใน
อาเซียน 

This course explores the people-centered approach called “Human Security.” The 
course will explore theoretical debates on human security including its relevance to the 
new types of security threats. It offers an analysis of freedom from fear and freedom from 
want, and freedom to live in dignity in a sustainable manner within ASEAN.  
 
950515 ชายแดนศึกษาในอาเซียน 3(2-2-5) 
 Border Studies in ASEAN  
 ศึกษาชายแดนและเขตแดนในอาเซียนและนอกเหนือจากนั้นโดยพหุวิทยาการ วิเคราะหการ
พัฒนาชายแดน การเนรเทศ กระบวนการทางสังคม การอพยพ การคามนุษย วาทศิลปในการเมืองแบบ
ชาตินิยม การตีตราผูอพยพ และอภิสิทธิ์ของผูลี้ภัย 
 This class explores borders and boundaries in ASEAN and beyond through a 
multi-disciplinary approach. It offers an analysis of border buildups and massive 
deportations; social processes; migration, human trafficking; nationalistic political rhetoric 
that stigmatizes migrants and privileges some refugees over others.  
 
950516  ประชาคมอาเซียน และความมั่นคงระดับภูมิภาค 3(3-0-6) 
 ASEAN Community and Regional Security 
          การเตรียมกรอบแนวคิดเพื่อศึกษาการเมืองระหวางประเทศในเอเชีย โดยมุงเนนที่ประชาคม
อาเซียนและความมั่นคงของภูมิภาค ประเด็นความมั่นคงที่ทาทายทั้งภัยคุกคามความมั่นคงในรูปแบบเดิม
และแบบใหม ซึ่งสงผลกระทบตอการเปนประชาคมอาเซียน โดยเนนประเด็นความมั่นคงไดแก องคกร
อาชญากรรมขามชาติ การกอการราย โจรสลัด ปญหายาเสพติด การคาอาวุธ การเคลื่อน ยายและกลืน
กลายของชาติพันธุ การคาอาวุธ การอพยพ และความปรองดองของกลุมชาติพันธุ และการคามนุษย 
รายวิชาจะนําเสนอมุมมองของทฤษฎีกระแสหลักของความสัมพันธระหวางประเทศ และตามดวยการ
อภิปรายในหลากหลายประเด็นที่ทาทายในการเมืองของภูมิภาคเอเชีย 
 Preparation on theoretical frameworks to explore international politics in Asia, 
focusing upon the ASEAN Community and regional security. Security issues include 
challenges of traditional and non-traditional security threats affecting the ASEAN 
Community, and the emphasis of borderless security issues including transnational 
organized crimes, terrorism, piracy, drugs, arms trafficking, migration and reconciliation of 
ethnic groups, and human trafficking. Course will first provide the mainstream theoretical 
perspectives on international relations. It will follow by discussions on various thematic 
issues and challenges in the regional politics in Asia. 
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950521 ประชาคมอาเซียนในบริบทพหุวัฒนธรรมศึกษา 3(2-2-5) 
       ASEAN Community in Multicultural Studies 
            มุมมองการรับรู และความเขาใจถึงความแตกตางทางอัตลักษณ และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน การวิเคราะหวัฒนธรรมขามพรมแดนผานมิติชาติพันธุ ศาสนา และความ
เชื่อ รวมทั้งความขัดแยงทางสังคมซึ่งเกิดจากความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมในประชาคม
อาเซียน 
 Viewpoints on the perceptions and comprehension regarding the differences of 
identities and cultures within the ASEAN community; the cross-cultural analysis through 
ethnicity, religion, and beliefs as well as the social conflict in a multicultural context in 
the ASEAN Community. 
 
950522  การเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนา และภาคประชาสังคมในอาเซียน 3(3-0-6) 
  Economic Growth, Development, and Civil Society in ASEAN   
             การกาวไปสูความเปนประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน และตลาดเดียว ภายใตเงื่อนไขและปจจัย
ทั้งระดับประเทศ ภูมิภาค และโลก โดยวิเคราะหถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในดานการคา การลงทุน การ
เคลื่อนยายแรงงาน สินคา และบริการ รวมทั้งผลกระทบจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพ 
และความมั่นคงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคที่มีอิทธิพลตอเศรษฐกิจโลก 
 Pathways towards the ASEAN Economic Community with a single market at the 
state, regional, and global levels; analysis of economic activities including trade, 
investment, and the flow of labor, goods, and services; the study of the consequences of 
economic growth, stability, and security within the region that could have an effect on 
the global economy. 
 

950523  การพัฒนาการเกษตร และความมั่นคงทางอาหารในอาเซียน  3(2-2-5) 
           Agricultural Development and Food Security in ASEAN 
            โครงสราง และศักยภาพของภาคการเกษตร ความสัมพันธในมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอมที่มีตอระบบการเกษตร สถานภาพความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาค รวมทั้งวิเคราะหหวงโซ
การเกษตร และตลาดการเกษตรในอาเซียน เพื่อนําไปสูการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรในอาเซียนใหมี
ขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก รวมทั้งการเสริมสรางใหภูมิภาคเปนศูนยกลางความมั่นคง
ทางอาหารของโลก 
 The structure and potential of the agricultural sector; the linkages between the 
economic, social, and environmental aspects as well as the agricultural system and food 
security within the region; analysis of agroecosystem as well as agricultural markets  
in ASEAN for the purpose of promoting and developing ASEAN’s competence in the 
agricultural sector in a competitive world market; enhancing the region so as to become 
the world-center for food security.            
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950524 ความเทาเทียมทางเพศและความยั่งยืน                         3(2-2-5) 
 Gender Equity and Sustainability  
 การศึกษาความเทาเทียมทางเพศ เพื่อการพัฒนาและความยั่งยืน โดยการศึกษาผลกระทบของ
ความหลากหลายทางเพศตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การศึกษาทฤษฎีที่
เกี่ยวของดานเพศสภาพและเพศวิถี ทฤษฎีการพัฒนา ทฤษฎีสตรีนิยม และทฤษฎีเควียร 
 This course studies gender equity for development and sustainability by 
exploring effects of gender diversity on economic development and social transformation. 
The course begins with theoretical approaches to gender and sexuality, development 
theory and feminist and queer critiques. 
 

950525 ภาพยนตร วัฒนธรรมศึกษาในบริบทประชาคมอาเซียน 3(2-2-5) 
 Cinema, Cultural Studies and the ASEAN Community  
 ภาพยนตรที่ไดรับการคัดเลือกจะนําไปสูวิเคราะหเพื่อสรางความเขาใจประชาคมอาเซียนผาน
กรอบแนวคิดดานวัฒนธรรมศึกษา ทฤษฎีสําคัญ อาทิ ทฤษฎีหลังอาณานิคม สตรีนิยม เพศสภาพและเพศ
วิถี วัฒนธรรมกระแสนิยม และพหุวัฒนธรรม จะถูกนํามาศึกษาเพื่อเปนกรอบแนวคิดในการวิพากษ
ภาพยนตร 
 Each of the selected films will explore the discussion of key issues pertinent to 
understandings of ASEAN Community through through the lenses of cultural studies. Key 
theoretical concepts in Postcolonialism, Feminism, Gender and Sexaulity, Popular Culture, 
and Multiculturalism will be applied for the film analysis.    
 

950526 การพัฒนาในเอเชียตะวันออก 3(2-2-5) 
 Development in East Asia   
 ศึกษาวิวัฒนาการของเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองภายใตการเปลี่ยนผานโดยเนนศึกษาพื้นที่
ในเอเชียตะวันออก อภิปรายประสบการณที่หลากหลายในการพัฒนาและปญหาตางๆ ที่ตองเผชิญใน
ประเทศแถบเอเชียตะวันออก  
 This course explores the evolution of economies, societies and politics in 
countries undergoing transition with a special emphasis on East Asia and discuss the 
various development experiences and the problems encountered in different 
countries/regions in East Asia. 
 
950527 การพัฒนาเมืองในเอเชียเชิงเปรียบเทียบ 3(2-2-5) 
 Comparative Urban Development in Asia  
 ศึกษาบทบาทและความสําคัญของเมืองและกระบวนการของความเปนเมืองในการพัฒนา
ประเทศ ภูมิภาค และโลก มโนทัศนและหลักฐานเชิงประจักษเพื่อใหเขาใจปญหาตางๆ ของเมืองทาง  
ดานประชากร สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม มุมมองทางการเมือง และนโยบายปจจุบันในประเด็นที่
เกี่ยวกับเมือง การถกแถลงและวิธีแกปญหา 
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 This course explores roles and importance of cities and urbanization process in 
national, regional and global development. Conceptual and empirical basis to understand 
urban problems from demographic, social, economic, cultural and political perspectives 
and critically engage current urban policy issues, debates and solutions. 
 
950528 สาธารณสุข และการวิเคราะหนโยบายในกลุมประเทศกําลังพัฒนา 3(2-2-5) 
 Public Health and Policy Analysis in Developing Societies  
 ศึกษานโยบายสาธารณสุขในกลุมประเทศกําลังพัฒนา ทําความเขาใจบทบาทสําคัญของภาครัฐ
ตอการสนับสนุนการสรางสุขภาพของประชาชน อภิปรายเชิงลึกประเด็นนโยบายสาธารณสุขในประเทศ
กําลังพัฒนา อาทิ การควบคุมโรคติดตอ การเงินดานสุขภาพ การสรางสมรรถนะระบบการใหการ
สนับสนุน สุขภาพของการลอยตัวของประชากร  
 This course explores on public health policy primarily in the developing world. 
After understanding the central role of the state in promoting population health and 
discuss in depth a series of critical public health policy issues in the developing world, 
such as communicable disease control, health financing, capacity building of the provision 
system, health of the floating population. 
 
950529 การสรางประสบการณในประเทศกําลังพัฒนา: การลงภาคสนาม  3(2-2-5) 
 Experiencing Developing Societies: Field Work  
 ศึกษาประสบการณของกลุมบุคคลและระดับปจเจกบุคคล (อาทิ กลุมผูมีรายไดนอยหรือกลุม
แรงงานในตัวเมือง ผูอพยพ ผูหญิง นักศึกษามหาวิทยาลัย และผูสูงอายุ) ภายใตการเปลี่ยนแปลงอยาง
กาวกระโดดเศรษฐกิจ สังคมและองคกร กลุมเหลานี้มีปฏิสัมพันธตอองคกรตางๆอยางไร (กระทรวงตางๆ
ของรัฐบาล องคกรที่ไมใชภาคสวนของรัฐบาล สหพันธการคา และกลุมที่มีสวนเกี่ยวของ) รายวิชานี้เนน
การศึกษาผานประสบการณแบบเขมขน ผูเรียนจะสามารถเรียนรูนอกเหนือจากหองเรียน การบรรยาย
พิเศษ การอภิปรายในชั้นเรียน การลงพื้นที่ในกลุมอาชีพ และการลงพื้นที่เชิงวัฒนธรรม 
 This course explores different groups’ and individuals’ experiences (such as urban 
poor/working poor, migrants, women, university students and elderly people) under rapid 
socio-economic and institutional changes and how these groups react to and interact with 
different institutions (such as governmental departments, non-governmental 
organizations (NGOs), trade unions, and interest groups, etc). This course is also an 
intensive and experiential unit, which provides a platform for students to study beyond 
classroom. Special lectures and class discussions, professional visits and cultural tours will 
be organized for students. 
 
950530 องคการระหวางประเทศ และความสัมพันธระหวางประเทศ 3(2-2-5) 
  Institutions and International Relations  
 ศึกษาประวัติศาสตร วิวัฒนาการ พฤติการณขององคกรนานาชาติและกฎระเบียบการปกครอง
นานาชาติ เหตุผลและการเกิดขึ้นไดอยางไร เสนทางการวิวัฒนาการ และผลกระทบตอรัฐและการสราง
นโยบายของรัฐเพื่อการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติโครงสรางขององคกรนานาชาติในชวงหลังสงคราม  
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 This course explores the history, evolution and practices of international 
institutions and international rule regimes, why and how they have emerged, the 
trajectories of their evolution, and their impact on states and state based policy making 
in terms of the changing nature of the post-war international institutional architecture 
 
950595  วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก 2 3  หนวยกิต 
 Thesis 1, Type A 2  
   ศึกษาองคประกอบวิทยานิพนธ หรือตัวอยางวิทยานิพนธในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ กําหนด
ประเด็นโจทยหัวขอวิทยานิพนธ  พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ (Concept 
Paper)  และจัดทําผลการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
              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   
  
950596 วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก 2 3  หนวยกิต 
 Thesis 2, Type A 2 
             พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัยจัดทําโครงรางวิทยานิพนธ เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการ  
             Developing research instruments and research methodology; and preparing a 
thesis proposal in order to present it to the committee 
 

950597 วิทยานิพนธ 3  แผน ก แบบ ก 2 6  หนวยกิต 
 Thesis 3, Type A 2 
   เก็บรวบรวมขอมูล  วิเคราะหขอมูล จัดทํารายงานความกาวหนาเสนอตออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ จัดทําวิทยานิพนธฉบับสมบูรณและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพเผยแพรตามเกณฑสําเร็จ
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  
 

950581  การคนควาอิสระ 1 2 หนวยกิต 
 Independent Study 1 
 ศึกษา คนควาเอกสาร วิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสังคม การเขียน
หัวขอเรื่องและแนวทางการดําเนินการศึกษาคนควาอิสระที่สนใจ อันแสดงความคิดริเริ่มสรางสรรคเกิด
องคความรูใหม โดยนําเสนอและผานความเห็นขอบจากอาจารยที่ปรึกษา 
 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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950582   การคนควาอิสระ 2 2 หนวยกิต 
 Independent Study 2 

 ดําเนินการวิจัย เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล สรุปผลการคนควาอิสระ และนําเสนอ
ความกาวหนาตออาจารยที่ปรึกษา 
 Do research by collecting and analyzing data, summarizing independent studies, 
and presenting work progress to the adviser.  
 

950583   การคนควาอิสระ 3 2 หนวยกิต 
 Independent Study 3 

 จัดทํารายงานและนําเสนอรายงานตอคณะกรรมการ และไดรับการอนุมัติใหเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตร 
 Prepare a report and present it to the committee. The report should be approved 
to be part of the curriculum. 
 

.1.6  ความหมายของเลขรหัสวิชา 
ประกอบดวยตัวเลข 6 ตัว แยกเปน 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้ 
1. เลขสามตัวแรก เปน กลุมเลขประจําสาขาวิชา 

 950  หมายถึง สาขาวิชาอาเซียนศึกษา 
 

2. เลขรหัสสามตัวหลัง เปนกลุมเลขประจําวิชา มีความหมายดังนี้ 
2.1 เลขรหัสตัวแรก (หลักรอย) หมายถึง ชั้นปและระดับการศึกษา 
 เลข 5 หมายถึง  รายวิชาระดับปริญญาโท 
2.2 เลขรหัสตัวกลาง (หลักสิบ) หมายถึง หมวดวิชา ดังตอไปนี้ 

   เลข 0 หมายถึง       กลุมวิชาบังคับไมนับหนวยกิต 
                     เลข 1          หมายถึง        กลุมวิชาบังคับ 
                     เลข 2-3       หมายถึง        กลุมวิชาเลือก 
                     เลข 8          หมายถึง    กลุมวิชาการคนควาอิสระ 
                     เลข 9          หมายถึง        วิทยานิพนธ                         
 

 2.3 เลขรหัสตัวสุดทาย ห( ลักหนวย)  หมายถึง  อนุกรมรายวิชา 
 

ตัวอยาง 
 9 5 0 5 1 1 พัฒนาการ และความรวมมือของประชาคมอาเซียน 
   950 สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   5 รายวิชาระดับปริญญาโท 
   1 วิชาบังคับ 
   1 รายวิชาลําดับที่ 1 ในกลุมวิชาบังคับ  
  



3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย  
3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา สําเรจ็การศึกษาจากสถาบัน 

ประเทศ 
 

ปที่สําเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
 (ชม./สัปดาห) 

หลักสูตรที่
สอนปจจุบัน 

หลักสูตรใหม
ป 2562 

1 นางสาวนภิสา ไวฑูรเกียรต ิ ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. Political Science Northern Illinois University USA 2548 9 12 
M.A. Political Science Northern Illinois University USA 2541 
ร .บ.  รัฐศาสตร  (ความสัมพันธระหวาง

ประเทศ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไทย 2538 

2 Mr. Katsuyuki Takahashi ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ Ph.D. International Studies Waseda University  Japan 2552 9 12 
M.A. International Relations Waseda University  Japan 2543 

B.A. Sociology Soka University Japan 2530 
3 นายอาทิตย พงษพานิช อาจารย Ph.D. South East Asian Studies  University of London  UK 2554 8 12 

M.A. Translation, Media and Cultural 
Transfer 

University of Warwick UK 2550 

อ .บ.  ภาษาอังกฤษ  (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร ไทย 2548 
4 Mr. Paul Chambers อาจารย Ph.D. Political Science  Northern Illinois University USA 2546 9 12 

M.A. Political Science Ohio University  USA 2536 
M.A. International Affairs  University of Oklahoma USA 2535 
B.A. Spanish University of Oklahoma USA 2531 
B.A. Letters: Humanities  University of Oklahoma  USA 2530 
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3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร  

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ประเทศ 
 

ปที่สําเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
 (จํานวน ชม./สัปดาห) 

หลักสูตรที่
สอนปจจุบัน 

หลักสูตรใหม
ป 2562 

1* นางสาวนภิสา ไวฑูรเกียรติ ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. Political Science Northern Illinois University USA 2548 9 12 

M.A. Political Science Northern Illinois University USA 2541 
ร .บ.  รัฐศาสตร (ความสัมพันธระหวางประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไทย 2538 

2 นางปทมา สุพรรณกุล ผูชวยศาสตราจารย ปร .ด.  ประชากรศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย 2550   
   วท .ม.  สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย 2541   

   ป.พส. พยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาลสวรรค-  
ประชารักษ 

ไทย 2525   

3 นายพีรธร บุณยรัตพันธ ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. รัฐศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไทย  2547 9 12 
   พบ.ม. พัฒนบริหารศาสตรทางรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร  
ไทย 2540   

   วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร  
(เกียรตินิยมอันดับ1)  

สถาบันราชภัฏจันทรเกษม  ไทย 2538   

4* Mr. Katsuyuki Takahashi ผูชวยศาสตราจารย
พิเศษ 

Ph.D. International Studies Waseda University  Japan 2552 9 12 
M.A. International Relations Waseda University  Japan 2543 

B.A. Sociology Soka University Japan 2530 
5 นางสาวณัฏฐินี ปยะศิริพนธ อาจารย ปร .ด.  การบริหารการพัฒนา: (หลักสูตรนานาชาติ) 

 
สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร (NIDA) 
ไทย 2558 7 12 

ศศ .ม.  พัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร (NIDA) 

ไทย 2548 

ศศ .บ.  รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไทย 2544 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ประเทศ 
 

ปที่สําเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
 (จํานวน 

ชม./สัปดาห) 
ลําดับ 

6* นายอาทิตย พงษพานิช อาจารย Ph.D. South East Asian Studies  University of London  UK 2554 8 12 

M.A. Translation, Media and Cultural 
Transfer 

University of Warwick UK 2550 

อ .บ.  ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร ไทย 2548 
7* Mr. Paul Chambers อาจารย Ph.D. Political Science  Northern Illinois University USA 2546 9 12 

M.A. Political Science Ohio University  USA 2536 
M.A. International Affairs  University of Oklahoma USA 2535 
B.A. Spanish University of Oklahoma USA 2531 
B.A. Letters: Humanities  University of Oklahoma  USA 2530 

 
 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
 



 3.2.3 อาจารยพิเศษ  
 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ตําแหนง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 

1 นายดิเรก   
ปทมสิริวัฒน 

ศาสตราจารย Ph.D. Economics  University of Georgia, USA 

2 นายวัลลภ  
รัฐฉัตรานนท 

รองศาสตราจารย ร .ด.  รัฐศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ไทย 

3 นายเรวัต   
แสงสุริยงค  

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ร .ด.  รัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ไทย 

4 นายอัครเดช  
ไชยเพิ่ม  

ผูชวย
ศาสตราจารย 

Dr. rer. 
publ. 

Public Affairs and 
Public Law 

Deutsche Hochschule fuer 
Verwaltungswissenschaften 
Speyer, Germany 

5 นายเฉลิมพล   
แจมจันทร 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D. Graduate School of 
Asian and African 
Area Studies 
(ASAFAS) 

Kyoto University, Japan 

6 Mr. Masato 
Abe 

อาจารย Ph.D. Marketing มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ไทย 

7 Mr. Thein  
Swe 

อาจารย Ph.D. Economic Science Australian National 
University, Australia 

8 Mr. Anders 
Engvall 

อาจารย Ph.D. Economics  Stockholm School of 
Economics, Sweden 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม 
 ไมมี 
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
     5.1 วิทยานิพนธ การวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธจะตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกับยุทธศาสตรการ
พัฒนาและความยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน 
     5.1.1   คําอธิบายโดยยอ 
 การทําวิทยานิพนธ คือการทําวิจัยเพื่อความกาวหนาทางวิชาการและการสรางยุทธศาสตรการ
พัฒนาที่ตอบสนองการสรางนักวิชาการ นักวิจัย นักบริหารในภาครัฐและเอกชนรวมทั้งผูประกอบการที่มุงเนน
ดานยุทธศาสตรการพัฒนาและความยั่งยืนในกลุมประเทศอาเซียน โดยการวิจัยมีลักษณะที่แสดงออกถึง
ความคิดริเริ่ม สรางสรรค ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา ใหคําปรึกษาและแนะนําแกนิสิตในการทําวิจัย
จนแลวเสร็จ พรอมเรียบเรียงเขียนเปนรูปเลมวิทยานิพนธ ตลอดจนตีพิมพหรือเผยแพรผานสื่อทางวิชาการ
หรือวิชาชีพตางๆ ทั้งนี้ในระดับปริญญาโทมุงใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการสรางและประยุกตใชความรู
ใหมเพื่อการพัฒนางานและสังคม 
 5.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
 5.1.2.1  มีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัยอันกอใหเกิดองคความรูใหมในสาขาวิชาอาเซียน
ศึกษาเขียนวิทยานิพนธดานอาเซียนศึกษา 
  5.1.2.2  มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการ/ทฤษฎีที่สําคัญอยางถองแทและลึกซึ้ง สามารถ
ประยุกตความรูในสาขาวิชาตางๆ ที่เกี่ยวของอยางเปนระบบ และสามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสรางสรรค
ความรูใหม 
 5.1.2.3 ความรูในการแกไขปญหาตางๆที่เกี่ยวของกับการสามารถประยุกตใชองคทําวิทยานิพนธ  
และแสดงออกถึงความสามารถ  คุณสมบัติที่พรอมในการเปนผูวิจัยหลัก 
 5.1.3 ชวงเวลา  
  หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 เริ่มทําวิทยานิพนธตั้งแตชั้นป  1  ภาคการศึกษาปลายเปนตนไป 
  5.1.4 จํานวนหนวยกิต จํานวนรวมทั้งหมด 12 หนวยกิต  กําหนดใหลงทะเบียนดังนี้ 
    แผน ก แผน ก 2  
                 วิทยานิพนธ 1  ภาคการศึกษาปลาย ของชั้นปที่ 1  จํานวน  3  หนวยกิต 
                 วิทยานิพนธ 2  ภาคการศึกษาตน ของชั้นปที่ 2  จํานวน  3  หนวยกิต 
                 วิทยานิพนธ  3 ภาคการศึกษาปลาย ของชั้นปที่ 2  จํานวน  6  หนวยกิต 
                    รวม  12 หนวยกิต 
 5.1.5   การเตรียมการ 
 5.1.5.1 แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหแกนิสิตเปนรายบุคคล 
 5.1.5.2  ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 
 5.1.5.3 นิสิตนําเสนอโครงรางวิทยานิพนธ ดวยปากเปลา และสงเลมโครงรางวิทยานิพนธ              
ตอคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 
 5.1.5.4  บัณฑิตวิทยาลัยประกาศใหจัดทําวิทยานิพนธตามโครงรางวิทยานิพนธ 
 5.1.5.5  ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
 5.1.5.6  ดําเนินการสอบวิทยานิพนธ ตอคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ 
 5.1.5.7  ดําเนินการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ  
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 อีกทั้ง มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาพรอมจัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา 
ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการวิจัยทางเว็บไซต และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ 
 
 5.1.6  กระบวนการประเมินผล  
 ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําวิจัย ที่บันทึกในสมุดใหคําปรึกษาโดยอาจารยที่ปรึกษาเปน
ผูรับผิดชอบ และประเมินผลจากรายงานที่ไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา นําเสนอ
ความกาวหนาของการวิจัย และการจัดสอบการนําเสนอที่มีอาจารยสอบไมต่ํากวา 5 คน  (โดยใหเปนไปตาม
แนวทางการจัดทําวิทยานิพนธของบัณฑิตวิทยาลัย) 
 
 กระบวนการประเมินวิทยานิพนธ 
 1. อาจารยที่ปรึกษาจะประเมินความกาวหนาในการทําวิจัยในแตละภาคการศึกษา ตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวในคําอธิบายรายวิชาวิทยานิพนธ 
 2. เมื่อนิสิตจัดทําวิทยานิพนธเรียบรอยแลวตามความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา จึงใหสอบ
ปองกันวิทยานิพนธ ซึ่งเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได โดยมีคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ โดย
ใหเปนไปตามแนวทางการจัดทําวิทยานิพนธของบัณฑิตวิทยาลัย 
 
5.2 การคนควาอสิระ  

5.2.1 คําอธิบายโดยยอ 
 การคนควาอิสระในหัวขอเรื่องที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรการพัฒนาและความยั่งยืนในภูมิภาค

อาเซียน 
5.2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

5.2.2.1 มีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัยในสาขาวิชาอาเซียนศึกษาเพื่อเขียนการคนควา
อิสระดานอาเซียนศึกษา 

5.2.2.2 มีผลการคนควาอิสระที่สะทอนถึงงานวิจัยที่มีลักษณะที่แสดงแนวทางการแกไขปญหาเชิง
พื้นที่ ความคิดริเริ่มสรางสรรค และ/หรือ การกําหนดยุทธศาสตรเพื่อการบริหารงานดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคมและวัฒนธรรม 
  5.2.2.3  มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการ/ทฤษฎีที่สําคัญ สามารถประยุกตความรูในสาขาวิชา
ตางๆ ที่เกี่ยวของอยางเปนระบบ  
 

5.2.3 ชวงเวลา 
ตั้งแตชั้นป 2 ภาคการศึกษาตนเปนตนไป 

 
5.2.4 จํานวนหนวยกิต จํานวนรวมทั้งหมด 6 หนวยกิต กําหนดใหลงทะเบียนดังนี้ 

  แผน ข 
  การคนควาอิสระ 1 ภาคการศึกษาตน ของชั้นปที่ 2 จํานวน 2 หนวยกิต 
  การคนควาอิสระ 2 ภาคการศึกษาปลาย ของชั้นปที่ 2 จํานวน 2 หนวยกิต 
  การคนควาอิสระ 3 ภาคการศึกษาฤดูรอน  ของชั้นปที่ 2 จํานวน 2 หนวยกิต 

               รวม 6 หนวยกิต 
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5.2.5 การเตรียมการ  
  5.2.5.1 การมอบหมายอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระใหกับผูเรียนเปนรายบุคคลตามหัวขอ

หรือประเด็นที่ผูเรียนสนใจจะทําวิทยานิพนธที่สนใจ อยางนอย 1 ทาน 
5.2.5.2 หลักสูตรกําหนดใหมีการจัดสัมมนาสําหรับผูเรียน/ผูเรียนเขารวม การประชุมหรือ

สัมมนาดานยุทธศาสตรการพัฒนาและความยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียนทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย 
5.2.5.3 อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระทําหนาที่ใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอการ

จัดเตรียมโครงราง กระบวนการศึกษาคนควา การจัดทํารายงานการคนควาอิสระ และการประเมินผล
กระบวนการทําการคนควาอิสระของผูเรียน 

5.2.5.4 ผูเรียนศึกษาหาหัวขอการคนควาอิสระ การจัดทําโครงรางการคนควาอิสระการเก็บ
ขอมูลและวิเคราะหผล จัดทํารายงานการคนควาอิสระ 

 
5.2.6 กระบวนการประเมินผล  

        อาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบทําหนาที่ในการประเมินผลการคนควาอิสระของ
ผูเรียนดังนี้ 
     แผน ข 

การลงทะเบียน 
วิทยานิพนธ 

หลักฐาน/รองรอย 
ความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ 

ผูประเมิน 

การคนควาอิสระ 1 
จํานวน 2 หนวยกิต 

1. หัวขอการคนควาอิสระ 
2. โครงรางการคนควาอิสระ 
3. แบบบันทึกการปรึกษาการคนควาอิสระ 

อาจารยที่ปรึกษา 
 

การคนควาอิสระ 2 
จํานวน 2 หนวยกิต 

1. รายงานความกาวหนาในการคนควาอิสระ 
2. แบบบันทึกการปรึกษาการคนควาอิสระ 

อาจารยที่ปรึกษา 
คณะกรรมการสอบ 

การคนควาอิสระ 3 
จํานวน 2 หนวยกิต 

1. รายงานการคนควาอิสระฉบับสมบูรณ 
2. แบบบันทึกการปรึกษาการคนควาอิสระ 

อาจารยที่ปรึกษา 
คณะกรรมการสอบ 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธการสอนและกิจกรรมนิสิต 
1. มีความสามารถทางการวิจัยดาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาและความยั่งยืน
ในภูมิภาคอาเซียน 
 

- สงเสริมและสนับสนุนใหนิสิตเขารวมสัมมนา/นําเสนอ  
ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
- จัดสัมมนาวิชาการ โดยใชภาษาอังกฤษในการนําเสนอ   
และใหมีนิสิตผูสนใจ และอาจารยเขารวมการสัมมนา      

2. มีภาวะผูนําและความรับผิดชอบใน
วิชาการและวิชาชีพ 
  
 

- สรางภาวะความเปนผูนําและผูตามที่ดีในการปฏิบัติงาน  
หรือการทําวิจัยรวมกับผูอื่น มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
และความรับผิดชอบในการแกไขปญหา 
- สนับสนุนใหนิสิตมีสวนรวมในกิจกรรมของสถาบันฯ  

3. เรียนรูและพัฒนาตนเองในดาน
วิชาการและวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
 

- เนนพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ภาษาอังกฤษ  
ความสามารถการคิดเชิงวิเคราะห  การคิดรวบยอด  และ 
ความสามารถการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- กลยุทธการสอนเนนการแสวงหาความรูจากแหลงตางๆ  
เชน ฐานขอมูล บทความเชิงวิชาการ สิทธิบัตร และสื่ออื่นๆ 
อยางตอเนื่อง 
  - กระตุนใหนิสิตเขารวมงานวิชาการและการประชุมใน
ระดับประเทศและตางประเทศ 
  - เพิ่มพูนทักษะดานการนําเสนอ เชน การเขียน รายงาน  
และบทความวิชาการ  การเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบตางๆ 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
 2.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม  
  2.1.1   ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 
  1) มีความรับผิดชอบตองานวิจัย ปฏิบัติและสนับสนุนใหผูอื่นใชจรรยาบรรณในการวิจัย ไม
คัดลอกผลงานของผูอื่น 
  2) สามารถชี้ใหเห็นขอบกพรองของปญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยูเพื่อการทบทวน แกไขและ
สามารถสนับสนุนใหผูอื่นใชดุลยพินิจทางดานคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการปญหานั้น 
  3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมรวมกับบุคคลและหนวยงานอื่น 
  4)  เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตาง ในบริบททาง
วิชาการหรือวิชาชีพ สามารถสื่อสารเพื่อใหขอคิดเห็นแกผูอ่ืนได 
  2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 
   1) สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 
  2) การเปนตนแบบที่ดีของอาจารย 
  3) สงเสริมใหมีการทําวิจัยที่ซื่อสัตยสุจริตและเคาระในทรัพยสินทางปญญา 

   4) การสอนจากกรณีศึกษา 
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  2.1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 
   1)  ความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย 
   2)  การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต 
  3) การมีวินัยและการมีสวนรวมของนิสิตในการเขารวมกิจกรรมของหลักสูตรฯ/ คณะ/ 
มหาวิทยาลัย 
   4)  ตรวจสอบผลงานวิจัย การลอกขอมูลในการทําวิจัย และเผยแพรงานวิจัย 
 
    2.2 ความรู 
 2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 
   1) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสรางความรู 
   2) มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการ/ทฤษฎีที่สําคัญอยางถองแทและลึกซึ้งในองคความรูที่
เปนแกนของสาขาวิชา 
   3) มีความรูที่เปนปจจุบัน รวมถึงประเด็นปญหาสําคัญที่จะเกิดขึ้น  
   4) สามารถประยุกตความรูในสาขาวิชาตางๆ ที่เกี่ยวของอยางเปนระบบ 
 2.2.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
  1)  งานมอบหมายใหคนควาดวยตนเอง เชน ทบทวนวรรณกรรมทางวิชาการหรือเอกสาร
แนวคิดทางวิชาการ 
  2)  การบรรยาย การศึกษาดูงาน  
  3)  เชิญผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณตรงในสาขาหรือเรื่องนั้นๆ มาเปนวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่อง 
  4) การทําวิทยานิพนธ 
 
 2.2.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
  1) ประเมินจากงานที่ไดมอบหมาย 
  2)  ประเมินจากการสอบวัดคุณภาพ และวิทยานิพนธ 
 
 2.3 ทักษะทางปญญา 
 2.3.1  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
   1) สามารถออกแบบ วางแผนและดําเนินการวิจัยที่ซับซอนเพื่อการพัฒนาองคความรูใหม 
   2)  สามารถพัฒนาความรูความเขาใจ โดยบูรณาการทฤษฎีตางๆไดอยางถองแทและลึกซึ้ง 
   3)  แสดงออกถึงความสามารถ คุณสมบัติที่พรอมในการเปนผูวิจัยหลัก 
  2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  
   1)  งานมอบหมายใหคนควาดวยตนเอง เชนทบทวนวรรณกรรมทางวิชาการหรือเอกสาร
แนวคิดทางวิชาการ 
    2) การบรรยาย  การศึกษาดูงาน 
    3)  เชิญผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณตรงในสาขาหรือเรื่องนั้นๆ มาเปนวิทยากรพิเศษ 
   4)  การทําวิทยานิพนธ 
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  2.3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะปญญา 
    1) ประเมินจากงานที่ไดมอบหมาย 
   2)  ประเมินจากการสอบวัดคุณภาพ และวิทยานิพนธ 
     
 2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
           2.4.1  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
    1) มีความสามารถในการแสดงความเห็นทางวิชาการ การวางแผนวิเคราะหและแกปญาที่มี
ความซับซอนดวยตนเอง     
    2)  สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพรวมสราง
ปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค 
    3) แสดงถึงความโดดเดนทางวิชาการ ในการเปนผูนําทางวิชาการ 

 

 2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

     1)  มีภาวะผูนํา และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี 
    2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
     3)  สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 
     4)  มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป 
  2.4.3 กลยุทธประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
    1)  ประเมินจากผลของงานที่มอบหมายใหทําเปนทีมรวมกับผูอื่น 
    2) ประเมินจากบุคคลรอบขาง 
 
    2.5  ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1  ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
   1) สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตร และสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควาใน
ประเด็นปญหาที่สําคัญ และซับซอนในสาขาวิชาเฉพาะ 
   2) สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตางๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ 
      3)  สามารถเผยแพรผลงานและสื่อสารกับบุคคลกลุมตางๆ ทั้งในวงการวิชาการ และวิชาชีพ
ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

 2.5.2  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข    
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1)  มอบหมายงานที่ตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการทางสถิติ 
     2)  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรูเพิ่มเติมดวยตนเอง 
   2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1) ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย 
     2) ประเมินจากการสอบวัดคุณภาพและวิทยานิพนธ 
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 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum 
mapping) 

แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูในดานใดบาง   (สัมพันธกับการ
พัฒนาผลการเรียนรูแตละดานตามขอ 2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง โดยที่
ผลการเรียนรูแตละขอของดานตางๆ ในตารางมีความหมายดังตอไปนี้ 

 
1.คุณธรรม จริยธรรม 

 1)  มีความรับผิดชอบตองานวิจัย ปฏิบัติและสนับสนุนใหผูอื่นใชจรรยาบรรณในการวิจัย ไมคัดลอก
ผลงานของผูอื่น 
 2)  สามารถชี้ใหเห็นขอบกพรองของปญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยูเพื่อการทบทวน แกไขและ
สามารถสนับสนุนใหผูอื่นใชดุลยพินิจทางดานคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการปญหานั้น 
 3)  มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมรวมกับบุคคลและหนวยงานอื่น 
 4)  เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตาง ในบริบททางวิชาการ
หรือวิชาชีพ สามารถสื่อสารเพื่อใหขอคิดเห็นแกผูอ่ืนได 

 
2.ความรู  

           1)  สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสรางความรู 
            2) มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการ/ทฤษฎีที่สําคัญอยางถองแทและลึกซึ้งในองคความรูที่เปน
แกนของสาขาวิชา 
 3) มีความรูที่เปนปจจุบัน รวมถึงประเด็นปญหาสําคัญที่จะเกิดขึ้น  
 4) สามารถประยุกตความรูในสาขาวิชาตางๆ ที่เกี่ยวของอยางเปนระบบ 
 

3.ทักษะทางปญญา 
           1) สามารถออกแบบ วางแผนและดําเนินการวิจัยที่ซับซอนเพื่อการพัฒนาองคความรูใหม 
  2) สามารถพัฒนาความรูความเขาใจ โดยบูรณาการทฤษฎีตางๆไดอยางถองแทและลึกซึ้ง 
  3) แสดงออกถึงความสามารถ คุณสมบัติที่พรอมในการเปนผูวิจัยหลัก 

 
4.ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

          1 ( มีความสามารถในการแสดงความเห็นทางวิชาการ การวางแผนวิเคราะหและแกปญาที่มีความ
ซับซอนดวยตนเอง     
         2  ( สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพรวมสรางปฏิสัมพันธใน
กิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค 
        3(   แสดงถึงความโดดเดนทางวิชาการ ในการเปนผูนําทางวิชาการ 
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5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          1) สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตร และสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควาในประเด็น
ปญหาที่สําคัญ และซับซอนในสาขาวิชาเฉพาะ 
  2) สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตางๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ 
    3) สามารถเผยแพรผลงานและสื่อสารกับบุคคลกลุมตางๆ ทั้งในวงการวิชาการ และวิชาชีพไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 



 
 

 

3) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
1.  งานรายวิชา (Course Work)                                 

1.1 วิชาบังคับ                  

950511  พัฒนาการและความรวมมือของประชาคม
อาเซียน 

                 

950512  แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาระหวางประเทศ                  

950513  การออกแบบ การจัดทํานโยบาย และยุทธศาสตร
การพัฒนา 

                 

950514  ความมั่นคงมนุษย และความยั่งยืนในประชาคม
อาเซียน 

                 

950515  ชายแดนศึกษาในอาเซียน                  

950516  ประชาคมอาเซียน และความมั่นคงระดับภูมิภาค                  

1.2 วิชาเลือก                  

950521  ประชาคมอาเซียนในบริบทพหุวัฒนธรรมศึกษา                  

950522  การเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนา และภาค
ประชาสังคมในอาเซียน 

                 

950523  การพัฒนาการเกษตร และความมั่นคงทางอาหาร
ในอาเซียน 

                 

950524  ความเทาเทียมทางเพศและความยั่งยืน                  

950525  ภาพยนตร วัฒนธรรมศึกษาในบริบทประชาคม
อาเซียน 

                 

950526  การพัฒนาในเอเชียตตตะวันออก                  

950527  การพัฒนาเมืองในเอเชียเชิงเปรียบเทียบ                  

950528  สาธารณสุขและการวิเคราะหนโยบายในกลุม
ประเทศกําลังพัฒนา 

                 
 

 



 
 

 

 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข         
การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
950529  การสรางประสบการณในประเทศกําลัง
พัฒนา: การลงภาคสนาม 

                 

950530  องคการระหวางประเทศ ความสัมพันธ
ระหวางประเทศ  

                 

2. วิทยานิพนธ                  

2.1 แผน ก แบบ ก 2                  

950595 วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก 2                  

950596 วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก 2                  

950597 วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก 2                  

3. การศึกษาคนควาอิสระ                  

3.1 แผน ข                  

955081 การคนควาอิสระ 1                  

950582 การคนควาอิสระ 2                  

950583 การคนควาอิสระ 3                  

4. วิชาบังคับไมนบัหนวยกิต                  

950501  สัมมนา 1                  

950502  สัมมนา 2                  

950503  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร                  

950504  การวิจัยแบบผสมผสาน                  

 
หมายเหตุ  * ไดเทียบผลการเรียนรูเขาสูผลการเรียนรูของหลักสูตรนีแ้ลว 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนนใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร      

วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559  
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
    2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา 

กําหนดใหระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนิสิตเปนสวนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไปดําเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได 

การทวนสอบในระดับรายวิชา อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป โดยจะมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบซึ่งประกอบไปดวยอาจารยประจําและอาจารยพิเศษเปนผูพิจารณาความ
เหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน  

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิตและรายงานผลตามเกณฑประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัย
นเรศวรยึดถือ 
    2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา เนนการทําวิจัยสัมฤทธิผลของ
การประกอบอาชีพหรือการศึกษาตอของมหาบัณฑิต โดยทําการวิจัยอยางตอเนื่อง แลวนําผลที่ไดมาเปน
ขอมูลในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน 
โดยมีหัวขอการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ดังตอไปนี้ 

สภาวะการไดงานทําหรือศึกษาตอของมหาบัณฑติ  ประเมินจากการไดงานทําหรือศึกษาตอตรงตาม
สาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวของ และระยะเวลาในการหางาน โดยทําการประเมินจากมหาบัณฑิตแตละรุนที่
สําเร็จการศึกษา 

ความพึงพอใจของมหาบัณฑิต ตอความรูความสามารถที่ไดเรียนรูจากหลักสูตร ที่ใชในการประกอบ
อาชีพหรือศึกษาตอ พรอมกับเปดโอกาสใหมีการเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

ความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิตหรือนายจาง พรอมกับเปดโอกาสใหมีขอเสนอแนะตอสิ่งที่คาดหวัง
หรือตองการจากหลักสูตรในการนําไปใชในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  
 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร 

ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยนเรศวรวาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และ (แกไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 3        
พ.ศ. 2561 
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แผน ก แบบ ก 2  
1. มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด  
2. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด  
3. สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
4. ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ  
5. มีผลการศึกษาไดคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไมต่ํากวา 3.00  
6. เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา ซึ่งเปนระบบเปดใหผูสนใจทั่วไปเขารับฟงได  
7. ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับ        

การยอมรับใหตีพิมพเปนบทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการเปนบทความวิจัยและไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ (Proceeding) ดังกลาว  

แผน ข    
1. มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด  
2. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด  
3. สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
4. ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ  
5. มีผลการศึกษาไดคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไมต่ํากวา 3.00  
6. สอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination)  
7. เสนอรายงานการคนควาอิสระและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการที่ 

มหาวิทยาลัยแตงตั้ง ซึ่งเปนระบบเปดใหผูสนใจทั่วไปเขารับฟงได  
8. รายงานการคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของรายงานการคนควาอิสระตองไดรับการเผยแพร หรือ

นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการเปนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการและไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ดังกลาว 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
1.1 มีการปฐมนิเทศหรือใหคําแนะนําแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัย ภาควิชา คณะ หลักสูตรที่เปดสอน 
1.2 มีโครงการประชุมและสัมมนาวิชาการ เพื่อเตรียมความพรอม แลกเปลี่ยนเรียนรูและแบงปน

ประสบการณดานการเรียนการสอน การวิจัย และการปฏิบัติงานดานการพัฒนาสังคมระหวาง
อาจารยใหมและคณาจารยของหลักสูตร โดยมีอาจารยในภาควิชาฯ เปน “พี่เลี้ยงวิชาการ” 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารยใหม 
2.1 การพัฒนาทักษะดานการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) สงเสริมใหคณาจารยเพิ่มพูนความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษา เทคนิค และทักษะ
ดานการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

(2) สงเสริมใหคณาจารยเขารวมโครงการ/กิจกรรม/งานประชุมวิชาการดานการจัดการเรียน
การสอน การวัดและการประเมินผล เพ่ือนํามาปรับใชในหลักสูตร   

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 
(1) สนับสนุนใหคณาจารยได 1) ศึกษาดูงาน 2) ฝกอบรม 3) ศึกษาตอ 4) แลกเปลี่ยน

ประสบการณดานการพัฒนาสังคม/การวิจัย 5) ดําเนินโครงการวิจัยรวมกับนักวิชาการดาน
พัฒนาสังคม 6) นําเสนอผลงานวิจัย ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ดําเนินการไดทั้งในระดับชาติ หรือ
นานาชาต ิ 

(2) จัดโครงการบริการวิชาการดานการพัฒนาสังคม เพื่อเปดโอกาสใหคณาจารย นิสิต และศิษย
เกาไดรวมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน และเปนโอกาสในการเพิ่มพูนความรูและ
แลกเปลี่ยนประสบการณดานการพัฒนาสังคม ตลอดจนสรางเสริมความเขมแข็งของ
เครือขายผูบริหารงานพัฒนาสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ

(3) สงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมเปนเปาหมายหลัก และพัฒนาการเรียนการ
สอนและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเปนเปาหมายรอง 

(4) สนับสนุนงบประมาณเพื่อพิมพเผยแพรองคความรูใหมที่สังเคราะหจากผลงานวิจัยของ
คณาจารย ในรูปของหนังสือ ตํารา วารสารวิชาการที่มีมาตรฐานสากล และเพื่อใหมี
ตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น 

(5) สงเสริมใหคณาจารยเขารวมโครงการบริการวิชาการดานการพัฒนาสังคม/ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกํากับมาตรฐาน  
มีการกํากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑการประกัน 

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1.1  การดําเนินการจัดทําและติดตาม มคอ. ตางๆ ของหลักสูตร ใหดําเนินการตามแผนการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ภาคการศึกษาตน/ภาคการศึกษา
ปลาย โดยใหมีการกํากับติดตามโดยคณบดี  

 จัดทําและสง มคอ. 3, 4, 5, 6, 7 และรายงานตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอัพโหลดผานระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF 

 คณะ/กองบริการการศึกษา รายงานการจัดสง มคอ. 3, 4, 5, 6, 7 เสนอที่ประชุม 
คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการสภาวิชาการ และ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามลําดับ 
 1.2  อาจารยและภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชา ตองจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียน
ใหเปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดไวในรายวิชา 
 1.3  อาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตองควบคุมการจัดการเรียนการสอน 
วิทยานิพนธและการประเมินผลการเรียน ใหเปนไปตามคุณภาพของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

2. บัณฑิต 
 มีการตรวจสอบขอมูลการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ดังนี ้
 2.1 รายงานการประเมินบัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิตรายหลักสูตรจากคณะสังคมศาสตรไมนอย
กวารอยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
 2.2  มีผลงานตีพิมพหรือไดยอมรับใหมีการตีพิมพซึ่งเปนไปตามประกาศขอบังคับวาดวย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 
 

3. นิสิต 
 มีการดําเนินการดานระบบ กลไก การกํากับติดตามและปรับปรุงการรับนิสิต การเตรียมความพรอม
กอนเขาศึกษา การสงเสริมและพัฒนานิสิต และการประเมินผลที่เกิดกับนิสิต ดังนี้ 
 3.1  กําหนดเปาหมายจํานวนรับนิสิตตามความตองการของตลาดแรงงานและสภาพความพรอมของ
อาจารยประจําที่มีอยู 
 3.2 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑที่กําหนดในประกาศรับ และมีการรับเขาศึกษา
แบบมีเงื่อนไข นิสิตจะไดรับการเตรียมความพรอมทางการเรียนหรือไดรับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผาน
เกณฑข้ันต่ํา เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสําเร็จการศึกษา  
 3.3 มีการควบคุมกํากับใหจํานวนนิสิตตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
โดยอาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือนิสิตที่มีปญหาการเรียน การทําวิทยานิพนธหรือตองการความ
ชวยเหลือดานอื่น ๆ 
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 3.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
 3.5  รายงานผลการดําเนินงาน ทั้งการคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและการจัดการขอ
รองเรียนของนิสิต 
 
4. คณาจารย 
 มีการดําเนินการดานระบบ กลไก การกํากับติดตามและปรับปรุงการบริหารและพัฒนาคณาจารย 
คุณภาพอาจารย และผลที่เกิดกับอาจารย ดังนี ้

1.1 มีระบบกลไกการรับอาจารยใหมและพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเนื่อง ทั้งในสวนของ            
วุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และประสบการณตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่
กําหนดโดย สกอ. 

1.2 มีรายงานผลการดําเนินงานในดานการคงอยูของอาจารย และความพึงพอใจของอาจารยตอการ
บริหารจัดการหลักสูตร 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
  5.1 หลักสูตรมีการกําหนดสาระวิชาทางทฤษฎีและการปฏิบัติที่ชวยสรางโอกาสในการพัฒนาความรู 
ทักษะ ผานการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ. 5 ที่เชื่อมโยงกับ 
Curriculum Mapping ดานความรูและทักษะตางๆ 
  5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการที่หลากหลาย เนนทฤษฎีและการปฏิบัติ 
การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ฯลฯ  
  5.3 จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหวางเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณเรียนรู/
การทํางาน/การประกอบอาชีพ 
       5.4 นํากระบวนการบริการทางวิชาการและการวิจัยเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน 
 5.5 ประเมินผลการเรียนรูโดยใชการประเมินตามสภาพจริงอยางชัดเจน เหมาะสม และเปนธรรม 
โดยใชเครื่องมือประเมินที่มีความหลากหลาย เชน ขอสอบอัตนัย รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลา 
การสังเกตพฤติกรรมนิสิต ฯลฯ  
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 การบริหารงบประมาณ 
ใชบคุลากรของสถานประชาคมอาเซียนศึกษารวมถึงบุคลากรสายวชิาการจากภาควิชาอื่นในคณะ 

สังคมศาสตรและใชงบประมาณแผนดิน ตลอดจนงบประมาณรายไดที่ไดรบัการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 
นเรศวร ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2565 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอน 

ลําดับ ชื่ออุปกรณ 
บริหารจัดการ 
ในสํานักงาน 

บริหารจัดการดานการ
เรียนการสอน 

หนวยนับ 

1 หองเรียน 4 หอง 
2 เกาอ้ี 150 ตัว 
3 มัลติมีเดียโปรเจกเตอร 1 4 เครื่อง 
4 กลองวิดีโอ 2 2 เครื่อง 
5 เครื่องฉายภาพแผนทึบ 2 5 เครื่อง 
6 เครื่องขยายเสียง 1 5 ชุด 
7 ไมโครโฟน 4 ตัว 
8 ระบบการจัดการเอกสารเล็กทรอนิกส  

(E-Document) 
ใชของมหาวิทยาลัย ระบบ 

9 หองคอมพิวเตอรคอมพิวเตอร 40 เครื่อง 
10 สัญญาณ Internet ไรสาย (Wireless LAN) 3 ชุด 
11 หองศึกษาคนควาดวยตนเองคอมพิวเตอร 

สื่อการเรียนการสอนและโสต 
4 

396 
เครื่อง 
แผน 

12 หองอานหนังสือจํานวนหนังสือ (รวม) 
หนังสือเฉพาะดานสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

5,623 
1,752 

เลม 
เลม 

13 อุปกรณจัดเก็บขอมูล (Storage E-Learning 1 1B) ใชของมหาวิทยาลัย ระบบ 
14 หองประชุม 3 
15 หองสโมสรนิสิต 1 
16 หองสํานักงานเลขานุการ 1 
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จํานวนทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด 
รายการ กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตําราเรียน 
ภาษาไทย 
ภาษาตางประเทศ 

 
191,485 
52,373 

วารสาร 
ภาษาไทย 

     ภาษาตางประเทศ 

 
310 
83 

โสตทัศนวัสด ุ
วิดีทัศน, แผนดิสก, เทปบันทึกเสียง, ซีดีรอม 

 
4,946 

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
 

 ABI/INFORM Complete 

 Academic Search Complete 

 Asia this Week 
 A to Z search 
 CINAHL plus with Full Text 
 CHE :PDF Dissertation Full Text 

 Communication & Mass Media Complete 
 Education Research Complete 
 Emerald 
 H.W .Wilson 

 JSTOR 

 Matichon e-Library 
 ProQuest Arts & Humanities Full Text 
 ProQuest Asian Business and Reference 
 ProQuest Dissertations & Theses 

 ProQuest Humanities Module 
 ProQuest Social Science Journals 
 SAGE Journals Online 
 ScienceDirect 

 SCOPUS 
 SpringerLink - Journal 
 ThaiLis Digital Collection (TDC) 
 Web of Science (ISI) 

 Wiley InterScience 
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จํานวนทรัพยากรสารสนเทศของคณะสังคมศาสตร 

ที ่ หมวดหมูหนังสือ 
จํานวน 

)เลม/รายการ(  
1 หนังสือทั่วไป 1,515 
2 หนังสือดานจิตวิทยา 356 
3 หนังสือทางดานประวัติศาสตร 923 
4 หนังสือทางดานสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา 1,805 
5 หนังสือทางดานรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 1,351 
6 หนังสือทางดานเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา 931 
7 โสตทัศนวัสดุ 296 

รวม 7,177 
 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
1) มีหองเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณที่ทันสมัยเอื้อใหคณาจารยสามารถปฏิบัติงานสอนได

อยางมีประสิทธิภาพ 
2) มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่มีความพรอมทั้งวัสดุอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอร ระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร และระบบซอฟตแวรที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เปดสอนอยางเพียงพอตอการปฏิรูป
การเรียนรูดวยหลักความคิดปฏิบัติการเพื่อใหเห็น ใหคิด และไดทํา 

3) มีเจาหนาที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และซอฟแวรที่ใช
ประกอบการสอนที่พรอมใชปฏิบัติงาน 

4) มีหองสมุดหรือแหลงความรูและสิ่งอํานวยความสะดวกในการสืบคนความรูผานระบบ   
อิเล็กทรอนิกสตลอดจนมีหนังสือ ตําราและวารสารในสาขาวิชาที่เปดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

5)   มีเครื่องคอมพิวเตอรประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการเรียนการสอนในวิชา 
ปฏิบัติการจํานวนนิสิตในอัตราสวน เปนอยางนอย 1:1 และมีโปรแกรมที่ถูกตองตามกฎหมายติดตั้งบนเครื่อง
คอมพิวเตอรทุกเครื่อง 
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

7.1 ตัวบงชี้หลัก (Core KPIs) 
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนที่จะทําใหบัณฑิตมีคุณภาพอยางนอย

ตามมาตรฐาน  ผลการเรียนรูที่กําหนด โดยมีตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 
ที ่

 
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่4 

2562 2563 2564 2565 
1 อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 

และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
    

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

    

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

    

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30  วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

    

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60  วัน หลังสิ้น 
ปการศึกษา 

    

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

    

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธการสอน หรือ  การประเมินผลการ
เรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

    

8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน     
9 อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง     
10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50  ตอป 
    

11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา  
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0  

   
 

 
 

12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.0  

    

 
เกณฑการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการรับรองและเผยแพรหลักสูตร 
 เกณฑการประเมินผลการดําเนินการ เปนไปตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ หลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตองมีผลดําเนินการบรรลุ
เปาหมายตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ที่ 1-5) และตัวบงชี้ที่ 6-12 จะตองดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมายอยาง
นอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ในปที่ประเมิน จึงจะไดรับรองวาหลักสูตรมีมาตรฐานเพื่อเผยแพรตอไป และ
จะตองรับการประเมินใหอยูในระดับดีตามหลักเกณฑนี้ตลอดไป เพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอยางตอเนื่อง 
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7.2 ตัวบงชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชา (Expected Learning Outcomes) 
 Expected Learning Outcomes ที่เปนตัวบงชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชาที่กําหนดใน มคอ.2 จะถูก
ควบคุมตัวบงชี้ใหบรรลุเปาหมาย โดยคณะ/หลักสูตร/สาขา 

 
ที ่

 
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย 

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 

2562 2563 2564 
1 รอยละของนิสิตที่สามารถเขียนกรอบแนวคิดเบื้องตนในการทําวิจัย  

(Concept Paper) เพื่อเตรียมสอบโครงรางวิทยานิพนธไดในปการศึกษาที่ 1 
60 40 - 

2 รอยละของนิสิตที่สามารถสอบโครงรางวิทยานิพนธไดในปการศึกษาที่ 2 ภายในภาค
การศึกษาตน 

- 60 40 

3 รอยละของนิสิตที่สอบผานวิชาภาษาอังกฤษ ตามเกณฑของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 ในปการศึกษาที่ 2  

- 70 30 

4 รอยละของนิสิตที่ไดตอบรับใหนําเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
ภายในปการศึกษาที่ 2 

- 60 40 

5 รอยละของนิสิตที่ไดตอบรับใหตีพิมพสวนของวิทยานิพนธในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑของมหาวิทยาลัยนเรศวรภายในปการศึกษาที่ 2 

- 60 40 

 
7.3 ตัวบงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย 

ตัวบงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย จะควบคุมโดยการออกประกาศ มาตรการ กํากับ ติดตาม ประเมินตัว
บงชี้ใหบรรลุเปาหมายโดยมหาวิทยาลัย 

 
ที ่

 
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย 

ปที่ 1 
 

2562 

ปที่ 2 
 

2563 

ปที่ 3 
 

2564 
1 รอยละของรายวิชาเฉพาะสาขาทั้งหมดที่เปดสอนมีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐ

มาบรรยายพิเศษอยางนอย 1 ครั้ง 
 

35 
 

40 
 

40 

2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนดตามแผนการ
ศึกษาของหลักสูตร 

- 20 20 

3 รอยละของจํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการศาสตร 40 50 50 

4 รอยละของจํานวนงานวิจัยที่มีงานวิจัยในลักษณะบูรณาการศาสตร - 30 30 

5 จํานวนนวัตกรรมที่สรางขึ้นโดยนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา - - 1 

6 จํานวน start-up/ entrepreneurship - - 1 

7 จํานวนเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับภาครัฐ เอกชน หรือสถานประกอบการ ใน
ประเทศ และ หรือตางประเทศ  

- 2 2 

8 จํานวนพื้นที่เปาหมาย (target area) ใหผูเรียนไดพัฒนาองคความรูและสรางนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชน 

- - 1 
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คํานิยาม 
พื้นที่เปาหมาย  หมายถึง พื้นที่เปาหมายตามแผนยุทธศาสตรของภาคเหนือ ภาคเหนือตอนลาง 
นวัตกรรม  หมายถึง การนําความรูและความคิด มาสรางสรรค มาใชในการสรางหรือปรับปรุง

ผลิตภัณฑ บริการ กระบวนการจัดการ และสิ่งอื่นๆ ซึ่งจะทําใหเกิดสิ่งใหมเพื่อทํา
ใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม  

สตารทอัพ (Startup)  หมายถึง ธุรกิจเกิดใหมที่ตองการสรางความเปลี่ยนแปลงดวยนวัตกรรมที่แตกตาง
เพื่อสรางมูลคาเพ่ิมและมีการเติบโตทางธุรกิจอยางรวดเร็ว  

ผูประกอบการ  หมายถึง บุคคลที่ทําธุรกิจ โดยมุงมั่นที่จะทําใหสิ่งที่ตนตองการเปนจริง และเมื่อ
ตองเผชิญกับปญหาก็จะคนหาหนทางเพื่อใหธุรกิจประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งใจ 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 
     กระบวนการที่จะใชในการประเมิน และปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไว  เพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอวามีความเขาใจหรือไม 
โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน การอภิปรายโตตอบระหวางผูเรียนและ
อาจารยผูสอน การตอบคําถามในช้ันเรียน ซ่ึงเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลาวขางตนแลว ก็ควรจะสามารถประเมิน
เบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน รวมถึงการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน ซึ่งจะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความ
เขาใจในเนื้อหาที่ไดเรียนไปหรือไม หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาส
ตอไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยผูสอนในการใชแผนกลยุทธการสอน 
                ใหผูเรียนไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยผูสอนในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน 
การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมายหรือวัตถุประสงคของรายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการ
ใชสื่อการสอนในทุกรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละรายวิชาในแตละ
ภาคการศึกษาแลว ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ซ่ึงรวมถึงการประเมินผล และ
การทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ พรอมปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะและจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษา เมื่อสิ้นปการศึกษา รวมทั้งการสํารวจจากนิสิตป
สุดทาย มหาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ผูทรงคุณวุฒิภายนอก และผูใชมหาบัณฑิต  
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
          ใหประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที ่7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย 
3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอยางนอย 1 คน (ควรเปนคณะกรรมการประเมินชุด
เดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
           วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม จากรายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาวามหาบัณฑิต
บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไวหรือไม รวมทั้งใหนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุง และพัฒนา
หลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของหลักสูตรตอไป  
 สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทําทุกปเพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความ
ตองการของผูใชมหาบัณฑิต 
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ภาคผนวก 
 

ก. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
ข. สรุปผลการวิพากษหลักสูตร 
ค. ผลงานทางวิชาการ การคนควา วิจัย หรือการแตงตําราของอาจารยประจําหลักสูตร 
ง. Program Structure และCurriculum Mapping 
จ. ผลการสํารวจความตองการศึกษาตอในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียน

ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ.2562 
ฉ. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
ช. ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
ซ. ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  

(แกไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                    
ฌ. ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  

(แกไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 
ญ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรเรื่องหลักเกณฑการเทียบโอนหนวยกิตระดับบัณฑิตศึกษา 
ฎ สัญญาจางอาจารยชาวตางประเทศ 
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ภาคผนวก ก 
 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ข 
สรุปผลการวิพากษหลักสูตร 
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ภาคผนวก ค 
ผลงานทางวิชาการ การคนควา วิจัย หรือการแตงตําราของอาจารยประจําหลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานในระบบ CHECO 

ชื่อ-สกุล 
ภาษาไทย : ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ 
ภาษาอังกฤษ : Asst.Prof.Dr. Napisa  Waitoolkiat 
  

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

1. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
- 

0.8 

2. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
- 

0.6 

3. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 
-  

1 

4. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 
- 

1 

5. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
-  

0.4 

6. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 
-  

0.2 

7. ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอรับตําแหนงทางวิชาการแลว 
-  

1 

8. ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับ
การประเมินตําแหนงทางวิชาการ 
- 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูลกลุมที่ 2 
- 

0.6 

10.  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.2 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

-  

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีอยูในฐานะขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

Petcharameesree,S.,  Waitoolkiat,N.(2016). Migration Paper for Working Group on Migration,  

being submitted as a memorandum endorsed by the Meeting of Network of East Asian 

Think-Tank (NEAT) to The ASEAN Plus Three Preparatory Senior Officials’ Meeting (APT 

Prep-SOM) and the East Asia Summit Preparatory Senior Officials’ Meeting (EAS Prep-

SOM) held on 12 August  2016 at the Lao Plaza Hotel, Vientiane 

0.4 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

Chambers,P., Waitoolkiat,N. )2016(. The Resilience of Monarchised Military in Thailand. 
          Journal of Contemporary Asia 2016; 46(3): 425-444. )Scopus (   

            Waitoolkiat,N.,  Chambers,P) .2015.( Political Party Finance in Thailand Today: Evolution, 
                        Reform, and Control. Critical Asian Studies 2015; 47 (4): 611-640. )Scopus (  

    

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก
ประกาศ (ซ่ึงไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพไวในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

 

0.8 

14. ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
- 

1 

15. ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 
- 

1 

16. ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
           Waitoolkiat, N., Takahashi, K., Pongpanit, A., Chambers, P., Jitpiromsri, S. et al,. (2017). 

Locating Peace through Diversity: the Cases of Thailand’s Deep South and Indonesia’s 

1 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

Aceh Province. The Toyota Foundation 2017 International Grant Program. Cultivating 
Empathy Through Learning from Our Neighbors: Practitioners' Exchange on Common 
Issues in Asia. Research Fund 4,500,000 Yen. 

 

17. ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
- 

1 

 

ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการขางตน ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เปนผลงาน        
ทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนง  
ทางวิชาการ เปนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานในระบบ CHECO 
ชื่อ-สกุล 
ภาษาไทย : คัทซูยูกิ ทาคาชิ  
ภาษาอังกฤษ : Hon. Asst. Prof. Dr. Katsuyuki  Takahashi   
  

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

18. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
- 

0.8 

19. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
- 

0.6 

20. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 
-  

1 

21. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 
- 

1 

22. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
-  

0.4 

23. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 
-  

0.2 

24. ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอรับตําแหนงทางวิชาการแลว 
-  

1 

25. ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับ
การประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

 

1 

26. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูลกลุมที่ 2 
-  

0.6 

     10.  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ            

0.2 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป นํ้าหนัก 

Takahashi, K. )2015 .(The role of Okawa Shumei in the formation of Greater East Asia 
             Co-Prosperity Sphere, Southeast Asian Review, Vol. 4, No. 7, 2015, pp. 39-50. 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยูในฐานะขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
 Takahashi, K. )2019 .(Voting  in elections in Phitsanulok, Thai-Japan International 

Sympodium 2018  9th -10th February, 2019, pp.77-87 

0.4    

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
Takahashi, K. )2015 .(ASEAN in A Japanese View : Images of Asianism and Orientalism 

Reflected in the Articles Written by Japanese Intellectuals in Gaiko Forum and 
Gaiko Journals, Japanese Studies Journal, Vol. 32 , No. 1, 2015, pp. 51-70 )SJR( 

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก
ประกาศ (ซ่ึงไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพไวในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 
 

0.8   

14. ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 1 
15. ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 

- 
1 

16. ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
          Waitoolkiat, N., Takahashi, K., Pongpanit, A., Chambers, P., Jitpiromsri, S. et al,. (2017). 

Locating Peace through Diversity: the Cases of Thailand’s Deep South and 
Indonesia’s Aceh Province. The Toyota Foundation 2017 International Grant 
Program. Cultivating Empathy Through Learning from Our Neighbors: Practitioners' 
Exchange on Common Issues in Asia. Research Fund 4,500,000 Yen. 

1 
 

17. ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
- 

1 
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ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการขางตน ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เปนผลงานทาง
วิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
เปนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

 

 
     ( Honorary Assistant Professor Dr. Katsuyuki Takahashi) 

      ประวัติและผลงานทางวิชาการ  
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานในระบบ CHECO 

ชื่อ – สกุล 
(ภาษาไทย) : ดร.อาทิตย พงษพานิช  
(ภาษาอังกฤษ) : Dr. Atit Pongpanit 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป น้ําหนัก 

1. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
  

0.8 

2. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
  

0.6 

3. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 
   

1 

4. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 
     

1 

5. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
        

0.4 

6. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 
        

0.2 

7. ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอรับตําแหนงทางวิชาการแลว 
        

1 

8. ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามา
ขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

  

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูลกลุมที่ 2 
       

0.6 

10.  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ    

0.2 

        อัลณิกา ตะบุญเรือง และ อาทิตย พงษพานิช. (2558).การศึกษาภาพตัวแทนของตัวละครชายใน   
วรรณกรรม เรื่อง โคะโคะโระ ของ นัทสึเมะ โซเซคิ. เอกสารหลังการประชุม การประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ. 2558. 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป น้ําหนัก 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยูในฐานะขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

           Pongpanit, A. (2016). “Queering” Thai Masculinities and Sexualities in Phi Mak Phra  
Khanong. Journal of Social Sciences Naresuan University. Vol.12 No.1  
(January-June 2016). 

 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต
วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพไวในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล 
TCI กลุมที่ 1  

0.8 

14. ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
       

1 

15. ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 
  

1 

16. ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
           Waitoolkiat, N., Takahashi, K., Pongpanit, A., Chambers, P., Jitpiromsri, S. et al,. 

(2017). Locating Peace through Diversity: the Cases of Thailand’s Deep 
South and Indonesia’s Aceh Province. The Toyota Foundation 2017 
International Grant Program. Cultivating Empathy Through Learning from 
Our Neighbors: Practitioners' Exchange on Common Issues in Asia. Research 
Fund 4,500,000 Yen. 

 

1 
 

17. ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
       

1 
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ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการขางตน ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เปนผลงานทาง
วิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ เปนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานในระบบ CHECO 
ชื่อ – สกุล 
(ภาษาไทย) : ดร. พอล แชมเบอรส 
(ภาษาอังกฤษ) : Dr. Paul Chambers 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป น้ําหนัก 

1. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
       

0.8 

2. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
         

0.6 

3. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 
   

1 

4. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 
      

1 

5. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
        

0.4 

6. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 
   

0.2 

7. ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอรับตําแหนงทางวิชาการแลว 
 

1 

8. ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามา
ขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

        

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูลกลุมที่ 2 
       

0.6 

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ            

       

0.2 

 11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ           
      ระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยูในฐานะขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ   
      ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ 
      เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
       

0.4    
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป น้ําหนัก 

      Chambers,P. (2017 ). Back to the Future: Assessing Khakistocracy and Military-Monarchy     
Relations in Post-2016 Thailand.  A Paper presented at the Workshop 
entitled Coups, Kings and Crisis: Thailand’s Political Troubles, Stanford 
University, January 24-26, 2017. 

      Waitoolkiat,N., Chambers, P. (2017 ). Participants representing Naresuan University at the 
International Workshop on  Sustainable Development in the ASEAN: Sharing 
experiences and Lessons Learned (SELL) from Luang Prabang  26 February-1 
March 2017 Xishuangbanna Hotel Luang Prabang Province, Laos PDR 

      Chambers, P., Waitoolkiat,N. (2017 ).  The Role of Security Forces in Thailand’s Deep South 
Counter-Insurgency, A Paper presented as part of the double panel entitled 
Continuing Conflict in Thailand’s Deep South Borderlands since the Coup: 
Dimensions, Trends and Challenges, International Conference on Thai Studies, 
July 18, 2017 

      Waitoolkiat, N., Chambers, P. (2017).  Convenors of the 11th Congress of the Asian Political 
and International Studies Association.  Held at the College of ASEAN Community 
Studies, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand, October 20-21, 2017. 

      Waitoolkiat,N., Chambers, P. (2017).Democratization in Thailand and Regional 
Interdependencies, A Paper presented at the 11th Congress of the Asian 
Political and International Studies Association.  Held at the College of ASEAN 
Community Studies, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand, October 20-
21, 2017.  The paper is part of a panel sponsored by Friedrich Ebert Stiftung. 

      Chambers, P.(2017). The Ideology of Thailand’s Military. A Paper presented at the Council 
on Thai Studies Conference, a joint project of the University of California-Los 
Angeles and Naresuan University, November 10-11,2017 

0.5    

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล  
     ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร 
     ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

 Chambers, P. (2017).  Book Review The Rise of the Octobrists in Contemporary 
Thailand: Power and Conflict among Former Left-Wing Student Activists in 
Thai Politics, Asian Affairs: An American Review, 44, 3, 2017. (SCOPUS) 

Sripokangkul, S., Chambers, P. (2017 ). Returning Soldiers to the Barracks: Military Reform 
as the Crucial First Step in Democratising Thailand, Pertanika Journal of Social 
Sciences and Humanities, 25 (1): 1-20 (2017), (SCOPUS)  

 

1 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป น้ําหนัก 

Chambers P., Waitoolkiat N. (2017 ).  The Resilience of Monarchized Military in Thailand  In 
Kanchoochat, Veerayooth, Hewison, Kevin, eds.,  Thailand’s Authoritarian Turn: 
Military, Monarchy and Repression.  Journal of Contemporary Asia, Special Issue: 
Volume 46, Number 3, 2016. (SCOPUS) 

 Waitoolkiat, N., Chambers, P. (2017). Political Party Finance in Thailand Today: Evolution, 
Reform, and Control, Critical Asian Studies, 47, 4, 2015. (SCOPUS) 

           Chambers, P. (2017).  Neo-Sultanistic Tendencies: The Trajectory of Civil-Military 
Relations in Cambodia, Asian Security, 11, 3, 2015. (SCOPUS) 

 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศ
ใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพไวในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1  

0.8   

14. ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน  1 

15. ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร  1 

16. ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
           Waitoolkiat, N.& Takahashi, K.& Pongpanit, A.& Chambers, P.& Jitpiromsri, S. et al,. 

(2017). Locating Peace through Diversity: the Cases of Thailand’s Deep South 
and Indonesia’s Aceh Province. The Toyota Foundation 2017 International 
Grant Program. Cultivating Empathy Through Learning from Our Neighbors: 
Practitioners' Exchange on Common Issues in Asia. Research Fund 4,500,000 
Yen. 

1 
 

17. ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว         1 

 

ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการขางตน ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เปนผลงานทาง
วิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
เปนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานในระบบ CHECO 

ชื่อ – สกุล 
(ภาษาไทย) : ดร.ณัฏฐินี  ปยะศิริพนธ 
(ภาษาอังกฤษ) : Dr.Natthinee  Piyasiripon 
 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป น้ําหนัก 

1. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
  

0.8 

2. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
 

0.6 

3. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 
 

1 

4. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 
 

1 

5. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
 

0.4 

6. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 
 

0.2 

7. ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอรับตําแหนงทางวิชาการแลว 
 

1 

8. ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามา
ขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

     

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูลกลุมท่ี 2 
 

0.6 

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
     ระดับชาติ        

 

        ณัฏฐินี ปยะศิริพนธ, บุญสง กวยเงิน, กมลรัตน เฟองปรางค และโชติกา ลาวิณห. (2560). การศึกษา     
แนวโนม และทิศทางการใชประโยชนท่ีดินและการพัฒนาท่ีอยูอาศัย กรณีศึกษาอําเภอเมือง 
จังหวัดแมฮองสอน.การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3. พิษณุโลก, 23 
มีนาคม 2560, หนา 710-714. 

         Piyasiripon, N. (2016). Factor affecting Policy Implementation Effectiveness toward 
National Security Policy in Southernmost Provinces of Thailand.  Proceedings of 
the 38th National Graduate Research Conference, Phitsanulok, 19 February 2016, 
p.169-176. 

 
 
 

0.2 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป น้ําหนัก 

       Piyasiripon, N. (2018). Ethnonationalism Discourse and Conflict in Deep South of Thailand 
in the Context of Asymmetric Conflict. The 5 th International Conference on Security 
Studies (ICSS 2018) at Command and General Staff College, Bangkok, Thailand, 25-26 
July 2018, p.14-18. 

0.2 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยูในฐานะขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

        พีรธร บุณยรัตพันธุ, บุญสง กวยเงิน, ภารดี อาจละสุทธิ์, วราภรณ ณ ถลาง และ ณัฏฐินี ปยะศิริพนธ.  
(2559). การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถผูพิการผานการศึกษาตอเนื่อง. สักทอง : 
วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 22 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม สิงหาคม 2559.          
(TCI กลุม 1) 

0.4 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
ณัฏฐินี ปยะศิริพนธ. (2561). พหุวัฒนธรรมกับการยุติความรุนแรงภายใตอิทธิพลวาทกรรมชาติพันธุ

ชาตินิยมมลายูปาตานีในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต จุลสารความมั่นคงศึกษา. (มิถุนายน 
2561) ฉบับ 198. สถาบันการขาวกรอง. กรุงเทพฯ: สํานักขาวกรองแหงชาติ. 

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออก
ประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพไวในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

0.8 

     ณัฏฐินี ปยะศิริพนธ. (2561). ชุมชนพหุวัฒนธรรมทามกลางวาทกรรมชาตินิยมในพื้นที่สามจังหวัด 
               ชายแดนภาคใตของไทย. วารสารรัฏฐาภิรักษ วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกัน

ประเทศ. ปที่ 60 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2561). (TCI กลุม 1) 
     Piyasiripon,N. (2017). Opportunities and Challenges: Prospects for Mukdahan Special 

Economic Zone. The Academic Services Journal, Prince of Songkla University,Vol. 29, 
No.1, Jan-Apr. 2018. (TCI กลุม 1) 

 

14. ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
  

1 

15. ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 
 
 
 
 

 

1 
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป น้ําหนัก 

16. ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
        ณัฏฐินี ปยะศิริพนธ, (2560). โครงการวิจัย เรื่อง พลวัตของชุมชน 2 วิถีภายใตกระแสวาทกรรมชาตินิยม

มลายูปาตานีใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ระยะเวลาดําเนินการ มิถุนายน 2560 – มีนาคม 2561 
ไดรับทุนสนับสนุนจากคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (คปต.) 
ประจําปงบประมาณ 2560 ตามหนังสือท่ี นร.0807.03.01/377 ลงวันท่ี 8 มิ.ย.2560 (หัวหนา
โครงการ) 

       ณัฏฐินี ปยะศิริพนธ, (2559). โครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการใชประโยชนที่ดินเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน ไดรับทุนสนับสนุนจากการเคหะแหงชาติ ประจําปงบประมาณ 2559 โดยมีระยะ
การดําเนินการตั้งแต 25 มีนาคม - 19 ธันวาคม 2559 (นักวิจัยรวม) 

1 
 

17. ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
 

1 

 
ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการขางตน ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เปนผลงานทาง

วิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
เปนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานในระบบ CHECO 

ชื่อ – สกุล 
(ภาษาไทย) : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปทมา  สุพรรณกุล 
(ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Pattama Suphunnakul 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป น้ําหนัก 

1. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
 

0.8 

2. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
 

0.6 

3. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 
 

1 

4. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 
 

1 

5. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
 

0.4 

6. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 
 

0.2 

7. ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอรับตําแหนงทางวิชาการแลว 
 

1 

8. ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามา
ขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูลกลุมที่ 2 
      เจษฎากร โนอินทร, ปทมา สุพรรณกุล, ธนัช กนกเทศ และปราโมทย วงคสวัสดิ์. (2558). ปจจัยที่มี

ความสัมพันธเชิงสาเหตุกับพฤติกรรมการควบคุมปองกันภาวะแทรกซอน โรคเบาหวานชนิดที่ 2 
ของพระสงฆในเขตภาคเหนือตอนบนประเทศไทย. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
2558; 10(1) : 41-52. 

0.6 

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

 

0.2 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยูในฐานะขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

 
 
 

0.4 
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12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออก
ประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพไวในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

        ปทมา สุพรรณกุล และ วัชรี ศรีทอง. (2558). โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอ 
                พฤติกรรมการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดของพระสงฆที่ปวยเปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขต

ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย. วารสารพฤติกรรมศาสตร 2558; 21(1): 95-109. 
        ฉัตรณรงค พุฒทอง, ภูดิท เตชาวัฒน, และปทมา สุพรรณกุล. (2558). ความสัมพันธระหวางคาดัชนีมวล

กายกับคุณภาพชีวิต ของนิสิตชั้นปที่ 3 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร. วารสารการ
พยาบาลและสุขภาพ 2558; 9(2): 166-174. 

        กูเกียรติ กอนแกว  และปทมา สุพรรณกุล.(2558). การพัฒนารูปแบบการปองกันและควบคุมโรคมาลาเรีย
สําหรับพื้นที่ชายแดน ไทย-พมา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 2558; 9(3): 196-207. 

        ถาวร มาตน, ปทมา สุพรรณกุล, ภูดิท เตชาติวัฒน, นันทิดา ฤทธิ์ไทสงค, ฉัตรณรงค พุฒทอง และ 
                 สิทธิศักดิ์ ติคํา (2557).การจัดการโรคเบาหวานในชุมชน ดวยรูปแบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง

ภาคขยาย. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ 2557; 8(3) : 48-55. 
      บรรหาร ปรุงโพธิ์, ปทมา สุพรรณกุล, ณรงคศักดิ์ หนูสอน และธนัช กนกเทศ. (2557). การวิเคราะห 
                เครือขายทางสังคมชมรมสรางสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ 
                2557;8(1) : 49-60. 

        พณิตา เซี่ยงจง, ธนัช กนกเทศ  และปทมา สุพรรณกุล. (2557) ปจจัยที่สงผลตอการควบคุมระดับน้ําตาล
ในเลือดของผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพสุขภาพตําบล อําเภอเมือง 

                 ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ 2557; 8(พิเศษ), 30-38: 
         นันทวดี ปนปนคง, ปทมา สุพรรณกุล, ธนัช กนกเทศ  และพีรญา อึ้งอุดรภักดี. (2557) การพัฒนา  

รูปแบบการปองกันสุขภาพจากมลพิษหมอกควันโดยใชชุมชนเปนฐาน:กรณีศึกษาชาเผาไทใหญ ชุมชน
หมอกจําแป จังหวัดแมฮองสอน. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ 2557; 8(พิเศษ) : 145-162. 

         กรวิกา ภูพงศพันธกุล, ปทมา สุพรรณกุล, ฉันทนา จันทรบรรจง และถาวร มาตน.(2557). การวิเคราะห
อิทธิพลเสนทางปจจัยท่ีมีความสัมพันธเชิงสาเหตุกับทารกแรกคลอด น้ําหนักนอยในโรงพยาบาล
สายใยรัก แหงครอบครัว:กรณีศึกษาพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 18. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ 
2557; 8(พิเศษ) : 118-134. 

 

0.8   
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        ปทมา สุพรรณกุล.(2557). ปจจัยพยากรณพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของพระสงฆที่ปวย
เปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตภาคเหนือตอนบน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
ฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2557; 8(2): 259-269. 

 

14. ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
 

1 

15. ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 
 

1 

16. ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
 

1 
 

17. ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
 

1 

 
ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการขางตน ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เปนผลงานทาง

วิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
เปนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานในระบบ CHECO 

ชื่อ – สกุล 
(ภาษาไทย) : ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรธร  บุณยรัตพันธุ 
(ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Piratorn Punyaratabandhu 
 

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป น้ําหนัก 

1. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
 

0.8 

2. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
 

0.6 

3. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 
 

1 

4. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 
 

1 

5. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
 

0.4 

6. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 
 

0.2 

7. ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอรับตําแหนงทางวิชาการแลว 
 

1 

8. ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับ
การประเมินตําแหนงทางวิชาการ 
 

1 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูลกลุมที่ 2 
          พีรธร บุณยรัตพันธ, กฤษฎากรณ ยูงทอง, ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์  และณัฐวุฒิ บังจันทร. (2560).   

ความขัดแยงทางการเมืองไทยกับการยกรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559: แนวโนมการปฏิรูปการ
เมืองไทย วารสารสิ่งแวดลอมศึกษา-สสศท ปที่ 8 ฉบับที่ 17 หนา18-34  (TCI  กลุม 3) 

0.6 

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
ระดับชาติ 

0.2 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:piratorn@gmail.com
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ผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานยอนหลัง 5 ป น้ําหนัก 

11.  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ  
      นานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยูในฐานะขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ 
      คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร 
      ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

          Punyaratabandhu, P., Swaspitchayaskun,J. (2016).”One Belt One Road:Challenges and  
                Opportunities for Thailand” International Conference of Taiwan’s Thailand 
                Studies (ICTTS): The Exchange and Strategy of Political Economy,Language  
                Education and Social Culture,10-11 November 2016,Tainan,Taiwan:Center foe  
                East Asia Development and Governance  (CEADG)  of National Cheng Kung  
                University 

0.4 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูล  
     ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร 
     ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล  
     ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง 
     วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ 
     จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก 
     ประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพไวในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 
         พีรธร บุณยรัตพันธ, บุญสง  กวยเงิน และ ชุมพล เสมาขันธ (2558)  การพัฒนากระบวนการเพิ่มขีด

ความสามารถคณะกรรมการหมูบานในการพัฒนาหมูบาน จังหวัดพิษณุโลก วาสารบัณฑิตศึกษา
มนุษยศาสตรสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 หนา 100-126              
(TCI กลุมท่ี 1) 

         พีรธร บุณยรัตพันธ,บุญสง  กวยเงิน, ภารดี อาจละสุทธิ์, วราภรณ ณ ถลาง  และณัฎฐินี  ปยะศิริพนธ 
(2559).  การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถผูพิการผานการศึกษาตอเนื่อง สักทอง: 
วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 22 ฉบับที่ 2 หนา51-63 (TCI กลุมท่ี 1) 

0.8 

14. ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 1 

15. ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 1 

16. ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 1 
 

17. ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
 

1 

 
ขอรับรองวาผลงานทางวิชาการขางตน ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เปนผลงานทาง

วิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
เปนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 
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ลงชื่อ …………………………………………. 
        (ผศ.ดร.พีรธร  บุณยรัตพันธุ) 

       เจาของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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ภาคผนวก ง 
Program Structure และCurriculum Mapping 
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สาระการปรับหลักสูตรตาม Outcome Based Learning  

ปท่ี 1 ปที่ 2 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/ ภาคฤดูรอน ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนท่ี 2/ ภาคฤดูรอน 

K: แนวคิด ทฤษฎีดานการ 
    จัดทํานโยบายและ 
    ยุทธศาสตรการพัฒนา 
    ระหวางประเทศ 

S: ออกแบบ และจัดทํา 
    นโยบายและยุทธศาสตร 
   การพัฒนา 
A: ความสามารถในการ 
    บูรณาการศาสตรตางๆ 

K: ความรูในดานเศรษฐกิจ 
    สังคม วัฒนธรรม ความ 
    มั่นคง และการจัดการ 
    ภาครัฐ 
S: ทักษะการอธิบายและ 
    แกปญหาเชิงพื้นท่ีที่ 
    สอดคลองกับบริบทของ 
    อาเซียน  

A: สามารถเชื่อมโยงความ 
    หลากหลายของสังคมโลก 
    ในทุกมิติ 

K: ความรูดานการวิจัยทาง 
    สังคมศาสตร 

S: ทักษะการแกปญหาและ 
    พัฒนาเชิงพ้ืนที่และสราง 
    กลไกที่มีประสิทธิภาพใน 
    เชิงนโยบายและเชงิยุทธศาสตร 
A: จริยธรรม และจิตสํานึก 
     สาธารณะ 

K: เทคนิคการวิเคราะหและ 
    วิพากษนโยบายและ 
    ยุทธศาสตรการพัฒนา 
    ระหวางประเทศ 
S: ทักษะการสื่อสารเพื่อการ 
    แกปญหาและพัฒนาเชิงพื้นที่ 
    และการสรางกลไกที่ม ี
    ประสิทธิภาพในเชิงนโยบาย 
    และเชิงยุทธศาสตร 
A: ความคิดเชิงวิเคราะห  
    วิพากษ และการสื่อสาร 

Expected Learning Outcomes 
ความสามารถในการบูรณาการศาสตรตางๆโดยประยุกตใชความรู
ไปสูการปฏิบัติ 

Expected Learning Outcomes 
สามารถวิจัย และทํางานอยางเปนระบบ เพ่ือการแกปญหาและพัฒนา
เชิงพื้นที่และการสรางกลไกที่มีประสิทธิภาพในเชิงนโยบายและเชิง
ยุทธศาสตรที่สอดคลองกับบริบทของอาเซียน 

Program Learning Outcomes (Competence based education) 
1) มีความรูความเขาใจในประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะบทบาทระดับภูมิภาคและบทบาทที่มีตอประชาคมโลก ที่สามารถทํางานไดทั้งในภาครัฐ  
    ภาคเอกชน และองคกรระหวางประเทศ 
2) มทีักษะในการนําความรูจากการวิจัยไปใชในการพัฒนาและแกปญหาเชิงพื้นที่ที่สอดคลองกับบริบทของอาเซียน 
3) มีความเปนผูนําเชิงวิชาการ สามารถประยุกตใชความรูไปใชงานโดยการออกแบบและวางแผนเชิงกลยุทธ 
4) มีความสามารถในการนําความรู ความเชี่ยวชาญในการสรางกลไกที่มีประสิทธิภาพในเชิงนโยบายและเชิงยุทธศาสตรในบริบทของ 
   ภูมิภาคอาเซียน 

Philosophy : มุงเนนการผลิตบัณฑิตใหเปนผูนําที่มีความสามารถเชิงวิชาการ พรอมนําพาการเปลี่ยนแปลง 
ในการพัฒนาประเทศและประชาคมอาเซียนในเชิงนโยบายและเชิงยุทธศาสตร 
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Program Structure of Master of Arts Program in ASEAN Studies (International Program) 

หมวดวิชา Program Learning Outcomes (Competence based education) 
บัณฑิตสามารถทําอะไรไดเมื่อเรียนจบหลักสูตร 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ/ การคนควาอิสระ 

มุง
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นก
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ุทธ
ศา
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Expected Learning Outcomes 

1) ทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห วิพากษเพื่อบูรณา
การศาสตรตางๆ และเชื่อมโยงความหลากหลายของ
สังคมโลกในทุกมิติ 
2) สามารถนําความรูจากการวิจัยไปใชในการพัฒนา
และปญหาเชิงพื้นที่โดยการจัดทํานโยบายและ
ยุทธศาสตรใหเกิดเปนรูปธรรมและสอดคลองกับ
บริบทของอาเซียน 
3) ทักษะการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และการ
สรางกลไกที่มีประสิทธิภาพในเชิงนโยบายและเชิง
ยุทธศาสตร 
 

K: ความรูดานการวิจัย การวิเคราะหและวิพากษนโยบาย 
    และยุทธศาสตรการพัฒนาระหวางประเทศ 
S: ทักษะการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาและแกปญหาเชิงพื้นที่และการ 
    สรางกลไกที่มีประสิทธิภาพในเชิงนโยบายและเชิงยุทธศาสตร 
    ท่ีสอดคลองกับบริบทของอาเซียน 
A: ความคิดเชิงวิเคราะห วิพากษ และการสื่อสาร มีสํานึก 
    สาธารณะ สามารถเชื่อมโยงความหลากหลายของ 
    สังคมโลกในทุกมิติ 

กลุมวิชาในปที่ 1-2 : 
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิตในดาน Critical Thinking, 
Insight Analysis, Action-Oriented Research and  
Policy-Oriented Research  ในรายวิชาวิทยานิพนธและสารนิพนธ 

หมวดวิชา วิชาบังคับ/ วิชาเลือก/ บังคับไมนับหนวยกิต Expected Learning Outcomes 

1) ทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห วิพากษเพื่อบูรณา
การศาสตรตางๆ และเชื่อมโยงความหลากหลายของ
สังคมโลกในทุกมิติ 
2) สามารถนําความรูจากการวิจัยไปใชในการพัฒนา
และปญหาเชิงพื้นที่โดยการจัดทํานโยบายและ
ยุทธศาสตรใหเกิดเปนรูปธรรมและสอดคลองกับ
บริบทของอาเซียน 
3) ทักษะการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และการ
สรางกลไกที่มีประสิทธิภาพในเชิงนโยบายและเชิง
ยุทธศาสตร 
 

K: ความรูในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความม่ันคง  
    และการจัดการภาครัฐ การจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร 
S: การจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาระหวางประเทศ 
    และแกปญหาเชิงพื้นที่ที่สอดคลองกับบริบทของอาเซียน  
A: ความสามารถในการบูรณาการศาสตรตางๆ และ 
    เชื่อมโยงความหลากหลายของสังคมโลกในทุกมิติ 

กลุมวิชาในปที่ 1-2 :  

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิตในดาน Critical Thinking, 
Insight Analysis, Action-Oriented Research and      
Policy-Oriented Research ในรายวิชาระเบียบวิจัยทางสังคม  
การวิจัยแบบผสมผสาน การสัมมนาเกี่ยวกับบริบทของอาเซียน  
รายวิชาบังคับ และวิชาเลือกตามแผนการศึกษา 
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ภาคผนวก จ  
ผลการสํารวจความตองการการศึกษาตอในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมศาตร 
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 การสํารวจความตองการการศึกษาตอในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา 
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมศาสตร หลักสูตรไดดําเนินการสํารวจความตองการฯผานระบบออนไลน 
(Google Form) โดยแบงเปนผูตอบแบบสอบถามทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ในสวนของผูตอบแบบสอบถาม
ชาวไทย หลักสูตรไดดําเนินการสํารวจไปยังจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือ โดยเนนไปยังเขตจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง ซึ่งมีผูสนใจเขาเรียนคิดเปนรอยละ 82.35 และสามารถจายคาลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตรประมาณ 
150,000 - 200,000 รอยละ 47.05 
 ในสวนของผูตอบแบบสอบถามชาวตางชาติ หลักสูตรไดสํารวจความตองการไปยังเครือขายความรวมมือ
ระหวางประเทศของคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งภายในและตางประเทศ อาทิ จังหวัดเชียงใหม, 
The Education university of Hong Kong และ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา โดยมีผูสนใจเขาเรียนคิดเปน
รอยละ 85 และสามารถจายคาลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตรประมาณ 150,000 - 200,000 รอยละ 65 โดยมี
รายละเอียดตามตารางดานลาง ดงันี้ 

 
ผลการสํารวจความตองการการศึกษาตอในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมศาตร   
(ผูตอบแบบสอบถามชาวไทย) 

 Question จํานวน (n=17) รอยละ 
1. What is your gender?    
1) Male 9 52.94 
2) Female 8 47.05 

Total 17 100.0 
2.  What is your age in years?    
1) 20-30 years old 7 41.17 
2) 30-40  years old 7 41.17 
3) More than 40  years old 3 17.64 

Total 17 100.0 
3.  What is the highest level of education that you have 
completed/ you are currently studying? 

  

1) Bachelor’s degree 7 41.17 
2) Master’s degree 8 47.05 
3) Doctorate degree 2 11.76 
4) Other - - 

Total 17 100.0 
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 Question จํานวน (n=17) รอยละ 
4. What is your occupation?   
1) Unemployed 2 11.76 
2) Business-firm employee - - 
3) Student 8 47.05 
4) Business owner - - 
5) Farmer - - 
6) Government  Official 5 29.41 
7)  Retired - - 
8)  Other 2 11.76 

Total 17 100.0 
5. Are you interested in pursuing a Master of Arts in 
ASEAN Studies (international program)? 

  

1) Interested 14 82.35 
2) Not interested 1 5.88 
3) No answer 2 11.76 

Total 17 100.0 
6. If you are interested in pursuing the Master of Arts in 
ASEAN Studies (international program) at the Faculty of 
Social Sciences, Naresuan University, do you think you 
could find a source to financially sponsor you? 

  

1) yes 3 17.64 
2) no 8 47.05 
3) not sure 6 35.29 

Total 17 100.0 
7. How much should the tuition fee for the Master of 
Arts  in ASEAN Studies (international program)  be? 

  

1) 150,000 – 200,000 Thai Baht   8 47.05 
2) 200,000 – 250,000 Thai Baht 5 29.41 
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10. Please give your suggestions, if any, to the Faculty of Social Sciences to develop the 

Master of Arts in ASEAN Studies (international program)? 
-  It should be run as exchange program. The content has to take in the reality of the all 

ASEAN countries. The program has to be touching social program such as integration. 
-  Prove the supervision quality of professors, generally they do not give quality time for 

the better work. And financial support. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Question จํานวน (n=17) รอยละ 
3) 250,000 – 300,000 Thai Baht  2 11.76 
4) 300,000 – 400,000 Thai Baht  2 11.76 
5) Other - - 

Total 17 100.0 
8. Which type of program track is the most appropriate 
for you? 

- - 

1) Thesis only 14 82.35 
2) Thesis and course work 2 11.76 
3) Not sure 1 5.88 

Total 17 100.0 
9) What is/are the main obstacle(s) that prevent you 
from pursuing the Master of Arts in ASEAN Studies 
(international program) (you may choose more than 
one answer)? 

  

1)  Insufficient English efficiency  5 29.41 
2)  Limited academic knowledge  7 41.17 
3)  Limited background knowledge for conducting a 
research  

3 17.64 

4)  Lack of funding sponsor 10 58.82 
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ผลการสํารวจความตองการการศึกษาตอในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมศาตร 

 (ผูตอบแบบสอบถามชาวตางชาติ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Question จํานวน (n=20) รอยละ 
1. What is your gender?    
1) Male 11 55.0 
2) Female 9 45.0 

Total 20 100.0 
2.  What is your age in years?    
1) 20-30 years old 17 85.0 
2) 30-40  years old 2 10.0 
3) More than 40  years old 1 5.0 

Total 20 100.0 
3.  What is the highest level of education that you have 
completed/ you are currently studying? 

  

1) Bachelor’s degree 14 70.0 
2) Master’s degree 3 15.0 
3) Doctorate degree - - 
4) Other 3 15.0 

Total 20 100.0 
4. What is your occupation?   

1) Unemployed - - 
2) Business-firm employee 3 15.0 
3) Student 10 50.0 
4) Business owner - - 
5) Farmer - - 
6) Government  Official 1 5.0 
7)  Retired - - 
8)  Other 6 30.0 

Total 20 100.0 
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Question จํานวน (n=20) รอยละ 
5.  Are you interested in pursuing a Master of Arts in 
ASEAN Studies (international program)? 

  

1) Interested 17 85.0 
2) Not interested 2 10.0 
3) No answer 1 5.0 

Total 20 100.0 
6. If you are interested in pursuing the Master of Arts in 
ASEAN Studies (international program) at the Faculty of 
Social Sciences, Naresuan University, do you think you 
could find a source to financially sponsor you? 

  

1) yes 3 15.0 
2) no 4 20.0 
3) not sure 13 65.0 

Total 20 100.0 
7. How much should the tuition fee for the Master of 
Arts  in ASEAN Studies (international program)  be? 

  

1) 150,000 – 200,000 Thai Baht   13 65.0 
2) 200,000 – 250,000 Thai Baht 2 10.0 
3) 250,000 – 300,000 Thai Baht  1 5.0 
4) 300,000 – 400,000 Thai Baht  2 10.0 
5) Other 2 10.0 

Total 20 100.0 
8. Which type of program track is the most appropriate 
for you? 

  

1) Thesis only 2 10.0 
2) Thesis and course work 12 60.0 
3) Not sure 6 30.0 

Total 20 100.0 
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10. Please give your suggestions, if any, to the Faculty of Social Sciences to develop the 

Master of Arts in ASEAN Studies (international program)? 
- There are people who want to study but they are lack of finance to support themselves. 

I think if Naresuan could, a suitable solution is offering partial scholarship or that even be 
greater if Naresuan university could give full fund for those're really excited and wanted 
to help society.  

- Some students are willing to study. But sometimes lack of support. 
- Very nice place to learn. 
- It’s another useful program for society. 
- Students who really wants to study should have enough budget to continue their 

dreams. Because, they can become very useful in the future for their country, but they 
do not have opportunity to study. 

- The questionaire are limited as not much provided for other options eg. Q 5 and 9. The 
courses seem interesting. 

- Give a feedback for better application and preparation. 
- Give many opportunities for anyone who interested to learn asean studies although 

he/she's not a student/asean staff/researchers/official government.  
- The cost of studying is quite high. 

 
 
 
 

Question จํานวน (n=20) รอยละ 
9) What is/are the main obstacle(s) that prevent you 
from pursuing the Master of Arts in ASEAN Studies 
(international program) (you may choose more than 
one answer)? 

  

1)  Insufficient English efficiency  8 40.0 
2)  Limited academic knowledge  3 15.0 
3)  Limited background knowledge for conducting a 
research  

7 35.0 

4)  Lack of funding sponsor 16 80.0 
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ภาคผนวก ฉ  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก ช 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (แกไขเพิ่มเติม)  

ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



136 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



137 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



138 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


























	มคอ
	หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
	หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
	1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
	1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
	          มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
	หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
	1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
	หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์การประเมินผลนิสิต




