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หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร :   25480221105194                            

ภาษาไทย :   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา 

ภาษาอังกฤษ :   Doctor of Philosophy Program in Cultural Studies 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย)        

ชื่อยอ (ไทย)          

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   

ชื่อยอ (อังกฤษ)    

: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา) 

: ปร.ด. (วัฒนธรรมศึกษา) 

: Doctor of Philosophy (Cultural Studies) 

: Ph.D. (Cultural Studies) 

 
3. วิชาเอก 

ไมม ี
 
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จํานวนหนวยกติ รวมตลอดหลักสูตร 

แบบ 1.1   ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

แบบ 2.1   ไมนอยกวา 51 หนวยกิต 

 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1   รูปแบบ  

     หลักสูตรพหุวิทยาการ เปนหลักสูตรระดับปริญญาเอก เปนหลักสูตร 3 ป สําหรับผูสําเร็จปริญญาโท 

ซึ่งเปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยและมีการทําดุษฎีนิพนธเพื่อพัฒนาวิชาการระดับสูง  แบงการศึกษาเปน 2 

แบบ คือ 
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 แบบ 1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําดุษฎีนิพนธที่กอใหเกิดความรูใหม แตผูเรียน

ตองทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรกําหนด และตองมีผลสัมฤทธิ์

ตามขอบังคับวาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

  แบบ 1.1 ผูเขาเรียนสําเร็จปริญญาโท ทําดุษฎีนิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวยกิต   

 แบบ 2 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําดุษฎีนิพนธที่มีคุณภาพสูงและกอใหเกิด

ความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และตองศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 

  แบบ 2.1 ผูเรียนที่สําเร็จปริญญาโท ทําดุษฎีนิพนธ 36 หนวยกิตและศึกษารายวิชาอีก 

ไมนอยกวา 15 หนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 51 หนวยกิต 

 5.2   ภาษาที่ใช  

   หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย 

5.3   การรับเขาศึกษา  

   รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได 

5.4  ความรวมมือกับสถาบันอื่น  

   เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ  

5.5   การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  

   ใหปริญญาสาขาวิชาดียว 

5.6 หลักสูตรพหุวิทยาการ  
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา เปนหลักสูตรพหุวิทยาการที่มีการบูรณา

การความรูจากหลายศาสตรเขามาใชในการเรียนการสอน คือ วัฒนธรรมศึกษา (วัฒนธรรม+มานุษยวิทยา+

สังคมวิทยา+คติชนวิทยา+เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม+กฎหมายมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม+การทองเที่ยว+

พัฒนาชุมชน+วัฒนธรรมสรางสรรค) ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการวิเคราะห วิจัย จนกระทั่งผูเรียนสามารถพัฒนา

ความรู องคความรูเปนศาสตรใหมขึ้น 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา ปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

      6.2   ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่  5/2561 วันพุธที่  23  
พฤษภาคม  2561 

6.3   ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุม ครัง้ที ่6/2561 เมื่อวันที ่23 มถินุายน 2561 

6.4   เปดสอนภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา 2560 เปนตนไป 
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ ในปการศึกษา 2563 
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8. อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา 
8.1  นักวิชาการดานวัฒนธรรม 

 8.2  ผูบริหารงานดานวัฒนธรรม 

 8.3  นักวิจัย     

 8.4  บุคลากรทางการศึกษาและวัฒนธรรม 

 8.5  ครู อาจารยภาครัฐและเอกชน  

 8.6  นักจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

9. ชื่อนามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ป 

1 นางสาวพรพันธุ เขมคณุาศัย รองศาสตราจารย  ปร.ด. ไทศึกษา ม.มหาสารคาม 2549 

   กศ.ม. ภาษาไทย ม.ศรีนครินทรวิโรฒสงขลา 2530 

     ศษ.บ. 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

ภาษาไทย ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

 

2526 

2 นายณฐพงศ  จิตรนริัตน รองศาสตราจารย ศศ.ด. การพัฒนาสังคม ม.นเรศวร 2552 

                  วท.ม. การจัดการสิ่งแวดลอม ม.สงขลานครินทร 2541 

   ศศ.บ. รัฐศาสตร ม.รามคาํแหง 2537 

3 นางสาวสมิทธชาต  พุมมา อาจารย ปร.ด. ภาษาศาสตร ม.มหิดล 2555 

   อ.ม. ภาษาไทย ม.ศิลปากร 2546 

   ศศ.บ. 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

ภาษาไทย  

 

ม.ทักษิณ 2544 

   บธ.บ. การจัดการทั่วไป ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 2544 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา 

 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

     จากการจัดอันดับดานคุณภาพชีวิตมนุษย โดยเฉพาะดัชนีการพัฒนามนุษย (Human Devel-

opment Index : HDI) และ ดัชนีคุณภาพชีวิต (Quality of Life Index) (รางยุทธศาสตรชาติ 20 ป, สืบคน

จ า ก  http://www.nesdb.go.th/download/document/SAC/NS_Draftplan-Aug2 0 1 7 .pdf)  พ บ ว า 

ประเทศไทยยังคงประสบปญหาความยากจน สาเหตุสําคัญเกิดจากปจจัยของเศรษฐกิจโลก และปจจัย

เศรษฐกิจภายในประเทศ ปจจัยเศรษฐกิจโลกที่อยูในภาวะซบเซาสงผลใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น             

มีการใชมาตรการที่ไมใชภาษีในการกีดกันการคา (Non-tariff Barriers : NTBs) สําหรับปจจัยเศรษฐกิจ



- 4 - 
 

   

 

มคอ.2 ปริญญาเอก 

ภายในประเทศ เกิดจากเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ํากวาศักยภาพที่มีอยู เนื่องจากแรงงานยังขาดคุณภาพ ทักษะ

ฝมือแรงงานยังไมสอดคลองกับนโยบาย Thailand 4.0. โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสูความมั่งคั่ง มั่นคง และ

ยั่งยืน จึงเปนความเสี่ยงสําคัญที่สงผลกระทบตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ การพัฒนาและการ

ใชนวัตกรรมมีนอย การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนามีนอย ขาดการมุงเนนในการกระจายโอกาสและความมั่ง

คั่งเพื่อยกระดับใหทุกคนในสังคมสามารถพัฒนาใหเกิดขึ้นควบคูกันไป สงผลใหการพัฒนาไมสมดุล เกิดความ

เหลื่อมล้ําในสังคมไทยทุกดาน การกระจายรายไดและการเขาถึงโอกาสตาง ๆ ที่เกิดขึ้นยังกระจุกตัวเฉพาะบาง

กลุม รายไดระหวางภาค อุตสาหกรรมกับภาคเกษตรและภาคบริการแตกตางกันมาก อยางไรก็ตาม ภาครัฐมี

ยุทธศาสตรยกระดับเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ผานอุตสาหกรรมและคลัสเตอรเปาหมาย คลัสเตอรที่

เกี่ยวของกับหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา คือ กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรคและวัฒนธรรม โดยการนําวัฒนธรรม 

มาพัฒนาตอยอดใหเกิดมูลคาเพิ่มเปนฐานเศรษฐกิจใหม ดวยเหตุนี้ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วัฒนธรรมศึกษา จึงใหความสําคัญกับยุทธศาสตรการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศเปนฐานในการพัฒนา

หลักสูตร  

  11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  การจัดอันดับดานคุณภาพสังคมซึ่งจัดทําโดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum)                

การจัดอันดับเสรีภาพการใชอินเทอรเน็ตของประชาชนที่จัดทําโดย Freedom House การจัดอันดับสภาพ 

แวดลอม และความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จัดทําโดยธนาคารโลก รวมถึงการจัดทําตัวชี้วัดภาวะสังคม

ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิสวนหนึ่งพบวา ประเทศไทยเปนประเทศที่

ประชากรมีความสุขอยูในอันดับตนของอาเซียน อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีปญหาความเหลื่อมล้ําในหลาย

มิต ิที่มีนัยยะตอการสรางความสามัคคีสมานฉันทในสังคม ซึ่งเปนขอจํากัดตอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย 

   ภาครัฐไดจัดทํารางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 2560 - 2579 (รางยุทธศาสตรชาติ 20 ป, สืบคน

จาก http://www.nesdb.go.th/download/document/SAC/NS_Draftplan-Aug2017.pdf) โดยภายใน 

5 ปแรกมุงพัฒนาคุณสมบัติพื้นฐานของคนไทยใหมีวินัย ตื่นรู/เรียนรูไดดวยตนเอง มีจิตสาธารณะ ยึดประโยชน

สวนรวม สุขภาพกายใจดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีทักษะหลากหลาย คิดวิเคราะหแยกแยะ             

มีทักษะการคิดวิเคราะห โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในดานการพัฒนาและการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการ

ตอบโจทยการดํารงชีวิตและการดําเนินธุรกิจรูปแบบใหม ๆ นั่นหมายความวา คนไทยในอนาคตมีศักยภาพใน

การรวมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต มีความพรอมทั้งกายใจ 

สติปญญา มีทักษะในการวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีการเรียนรูตลอดชีวิต มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง              

มีจิตสํานึกวัฒนธรรมที่ดีงาม ตระหนักในคุณคาความเปนไทย และมีความรับผิดชอบเปนรากฐานที่มั่นคงของ

ชุมชน สังคม มีความรักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย ซึ่งจะสงผลใหสังคมไทยมีการพัฒนาอยางมั่นคงและ

ยั่งยืน โดยสถาบันหลักของชาติดํารงอยูอยางมั่นคงเปนจุดยึดเหนี่ยวของสังคม มีความสามัคคีของคนในชาติ                  

มีความสงบ และอยูรวมกันอยางสันติสุขในทุกพื้นที่ การปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา ไดใหความสําคัญกับการใชวัฒนธรรมเปนเครื่องมือในการพัฒนาคนใหเปนพลเมือง
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ไทยทีเ่หมาะสมกับโลกในศตวรรษที่ 21 และสรางมูลคาจากมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมใหเปนฐานเศรษฐกิจ

ที่มั่นคงแกสังคม ชุมชนทองถิ่น และประเทศ  

12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

         เนื่ องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ  ฉบับที่ สิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564                 

ใหความสําคัญกับการพัฒนาประเทศทั้งในดานการสรางนวัตกรรม การเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ และการ

สงเสริมการทองเที่ยวในประเทศอยางยั่งยืน เพื่อเปนการสงเสริมแผนพัฒนาดังกลาว เชน ในหัวขอที่ 1.3.9              

มุงการสรางขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจบริการและการทองเที่ยวที่มีศักยภาพใหเติบโตและ

สนับสนุนภาคการผลิต (สืบคนจาก http://www.nesdb.go.th/download/plan12.) หลักสูตรวัฒนธรรม

ศึกษาจึงพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองตอนโยบายของรัฐดวยการเปดรายวิชาการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม  

  นอกจากนี้ นโยบายของมหาวิทยาลัยสนับสนุนเชิงวัฒนธรรม ดวยการสงเสริมสนับสนุนการทํา             

นุบํารุง รักษา และพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญา และสิ่งแวดลอมของภาคใตตอนลางใหเกิด

คุ ณ ค า  มู ล ค า เ พิ่ ม แ ก ก า ร พั ฒ น า ท อ ง ถิ่ น  ป ร ะ เ ท ศ  แ ล ะ อ า เ ซี ย น  ( สื บ ค น จ า ก 

http://www.tsu.ac.th/vision.php) ทําใหเห็นวาหลักสูตรพ.ศ. 2555 ยังขาดความทันสมัยและไมสามารถ

ตอบสนองความตองการและความเปลี่ยนแปลงขางตนได ดังนั้น หลักสูตรจึงมีความจําเปนตองปรับปรุง

คําอธิบายรายวิชาเดิม และเพิ่มเติมรายวิชาใหม ๆ โดยใหความสําคัญกับความทันสมัยทางวิชาการ ในมิติดาน

รูปธรรมและนามธรรม ดานรูปธรรม เนนพัฒนาคนใหมีความรอบรูทางวัฒนธรรม การจัดการงานวัฒนธรรม 

ชุมชนทางวัฒนธรรม ความคิดสรางสรรคในการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยบนฐานมรดกภูมิปญญาทาง

วัฒนธรรมและการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อนําไปสูการยกระดับมูลคา สําหรับดานนามธรรม เนนสราง/ 

พัฒนาจิตสํานึกการสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญา ภายในอาณาบริเวณศึกษาภาคใต และอาเซียน 

(Area Study) หลักสูตรใหความสําคัญกับประเด็นตอไปนี้ ประการแรก องคประกอบของเนื้อหาในการ

ปรับปรุงหลักสูตร ประกอบดวย ตัววัฒนธรรม บริบททางวัฒนธรรม ทฤษฎีการศึกษาวัฒนธรรม การศึกษา

ภาคสนามและการวิจัยที่เนนพื้นที่ ประการที่สอง เนนพัฒนาบัณฑิตใหมีความรอบรูทางวัฒนธรรม การจัดการ

งานวัฒนธรรม การเก็บขอมูลภาคสนามแบบนักมานุษยวิทยา มีศักยภาพในการนําองคความรูทางวัฒนธรรม

ไปสูการปรับใชเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาชุมชนบนฐานวัฒนธรรม เนนความคิดสรางสรรคการวิจัยบนฐานมรดก

ภูมิปญญาและการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมในมิติและบริบทตาง ๆ ประการที่สาม ใชวัฒนธรรมเปนเครื่องมือใน

การพัฒนาคนใหเปนพลเมืองไทยที่เหมาะสมกับโลกในศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการประเมินคุณคาและ

มูลคาจากมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมใหเปนฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงแกสังคม ชุมชนทองถิ่น และประเทศใน

กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรคและวัฒนธรรม โดยการนําวัฒนธรรม มาพัฒนาตอยอดใหเกิดมูลคาเพิ่มเปน

ฐานเศรษฐกิจใหม ประการที่สี่ มีศักยภาพรวมกับองคกร ชุมชนทองถิ่นในฐานะผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรม              

ในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในบริบทของทองถิ่น และประการที่หา เนนการเปนผูนําในการพัฒนา

จิตสํานึกการสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญา และเพื่อใหการพัฒนาหลักสูตรตอบสนองตอนโยบาย

การศึกษาแหงชาติที่เนนกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (กลุมพัฒนา
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นโยบายอุดมศึกษา.2561. สืบคนจาก http://www.mua.go.th/users/bpp/developplan/download/long_range/HEPlan_book.pdf)          

จึงกําหนดใหรายวิชาตาง ๆ มกีิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในทุกรายวิชา  

 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  

 12.2.1 ผลิตบัณฑิตใหสอดคลองพันธกิจของมหาวิทยาลัยไดแก การผลิตบัณฑิตดานวัฒนธรรม

ศึกษา การวิจัยที่มุงเนนใหนิสิตสามารถวิเคราะหสังเคราะห โดยใชแนวคิดวัฒนธรรมศึกษารวมถึงการผลิต

บทความเพื่อตีพิมพในวารสารทางวิชาการซึ่งเปนการเพิ่มดัชนีบงชี้คุณภาพใหแกมหาวิทยาลัย และการบริการ

วิชาการ, การทํานุศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดกิจกรรมภาคสนามและจัดโครงการเรียนรูวัฒนธรรมชุมชน เชน 

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม “หลักสูตรมัคคุเทศกดานการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม (ภาคใต)” 

 12.2.2 ผลิตบัณฑิตตามยุทธศาสตรที่ 5 ของมหาวิทยาลัย ที่มุงเนนการเสริมสรางความเปนเลิศดาน 

ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาและการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาสังคมแหงปญญาและสันติสุขที่ยั่งยืน 

โดยการเปดรายวิชาที่ตอบสนองตอพันธกิจดังกลาว เชน รายวิชามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม และอัตลักษณ

ทางวัฒนธรรม มุงประยุกตและนําศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาภาคใต ใหเกิดคุณคา มูลคาตอพื้นที่  

 12.2.3 ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอความตองการของสังคม โดยการพัฒนาบุคลากรดาน

วัฒนธรรมศึกษาใหมีวิสัยทัศน มีหลักวิชา สามารถทํางานและบริหารจัดการงานวัฒนธรรม มีความเปนนักคิด

และเปนผูนําทางความคิด เปนแบบอยางของนักปฏิบัติ นักบริหารจัดการ และนักวิจัยที่มีคุณภาพสูง 

 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 

13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

ไมม ี

13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นที่ตองมาเรียน  

ไมม ี

13.3 การบริหารจัดการ 

 ไมม ี
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14. ความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานอื่น 

 หนวยงาน กิจกรรม/โครงการ 

ความรวมมือแบบบูรณาการกับหนวยงาน

ตอไปนี้  วิทยาลัยภูมิปญญาชุมชน สถาบัน

ทักษิณคดีศึกษา สํานักงานการทองเที่ยวและ

กีฬาจังหวัดสงขลา  สํานักงานการทองเที่ยว

แหงประเทศไทยภาคใต เขต 1 (หาดใหญ ) 

สํ านั กงานวัฒ นธรรมจั งหวัดสงขลา และ

องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) 

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม “หลักสูตรมัคคุเทศกดานการ

ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม (ภาคใต)” แกดุษฎีบัณฑิตหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา เพื่อสงเสริมให

ดุษฎีบัณฑิตมีความรูและความเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรม

ภาคใต เพื่อรองรับการจัดการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ทั้งใน

ประเทศและในกลุมประเทศอาเซียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- 8 - 
 

   

 

มคอ.2 ปริญญาเอก 

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา  

  สืบสาน สรางสรรคภูมิปญญา โดยนําทุนทางวัฒนธรรมมาใชในการเพิ่มคุณคา มูลคาทางสังคม

และเศรษฐกิจดวยกระบวนการวิจัย 

1.2 ความสําคัญ 

 การวิจัยเพื่อสรางองคความรูทางวัฒนธรรม นํามาใชขับเคลื่อนการพัฒนาคน และสังคมในระดับ

ทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาต ิ

1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

ผลการเรียนรูที่

คาดหวังท่ีจะทําให

บรรลุวัตถุประสงค

ของหลักสูตร 

1. มีมุมมองที่กวางไกล สามารถสืบสาน สรางสรรคภูมิปญญาทางวัฒนธรรม และ

ประยุกตองคความรูทางวัฒนธรรมไปใชในการทํางานและการบริหารจัดการงาน

วัฒนธรรมอยางมีหลักวิชา มีความเปนนักคิดและเปนผูนําทางความคิด เปนแบบอยาง

ของนักปฏิบัติ นักบริหารจัดการ และนักวิจัยที่มีคุณภาพสูง  

ELO2 

ELO6 

ELO7 

2. เรียนรูปรากฏการณทางสังคม ทั้งในระดับปจเจกบุคคล ระดับกลุมคน และระดับ

ชุมชน อันเปนองครวมของสังคมที่สัมพันธกันในทุกระดับ ทั้งระดับทองถิ่น ระดับชาติ 

และระดับนานาชาติ สามารถนําวิถีและพลังวัฒนธรรมที่มีอยางหลากหลายมาเปน

ปจจัยในการเสริมสรางสัมพันธภาพ ภราดรภาพ ความสมานฉันท และสมานประโยชน

ของผูคนและชุมชนที่เปนพหุวัฒนธรรม เพื่อความเขาใจรวมกันโดยกระบวนการวิจัย 

ELO1 

ELO5 

3. ใชวัฒนธรรมศึกษาบูรณาการกับศาสตรสาขาอื่น ๆ เปนการศึกษาแบบไมแยกสวน 

ใชคนและชุมชนเปนศูนยกลาง โดยใชความหลากหลายทางระบบนิเวศและวัฒนธรรม

เปนบริบท พรอมทั้งนําทุนทางวัฒนธรรมมาใชในการเพิ่มคุณคา มูลคาทางสังคมและ

เศรษฐกิจ 

ELO3 

ELO4 
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 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes ; ELOs) 
 

ผลการเรียนรู 

(Program Learning Outcome) 

ผลการเรียนรู

ทั่วไป 
(Generic LO) 

ผลการเรียนรู

เฉพาะสาขา 
(Specific LO) 

Bloom’s  

Taxonomy 

C: U, A, E* 

AFP 

TQF 

PLO Outcome Statement     

ELO1 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น

ของผูอื่น ยอมรับความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม และคุณคาศักดิ์ศรี

ความเปนมนุษย 

√  Affective (TQF 1) 

1.1,1.3 

ELO2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ 

และไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

 √ Understanding (TQF 1) 

1.2 

ELO3 สามารถวิเคราะห สังเคราะห องค

ความรูทางวัฒนธรรม โดยใชชุมชน

ทองถิ่น เปนฐาน ประยุกตใช เพื่ อ

สรางมูลคาทางวัฒนธรรม 

 √ Analyzing/ 

Synthesis 

(TQF 2) 

2.1,2.2,

2.3,2.4 

ELO4 สามารถประยุกตใชองคความรู เพื่อ

สรางสรรคนวัตกรรมทางวัฒนธรรม

ให เกิดคุณ ค าและมูลค าบนฐาน           

อัตลักษณทางวัฒนธรรม 

 √ Applying (TQF 3) 

3.2,3.3,

3.4 

ELO5 สามารถนําวิถีและพลังวัฒนธรรม

เปนปจจัยสรางสัมพันธภาพ ภราดร

ภาพ ความสมานฉันท และสมาน

ประโยชนของผูคนและชุมชนที่เปน

พหุวัฒนธรรมหรือตางวัฒนธรรม 

และสรางสํานึกสาธารณะรวมกัน   

 √ Applying (TQF 4) 

4.1,4.2,

4.3 
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ผลการเรียนรู 

(Program Learning Outcome) 

ผลการเรียนรู

ทั่วไป 
(Generic LO) 

ผลการเรียนรู

เฉพาะสาขา 
(Specific LO) 

Bloom’s  

Taxonomy 

C: U, A, E* 

AFP 

TQF 

ELO6 มี ภ า ว ะ ผู นํ า ท า ง วิ ช า ก า รด า น

วัฒนธรรม สามารถศึกษาคนควา

และเขียนบทความทางวิชาการ เพื่อ

นํ าเสนอ หรือตีพิมพ เผยแพรใน

วารสารวิชาการที่ไดรับการยอมรับ

ระดับชาติและนานาชาติ 

 √ Creating (TQF 3) 

3.1 

ELO7 สามารถศึกษาคนควาและเขาถึง

ขอมูลสารสนเทศโดยใชเทคโนโลยี 

√  Applying (TQF 5) 

5.1,5.2,

5.3,5.4 

*หมายเหตุ  U = Remembering/Understanding A = Applying/Analyzing E = Evaluating/Creating 
  AF = Affective   
  P   = Psychomotor 
 
2. แผนพฒันาปรับปรุง 
 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
1. ทบทวนการบริหารหลักสูตร 

ทุกป  

 

1. ป ร ะ ชุ ม /สั ม ม น า ผู รั บ ผิ ด ช อ บ 

หลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 

2. ติ ดตามความเปลี่ ยนแปลงความ

คาดหวังของสังคม ความตองการของ

ตลาดแรงงาน และผูใชบัณฑิต 

1. รายงานผลการประเมินความ

พึงพอใจในการใชบัณฑิตของ

หนวยงาน/สถานประกอบการ 

2. ความพึงพอใจในทักษะ ความรู 

ความสามารถในการทํางานของ

บัณฑิตโดยเฉลี่ยไมต่ํ ากวา 3.5 

จาก 5 ระดับ  

2. ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ให มี

มาตรฐานตามเกณฑที่สํานักงาน

คณ ะกรรมการกี่ อุ ดมศึกษา

กําหนดและสอดคลองกับความ

ตองการของสังคม 

 

1. พัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบ หลักสูตร  

อาจารยประจําหลักสูตรใหทําผลงาน

ทางวิชาการอยางตอเนื่องและใหเปนไป

ตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการกี่

อุดมศึกษากําหนด 

2 . ส ง เส ริ ม อ า จ า ร ย ผู รั บ ผิ ด ช อ บ 

หลักสูตร  อาจารยประจําหลักสูตรให

1. ผลงานความก าวหน าทาง

วิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบ 

ห ลั ก สู ต ร  อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า

หลักสูตร 

2. รายงานผลการอบรมสัมมนา 

3. ร า ย ง า น ผ ล ก า ร วิ พ า ก ษ

หลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
เขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองใหมี

ความกาวหนาทางวิชาการและทันสมัย 

3. วิพากษหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิ

ทางดานวัฒนธรรมศึกษาและสาขาวิชาที่

เกี่ยวของ ทุก ๆ 2 สองป 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร        

การจัดการศึกษาใชระบบทวิภาค โดยเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณวาดวย การศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 1 ขอ 8 (ภาคผนวก ง) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูรอน 

มีการจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูรอน โดยถือเปนภาคเรียนหนึ่งของปการศึกษาดวยก็ได และใหมี

จํานวนชั่วโมงการเรียนแตละรายวิชาเทากับจํานวนชั่วโมงในภาคเรียนที่ 1 หรือภาคเรียนที่ 2 ใหเปนไปตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณวาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 1 ขอ 8 (ภาคผนวก ง) 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
ไมม ี

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วนั - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

 ภาคเรียนที่ 1 เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 

 ภาคเรียนที่ 2 เดือนมกราคม - พฤษภาคม  

 ภาคเรียนฤดูรอน เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

 2.2.1 หลักสูตรแบบ 1.1 ทําดุษฎีนิพนธอยางเดียว   

    เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโทที่มีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

ทักษิณ วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 4 ขอ 17 ขอ 18 และขอ 19 (ภาคผนวก ง) 

และมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี ้

  2.2.1.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษาหรือสาขาวิชาที่มี

เนื้อหาใกลเคียงกัน ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 

3.50  2.2.1.2 มีตําแหนงทางวิชาการหรือมีบทความเผยแพรในวารสารที่ไดรับมาตรฐานจาก

ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) ไมนอยกวา 2 บทความ หรือตีพิมพในวารสารนานาชาติตามมาตรฐาน

ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 1 บทความ 

  2.2.1.3 ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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 2.1.2 หลักสูตรแบบ 2.1 ทําดุษฎีนิพนธและศึกษารายวิชา 

    เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโทที่มีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

ทักษิณ วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 4 ขอ 17 ขอ 18 และขอ 19 (ภาคผนวก ง) 

และมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้ 

    2.2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชาทั้งในประเทศและตางประเทศ 

  2.2.2.2 ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 

2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา 
ไมมี   

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3 
 ไมม ี
2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
  

ระดับชั้นป 
จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
แบบ 1.1 

ชั้นปที่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปที่ 2 - 5 5 5 5 

ชั้นปที่ 3 - - 5 5 5 

รวมจํานวนนิสิต 5 10 15 15 15 
จํานวนนิสิตที่คาดวา
จะสําเร็จการศึกษา 

  5 5 5 

แบบ 2.1 
ชั้นปที่ 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปที่ 2 - 10 10 10 10 

ชั้นปที่ 3 - - 10 10 10 

รวมจํานวนนิสิต 10 20 30 30 30 
จํานวนนิสิตที่คาดวา
จะสําเร็จการศึกษา 

  10 10 10 

รวมจํานวนนิสิตที่
คาดวาจะสําเร็จ

การศึกษา 

  15 15 15 
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 2.6 งบประมาณตามแผน 
 ใชงบประมาณเงินรายไดและรายจายของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามรายละเอียดดังนี้ 

  

รายละเอียด 
ปงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1. งบประมาณเงินรายรับ      
 (1)  คาธรรมเนียมการศึกษา 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 
 (2)  จํานวนนิสิต 15 15 15 15 15 

รวมรายรับ (1) X (2) 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 
2. งบประมาณเงินรายจาย      
 (1)  ตนทุนตอหนวยตอปการศึกษา 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 

 (2)  จํานวนนิสิต  15 15 15 15 15 

รวมรายจาย (1) X (2) 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 
หมายเหตุ คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายภาคเรียนที่ 1,2 ภาคเรียนละ 30,000 บาท ภาคเรียนฤดู

รอน 15,000 บาท รวมตลอดหลักสูตร 225,000 บาท 
2.7 ระบบการศึกษา 

แบบชั้นเรียน 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามสถาบันอุดมศึกษา 

 รายวิชาที่ขอรับโอนหรือขอเทียบโอนตองเปนรายวิชาที่เรียนมาแลวไมเกิน 5 ป นับจากปที่นิสิต

ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ๆ และรายวิชาที่ขอรับโอนหรือเทียบโอนจะตองมีระดับขั้นไมต่ํากวา B (3.00) 

ทั้งนี้ จํานวนหนวยกิตที่ขอรับโอนรายวิชา เทียบโอนรายวิชา และเทียบประสบการณ รวมกันแลวตองไมเกินรอย

ละ 40 ของจํานวนหนวยกิตรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร โดยเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ               

วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 4 ขอ 23 (ภาคผนวก ง) 

 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
  แบบ 1.1    48 หนวยกิต 
  แบบ 2.1  ไมนอยกวา  51 หนวยกิต 
        3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

แบบ 1.1 

            รายวิชาที่ตองเรียนไมนับหนวยกิต 3 หนวยกิต 

            หมวดวิทยานิพนธ 48 หนวยกิต 
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  แบบ 2.1  ไมนอยกวา  51 หนวยกิต 
            รายวิชาที่ตองเรียนไมนับหนวยกิต 3 หนวยกิต 

หมวดวิชาเอก ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

 วิชาบังคับ   12 หนวยกิต 

 วิชาเลือก ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 

  หมวดวิทยานิพนธ                 36   หนวยกิต 

 3.1.3 รายวิชาในหลักสตูร 
  แบบ 1.1 
  

          รายวิชาที่ตองเรียนไมนับหนวยกิต 3 หนวยกิต 

0199518 มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการพัฒนา 3(3-0-6) 

 Cultural Anthropology and Development  

       หมวดวิทยานิพนธ  

0199591 ดุษฎีนิพนธ 1 (แบบ 1.1) 48 48(0-144-0) 

 Dissertation 1   

 
 แบบ 2.1 

          รายวิชาที่ตองเรียนไมนับหนวยกิต 3 หนวยกิต 

0199518 มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการพัฒนา 3(3-0-6) 

 Cultural Anthropology and Development  

  หมวดวิชาเอก ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

  วิชาบังคับ  12 หนวยกิต 

0199511 โครงสรางและพลวัตวัฒนธรรม  3(3-0-6) 

 Cultural Structures and Dynamics  

0199512 มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Heritage of Cultural Wisdom 

0199513 กระบวนทัศนและวิจัยทางวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

 Cultural Paradigms and Research  

0199514 อัตลักษณทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Cultural Identity  

0199515 วัฒนธรรมสรางสรรค 3(2-2-5) 

 Creative Culture 
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วิชาเลือก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

0199516 การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

 Cultural Tourism  

0199517 วัฒนธรรมกับการพัฒนา 3(3-0-6) 

 Culture and Development  

0199581 สัมมนาการศึกษาเฉพาะกรณ ี  3(2-2-5) 

 Case Studies Seminar  

0199682 สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา 1 3(2-2-5) 

 Cultural Studies Seminar 1  

0199683 สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา 2 3(2-2-5) 

 Cultural Studies Seminar 2  

0199784 สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา 3 3(2-2-5) 

 Cultural Studies Seminar 3  

       หมวดวิทยานิพนธ  

0199592 ดุษฎีนิพนธ 2 (แบบ 2.1) 36 36(0-108-0) 

 Dissertation 2  
 

ความหมายของรหัสวิชา  

เลขรหัสประจํารายวิชาที่ใชในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา ประกอบดวย

เลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้ 

เลขรหัสสองหลักแรก หมายถึง เลขรหัสคณะ 

           เลข  01 หมายถึง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

เลขรหัสหลักที่สามและสี่           หมายถึง เลขรหัสสาขาวิชา 

           เลข  99 หมายถึง วัฒนธรรมศึกษา   

เลขรหัสหลักที่หา หมายถึง ชั้นปที่เปดสอน 

           เลข  5 หมายถึง ชั้นปที่ 1 

           เลข  6 หมายถึง ชั้นปที่ 2 

           เลข  7 หมายถึง ชั้นปที่ 3 

เลขรหัสหลักที่หก หมายถึง หมวดวิชาหรือกลุมวิชา 

           เลข  1 หมายถึง วัฒนธรรมศึกษา  

           เลข  8 หมายถึง สัมมนา 

           เลข  9 หมายถึง ดุษฏีนิพนธ 

เลขรหัสหลักสุดทาย หมายถึง ลําดับรายวิชาในแตละหมวดวิชาหรือกลุมวิชา 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 แบบ 1.1 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา 
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต  ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  หนวยกิต 
 หมวดวิชาพ้ืนฐาน (ไมนับหนวยกิต) 3   หมวดวิชาพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต) 3 
0199518 มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการพฒันา 3(3-0-6)  0199518 มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการพฒันา 3(3-0-6) 
 หมวดวิทยานิพนธ 8   หมวดวิทยานิพนธ 8 
0199591 ดุษฎีนิพนธ 1 (แบบ 1.1) (ครั้งท่ี 1) 

(1) ศึกษาแนวคิด/ทฤษฎีทางวัฒนธรรม
ศึ กษ า  ท บ ท วน วรรณ ก รรม  ศึ กษ า
ภาคสนามเบื้องตน พัฒนาโจทยวิจัยจาก
ป รากฏ การณ ภ าคสน าม  เขี ย นบ ท
วิเคราะหและนําเสนอผลการศึกษาใน
รูปแบบสัมมนา 
(2) เขียนโครงรางดุษฎีนิพนธ นําเสนอ
โครงรางดุษฎีนิพนธในรูปแบบสัมมนา 
และพัฒนาเคาโครงดุษฎีนิพนธ 

8  0199591 ดุษฎีนิพนธ 1 (แบบ 1.1) (ครั้งท่ี 2) 
(1 ) พัฒ นาเค าโครงดุษฎี นิพนธ โดยเน น
การศึกษาเปรียบเทียบ นําเสนอเคาโครงดุษฎี
นิพนธในรูปแบบสัมมนา ปรับปรุง และสอบ
เคาโครงดุษฎีนิพนธ 
(2) เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามเรียบเรียง
ขอมูล ฝกเขียนบทวิเคราะห นําเสนอรายงาน
ความกาวหนา เขียนบทความทางวิชาการ 
นําเสนอดวย  ปากเปลา หรือตีพิมพในวารสาร 

8 

  รวมหนวยกิต 8    รวมหนวยกิต 8 
 

ชั้นปที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต  ชั้นปที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต  
 หมวดวิทยานิพนธ 8   หมวดวิทยานิพนธ 8 
0199591 ดุษฎีนิพนธ 1 (แบบ 1.1) (ครั้งท่ี 3) 

เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม วิเคราะห
ขอมูล เขียนรายงานดุษฎีนิพนธ นําเสนอ
รายงานความกาวหนา เขียนบทความทาง
วิชาการ นําเสนอดวยปากเปลา ในเวที
สัมมนาระดับชาติหรือตีพิมพในวารสาร 

8 

 

0199591 ดุษฎีนิพนธ 1 (แบบ 1.1) (ครั้งท่ี 4) 
วิเคราะหขอมูล เขียนรายงานดุษฎีนพินธ เขียน
บทความวิจัย นําเสนอดวยปากเปลา หรือ
ตีพิมพในวารสาร และสอบปากเปลา 

8 

  รวมหนวยกิต 8    รวมหนวยกิต 8 
 

ชั้นปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1  หนวยกิต  ชั้นปที่ 3  ภาคเรียนที่ 2  หนวยกิต 
 หมวดวิทยานิพนธ 8   หมวดวิทยานิพนธ 8 
0199591 ดุษฎีนิพนธ 1 (แบบ 1.1) (ครั้งท่ี 5)  

เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม วิเคราะห
ขอมูล เขียนรายงานดุษฎีนิพนธ นําเสนอ
รายงานความกาวหนา เขียนบทความทาง
วิชาการ นําเสนอดวยปากเปลา ในเวที
สัมมนาระดับชาติ หรือตีพิมพในวารสาร 
 
 
 
 

8 

 

0199591 ดุษฎีนิพนธ 1 (แบบ 1.1) (ครั้งท่ี 6) 
วิเคราะหขอมลู เขียนรายงานดุษฎีนิพนธ และ
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารตามมาตรฐานของ
ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) กลุม 1  
จํานวน 1 บทความ และตีพิมพในวารสาร
นานาชาติ ตามมาตรฐานของสํ านั กงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 1 
บทความ 
 

8 

  รวมหนวยกิต 8    รวมหนวยกิต 8 
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แบบ 2.1 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา  
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 51 หนวยกิต 

ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1   หนวยกิต 

 

ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2   หนวยกิต 
 หมวดวิชาพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต) 3  หมวดวิชาเอก วิชาบังคับ 6 
0199518 มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการพฒันา 3(3-0-6) 0199514 อัตลักษณทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 หมวดวิชาเอก วิชาบังคับ 9 0199515 วัฒนธรรมสรางสรรค 3(2-2-5) 
0199511 โครงสรางและพลวัตวัฒนธรรม 3(3-0-6)  หมวดวิชาเอก วิชาเลือก 3 
0199512 มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 0199…... .............................................. 3(3-0-6) 
0199513 กระบวนทัศนและวิจัยทางวัฒนธรรม 3(2-2-5)    

                            รวมหนวยกิต 9   รวมหนวยกิต 9 

 
ชั้นปที่ 2  ภาคเรียนที่ 1  หนวยกิต  ชั้นปที ่2  ภาคเรียนที่ 2  หนวยกิต 
0199682 สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา 1 3(2-2-5)  0199683 สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา 2 3(2-2-5) 
 หมวดวิชาวิทยานิพนธ  6   หมวดวิชาวิทยานิพนธ 12 
0199592 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดุษฎีนิพนธ 2 (แบบ 2.1) (ครั้งท่ี 1) 
(1) พัฒนาเคาโครงดุษฎีนิพนธนําเสนอ
เคาโครงดุษฎีนิพนธในรูปแบบสัมมนา 
ปรับปรุง และสอบเคาโครงดุษฎีนิพนธ 
(2) เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามเรียบ
เรี ย งข อมู ล  ฝ ก เขี ยนบทวิ เค ราะห 
นําเสนอรายงานความกาวหนา เขียน
บทความทางวิชาการ นําเสนอดวย  
ปากเปลา หรือตีพิมพในวารสาร 

 6 
 
 
 
 
 
 
 
  

0199592 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดุษฎีนิพนธ 2 (แบบ 2.1) (ครั้งท่ี 2) 
เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม วิเคราะห
ขอมูล เขียนรายงานดุษฎีนิพนธ นําเสนอ
รายงานความกาวหนา เขียนบทความทาง
วิชาการ นําเสนอดวยปากเปลา ในเวที
สัมมนาระดับชาตหิรือตีพิมพในวารสาร 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 

  รวมหนวยกิต 9    รวมหนวยกิต 15 

 
ชั้นปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1  หนวยกิต  ชั้นปที่ 3  ภาคเรียนที่ 2  หนวยกิต 
0199784 สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา 3 3(2-2-5)                   หมวดวิชาวิทยานิพนธ                               6              
 หมวดวิชาวิทยานิพนธ 12  0199592 ดุษฎีนิพนธ 2 (แบบ 2.1) (ครั้งท่ี 4)     6 

0199592 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดุษฎีนิพนธ 2 (แบบ 2.1) (ครั้งท่ี 3) 
วิเคราะหขอมูล เขียนรายงานดุษฎี
นิพนธ เขียนบทความวิจัย นําเสนอดวย
ปากเปลา หรือตีพิมพในวารสาร และ
สอบปากเปลา 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

วิเคราะหขอมูล เขียนรายงานดุษฎีนิพนธ 
และผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับ
การยอมรับ ให ตี พิ มพ ในวารสารตาม
มาตรฐานของศูนยดัชนีการอางอิงวารสาร
ไทย (TCI) กลุม 1  จํานวน 1 บทความ 
หรือตีพิ มพ ในวารสารนานาชาติ ตาม
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 1 บทความ 
  

  รวมหนวยกิต 15    รวมหนวยกิต 6 
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       3.1.5   คําอธบิายรายวิชา 
0199511 โครงสรางและพลวัตวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Cultural Structures and Dynamics  

      มโนทัศนเกี่ยวกับวัฒนธรรม วัฒนธรรมเปรียบเทียบ วัฒนธรรมศึกษา โครงสรางและพลวัต

วัฒนธรรมไทย  ผลกระทบจากโครงสรางและพลวัตวัฒนธรรมตอชุมชน 

           Concepts about culture, comparative culture and cultural studies ; Thai 

cultural structures and dynamics ; impacts of cultural dynamic 

0199512 มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Heritage of Cultural Wisdom  

          ความหมาย  ประเภท การอนุรักษ  สืบสาน กฎหมายที่เกี่ยวของ  การสืบคน การอางอิง

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม การปรับใช และการนําภูมิปญญามาสรางมูลคาเพิ่มในบริบทเศรษฐกิจ

สรางสรรค โดยเนนภาคใต 

          Heritage of cultural wisdom with emphasis on southern Thailand with  

reference to meaning, category, conservation, transmission, relevant laws, research, and  

reference ;  adaptation and applications of cultural wisdom to increase the value of creative-

economic context  emphasizing on the southern part of Thailand  
 

0199513 กระบวนทัศนและวจิัยทางวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

 Cultural Paradigms and Research  

          กระบวนทัศน แนวคิด ทฤษฎีในการศึกษาวัฒนธรรม ระเบียบวิธีการวิจัยทางวัฒนธรรม

การออกแบบสืบคน การเก็บขอมูลภาคสนาม การวิเคราะห สังเคราะห และนําเสนอโดยใชวิธีวิทยาที่

หลากหลาย   

                        Paradigms, concepts, and theories for cultural studies ; cultural research 

methodology, designs of research, field work data collection, analysis, synthesis, and 

presentation by means of various methodologies 
 

0199514 อัตลักษณทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Cultural Identity  

          แนวคิดอัตลักษณ อัตลักษณทางวัฒนธรรมของบุคคลและกลุมชาติพันธุ อัตลักษณทางชาติ

พันธุ และชาติพันธุสัมพันธในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม  

          Concepts about identity, cultural identities of both individuals and ethnic 

groups, ethnic identity and ethnicity in the context of multicultural society 
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0199515 วัฒนธรรมสรางสรรค 3(2-2-5) 

 Creative Culture  

          นวัตกรรมทางวัฒนธรรม อัตลักษณชุมชนบนฐานมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม                

การวิจัยและประเมินคุณคาและมูลคามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม การประยุกตใชองคความรูทาง วัฒนธรรม 

กรณีศึกษาชุมชนตนแบบวัฒนธรรมสรางสรรค 

          Cultural innovation, identity of heritage basesd on cultural wisdom, assess-

ment of cultural value and cost, and application of cultural body of knowledge focusing on 

cases study of the creative cultural model community 
 

0199516 การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

 Cultural Tourism  

บทบาทของนักวัฒนธรรม การสรางคุณคาและสํานึกทางวัฒนธรรม การนําทุนทาง

วัฒนธรรมมาใชในการเพิ่มคุณคา และมูลคาดานการจัดการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมในบริบทโลกาภิวัตน โดยใช

กระบวนการวิจัยศกึษาชุมชนหรือองคกรที่ประสบความสําเร็จในการจัดการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม  

Roles of cultural specialists, the creation of cultural values, and cultural 

conscious, The Utilization of cultural capital to add worthiness and administrative values of 

cultural tourism on the context of globalization, Research methodology on case studies of 

communities or organizations that successfully manage cultural tourism 

0199517 วัฒนธรรมกับการพัฒนา 3(3-0-6) 

 Culture and Development  

แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนา และการปรับใชวัฒนธรรมในบริบทโลกาภิวัตน เพื่อธํารง              

อัตลักษณและปรับปรนพัฒนาอยางเทาทันและรวมสมัย   

    Ideas and theories of development, and the application of culture on the 

context of globalization to maintain identity and adjust development wisely and contempo-

rary 
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0199518 มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการพัฒนา 3(3-0-6) 

 Cultural Anthropology and Development  

กระบวนทัศน แนวคิด ทฤษฎีมานุษยวิทยาวัฒนธรรม การศึกษาวัฒนธรรมแบบองครวม 

วิเคราะห สังเคราะหการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในมิติพ้ืนที่และเวลาดวยมุมมองความคิดทางมานุษยวิทยา  

Paradigms, concepts, and theories for cultural anthropology, holistic                

cultural studies, synthesis of cultural change in the dimensions of space and time with the            

anthropological perspective  

0199581 สัมมนาการศึกษาเฉพาะกรณี 3(2-2-5) 

 Case Studies Seminar  

 เลือกประเด็นสัมมนารวมกับภาคประชาสังคมที่เก่ียวของ (กับเรื่องนั้นๆ) ในพื้นท่ีเฉพาะ 

          Selection of seminar issues in cooperations with the sectors of civil society 

concerned with issues in specific areas 

0199682 สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา 1 3(2-2-5) 

 Cultural Studies Seminar 1  

 สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา วิเคราะห สังเคราะหองคความรูในประเด็นตาง ๆ โดยใชแนวคิด 

กระบวนทัศน และวิธีวิทยาทางวัฒนธรรม และเทคนิคการนําเสนอ สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา วิเคราะห 

สังเคราะหประเด็นทางวัฒนธรรมที่สนใจ เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการจัดทําเคาโครงดุษฎีนิพนธ 

 Cultural studies seminar: analysis and synthesis of bodies of knowledge on 

various issues by means of cultural ideas, paradigms, methodology, and technique of presen-

tation of cultural studies seminar; analysis and synthesis of cultural issues of interest to               

determine a frame of idea for dissertation framework 
 

0199683 สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา 2 3(2-2-5) 

 Cultural Studies Seminar 2  

สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา วิเคราะห สังเคราะหประเด็นทางวัฒนธรรมที่สนใจ เพื่อกําหนด

กรอบแนวคิดในการจัดทําเคาโครงดุษฎีนิพนธ 

Cultural studies seminar: analysis and synthesis of cultural issues of interest 

to determine a conceptual framework for a dissertation outline 
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0199784 สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา 3 3(2-2-5) 

 Cultural Studies Seminar 3  
  สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา วิเคราะห สังเคราะหแนวคิดทางวัฒนธรรมที่สนใจ นําไป

ประยุกตใชกับขอมูลภาคสนาม เพื่อสรางองคความรู และนําเสนอเปนบทความทางวิชาการ 

  Cultural studies seminar: analysis and synthesis of cultural issues of interest 

and apply them to fieldwork for creating a body of knowledge and presenting it as an              

academic article data 

0199591 ดุษฎีนิพนธ 1 (แบบ 1.1) 48(0-144-0) 

 Dissertation 1  
ทําวิจัยในสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษาโดยเนนการศึกษาเปรียบเทียบ และผลงานหรือสวน

หนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารตามมาตรฐานของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) 

กลุม 1  จํานวน 1 บทความ และตีพิมพในวารสารนานาชาติตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการ

อดุมศึกษา (สกอ.) จํานวน 1 บทความ 

Research on cultural studies emphasizing on comparative-research ap-

proach with 1 piece of research result to be published on recognized academic journals 

based on the category 1 of TCI standard, and 1 piece for international journals based on the 

standard of the Office of the Higher Education Commission (OHEC). 

0199592 ดุษฎีนิพนธ 2 (แบบ 2.1) 36(0-108-0) 

 Dissertation 2  

 ทําวิจัยในสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา และผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับ

ใหตีพิมพในวารสารตามมาตรฐานของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) กลุม 1  จํานวน 1 บทความ หรือ

ตีพิมพในวารสารนานาชาติตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 1 บทความ 

Research on cultural studies emphasizing on comparative-research approach 

with 1 piece of research result to be published on recognized academic journals based on 

the category 1 of TCI standard, or 1 piece for international journals based on the standard of 

the Office of the Higher Education Commission (OHEC). 
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3.2 ชื่อสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 
 3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ป 

1 นางสาวพรพันธุ  เขมคุณาศัย รองศาสตราจารย  ปร.ด. ไทศึกษา ม.มหาสารคาม 2549 

   กศ.ม. ภาษาไทย ม.ศรีนครินทรวิโรฒสงขลา 2530 

     ศษ.บ. 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

ภาษาไทย ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

 

2526 

2 นายณฐพงศ  จิตรนริัตน รองศาสตราจารย ศศ.ด. การพัฒนาสังคม ม.นเรศวร 2552 

   วท.ม. การจัดการสิ่งแวดลอม ม.สงขลานครินทร 2541 

   ศศ.บ. รัฐศาสตร ม.รามคาํแหง 2537 

3 นางสาวสมิทธชาต  พุมมา อาจารย ปร.ด. ภาษาศาสตร ม.มหิดล 2555 

   อ.ม. ภาษาไทย ม.ศิลปากร 2546 

   ศศ.บ. 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

ภาษาไทย  

 

ม.ทักษิณ 2544 

   บธ.บ. การจัดการทั่วไป ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 2544 

4 นายไพบูลย  ดวงจันทร  รองศาสตราจารย D.E.A. 

 

 

Anthropologie 

Sociale et Eth-

nologie 

Ecole des Hautes 

Etudes  en Sciences 

Sociales, Paris, France 

2529 

 

 

   ศศ.ม. ภาษาศาสตรและ

ภาษาเอเชีย

อาคเนย 

ม.มหิดล 2527 

   กศ.บ. ภาษาไทย วิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา  2516 

5 นางสาวพัชลินจ  จีนนุน ผูชวยศาสตราจารย อ.ด. 

 

ภาษาไทย 
(สายวรรณคดีไทย) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

2555 

 

   อ.ม. ภาษาไทย ม.ศิลปากร 2547 

   ศศ.บ. 
(เกียรตินิยมอันดับ2) 

ภาษาไทย ม.ทักษิณ 2543 

6 นายพรไทย ศริิสาธติกิจ อาจารย ปร.ด. พัฒนศึกษา  ม.ศิลปากร 2557 

   ศศ.ม. รัฐศาสตร ม.รามคาํแหง 2547 

   ศศ.ม. 

 

นศ.บ. 

ภาษาไทยเพื่อ

การสื่อสาร 

การหนังสือพิมพ 

ม.สงขลานครินทร  

 

ม.รงัสิต 

2541 

 

2538 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ป 

7 นายอดิศร ศักดิ์สูง  รองศาสตราจารย Ph.D Social Sciences Magadh university 2556 

   อม. ประวัติศาสตร

เอเชียตะวันออก

เฉียงใต 

ม.ศิลปากร 2539 

   ศศ.บ. ประวัติศาสตร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

บางแสน 

2529 

8 นายสุทธิพร  บุญมาก  ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. Social Change 
and Develop-
ment 

University of Wollon-
gong, Australia 

2554 

   ศศ.ม. พัฒนาสังคม-
วิเคราะหนโยบาย
และวางแผนทาง
สังคม 

สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร 

2544 

   ศศ.บ. 
(เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

การพัฒนาชุมชน ม.มหาสารคาม 2540 

9 นายคุณัชญ  สมชนะกิจ 

 

อาจารย 

 

Ph.D. 

 

Japanese 

Studies 

Osaka University, Ja-

pan 
2556 

 
  M.A. 

Japanese 

Studies 
Osaka University 2553 

 

  

ศศ.บ. ภาษาญี่ปุน สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาเจาคณุทหาร

ลาดกระบัง 

2549 

10 นายธนภัทร  เต็มรัตนะกุล  อาจารย นศ.ด. นิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2556 

   ว.ม. สื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร 2551 

   ศศ.บ. สื่อสารมวลชน ม.รามคาํแหง 2546 

11 นายพินิจ ดวงจินดา อาจารย Ph.D. Environmental 
Economics 

Newcastle University, 
United Kingdom 

2552 

   พบ.ม. เศรษฐศาสตรธุรกจิ สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร 

2540 

   ศ.บ. 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

เศรษฐศาสตร
การเงิน 

ม.รามคาํแหง 2536 

12 นายกรกฎ ทองขะโชค 

 

 

 

รองศาสตราจารย 

 

 

 

น.ม. 

 

 

 

กฎหมายอาญา

และกระบวนการ

ยุติธรรมทาง

อาญา 

ม.ธุรกิจบณัฑิต 

 

 

 

2547 

 

 

 

   น.บ. นิติศาสตร ม.รามคาํแหง 2538 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ป 

 13 นางชลลดา แสงมณี  

ศิริสาธติกิจ   

ผูชวยศาสตราจารย 

 

 

 

ปร.ด. 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 
(เกียรตินิยมอันดับ2) 

พัฒนศึกษา 

สังคมวิทยา 

พัฒนาสังคม 

 

ม.ศิลปากร 

ม.สงขลานครินทร 

ม.สงขลานครินทร 

 

2558 

2542 

2538 

 

14 นางสาวอนินทร พุฒิโชติ อาจารย 

 

 

 

ปร.ด.  

ศศ.ม. 

อ.บ. 

 

สหวิทยาการ 

ประวัติศาสตร 

ประวัติศาสตร 

 

ม.ธรรมศาสตร 

ม.ธรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

2558 

2546 
2542 

 

 
3.2.2 อาจารยพิเศษ  

ลําดับ ชื่อ – สกุล 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ป  

1 นายครองชัย  หัตถา ศาสตราจารย วท.ด. ปฐพีวิทยา ม.เกษตรศาสตร 2532 

ศ.ม. 
 

ภูมิศาสตร  
 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร  

2522 
 

กศ.บ. ภูมิศาสตร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 

2520 

2 นายชวน  เพชรแกว  ศาสตราจารย ค.ม. การสอนภาษาไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2519 

   กศ.บ. ภาษาไทย วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร 

 

3 นายชยันต  วรรธนะภูต ิ อาจารย Ph.D. 

 

Honorary Social An-

thropology Develop-

ment  

Goteborg University, 

Germany 

2547 

 

   M.A. Anthropology 

 

Stanford University, 

USA. 

2525 

 

   ศศ.ม. 
เกียรติ

นิยม “ด”ี 

รัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต 

สถาบนับัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร 

2514 

 

   อ.บ. อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2508 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ป  

4 นายปรีชา  เปยมพงศสานต 

 

อาจารย 

 

Ph.D. Doktors Der Wirtschafts-

Und Sozialwissenschaften 

Hamburg  University,  

Germany Dr.rer.pol 

2514 

   M.A. Soziologe Hamburg University,  

Germany Diplom 

Soziologe 

2510 

 

   B.A. Soziologe Hamburg University,  

Germany Diplom 

Soziologe 

2503 

5 นายศรีศักร  วลัลิโภดม ศาสตราจารย

พิเศษ   
 

M.A. 

 

อ.บ. 

 

มานุษยวิทยา 

มานุษยวิทยา 

 

ภาษาอังกฤษและ 

ฝรั่งเศส 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 

ออสเตรเลีย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

2551 

2525 

 

2503 

6 นายสืบพงศ  ธรรมชาต ิ รอง

ศาสตราจารย 

อ.ด. 

อ.ม. 

กศ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒสงขลา 

2534 

2526 

2519 

 

7 นายอํานวย ยัสโยธา ศาสตราจารย อ.ม. ปรัชญา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2521 

   น.บ. นิติศาสตรบณัฑิต ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 2529 

   กศ.บ. มัธยมศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษา

สงขลา 

2516 

 

4. องคประกอบเกี่ยวกับการฝกภาคสนาม (การฝกงาน หรือ สหกิจศึกษา) 

 ไมม ี

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 

 5.1 คําอธิบายโดยยอ  

 ทําวิจัยในสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา และผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน

วารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีผูทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง  

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

5.2.1  สามารถศึกษาคนควาและเขาถึงขอมูลสารสนเทศโดยใชเทคโนโลยี 

5.2.2  สามารถศึกษาคนควาและเขียนบทความทางวิชาการ เพื่อนําเสนอหรือตีพิมพเผยแพรใน

วารสารวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
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 5.3 ชวงเวลา  

  หลักสูตร แบบ 1.1 ทําดุษฎีนิพนธตั้งแตภาคเรียนตนของปการศึกษาที่ 1 

  หลักสูตร แบบ 2.1 ทําดุษฎีนิพนธตั้งแตภาคเรียนปลายของปการศึกษาที่ 1 

 5.4 จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมง 

  หลักสูตรแบบ 1.1 ทําดุษฎีนิพนธ 48 หนวยกิต 

  หลักสูตรแบบ 2.1 ทําดุษฎีนิพนธ 36 หนวยกิต 

 5.5 การเตรียมการ 

 5.5.1 สัมมนาอาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ และนิสิตเกี่ยวกับแนวทางและ

ขั้นตอนการจัดทําโครงรางและเคาโครงดุษฎีนิพนธ  

 5.5.2 ใหนิสิตจัดทําโครงรางเพื่อเสนอหัวขอดุษฎีนิพนธ และจัดทําเคาโครงดุษฎีนิพนธ พรอมทั้ง

เชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 5.5.3 ใหนิสิตเลือกอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาและ

อาจารยประจําหลักสูตร 

 5.5.4 อาจารยที่ปรึกษาและอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธจัดตารางเวลาการใหคําปรึกษาและ

ติดตามการทําดุษฎีนิพนธของนิสิต 

 5.5.5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจัยแกนิสิต 

 5.5.6 จัดโครงการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการและการนําเสนอความกาวหนาในการทําดุษฎีนิพนธ

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 

 การประเมินผลคุณภาพดุษฎีนิพนธ เปนหนาที่ของคณะกรรมการสอบ ใหกระทําหลังจากนิสิตสอบ

ปากเปลาเสร็จสิ้น โดยใหรายงานเปนสัญลักษณและมีความหมายดังนี้ 

  สัญลักษณ  ความหมาย 

  VG   ผานระดับดีมาก (Very Good) 

  G   ผานระดับดี (Good) 

  P   ผาน (Pass) 

  F   ไมผาน (Fail) 

 ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2559 

หมวดที่ 6 ขอ 36 (ภาคผนวก ง ) 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต รายวิชาที่ตอบสนองคุณลักษณะนี้ 

1. มีความเปนผูนําดานองคความรู

ทางวัฒนธรรมและวัฒนธรรมศึกษา 

1. การเรียนการสอนทุกรายวิชา

กําหนดให นิ สิ ตศึกษาคนคว าหา

ความรูดวยตนเองจากทองถิ่นและ

แ ห ล ง เรี ย น รู ต า ง  ๆ  ใน ชุ ม ช น 

ดําเนินการวิเคราะห สังเคราะห และ

เขียนบทความทางวิชาการจากขอมูล

สนาม พรอมทั้งนําเสนอผลการศึกษา

ในรูปแบบการสัมมนาทางวิชาการทุก

ภาคเรียน 

2. สนับสนุนการเขารวม  และหรือ

นําเสนอผลการศึกษาคนควาในเวที

การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับ

ตาง ๆ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

0199716 การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 

0199715 วัฒนธรรมสรางสรรค 

 

 

2. มี ความ เชี่ ย วชาญ ในระเบี ยบ

วิธีการวิจัยทางวัฒนธรรม และมี

ศักยภาพในการนําองคความรูทาง

วัฒนธรรมและวัฒนธรรมศึกษาไป

เปนฐานในการจัดการงานวัฒนธรรม 

การจัดกระบวนการเรียนรูในรายวิชา 

โดยใชแนวคิดทางวัฒนธรรมศึกษา

เป น ฐ าน ใน ก ารพั ฒ น า  เรี ย น รู

ประสบการณภาคสนาม โดยอาศัย

สังคม ชุมชนทองถิ่นเปนกรณีศึกษา 

0199712 มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 

0199713 กระบวนทัศนและวิจัยทาง

วัฒนธรรม 

0199716 การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 
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2. การพัฒนาการเรียนรูแตละดาน 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

1.1  ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ของ

จรรยาบรรณทางวิชาการวิชาชีพ  

1.2  มีภาวะผูนําในการสงเสริมการประพฤติปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถ

วินิจฉัยปญหาขอขัดแยงและลําดับความสําคัญเชิงวิชาการ

และวิชาชีพโดยใชดุลยพินิจ ตามหลักการที่มีเหตุผลและ

คานิยมอันดีงาม 

1.3  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้ง

เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

 

1.1 นําการจัดการความรูและระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมา

ใชรวมกับเทคนิคการสอนแบบตาง ๆ เชน การแลกเปลี่ยน

เรียนรู การฟงอยางลึกซึ้ง ตลาดนัดความรู การสนทนากลุม 

การอภิปราย การทําแผนที่ชุมชน เสนเวลา การระดมความคิด 

เปนตน   

1.2 ใชวิธีการสัมมนาในการนําเสนอผลการเรียนรูอยางเปน

ระบบซึ่งประกอบดวยการกําหนดประเด็นปญหา การตั้งคําถาม 

การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล และ

การนําเสนอขอมูล   

 

1.1  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการ

เรียนรูดวยตนเองและดวยกระบวนการกลุม 

1.2  ประเมินแบบสามเสา คือ อาจารย

ประเมิน เพื่อนประเมิน และนิสิตประเมิน

ตนเอง 

1.3 ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรายวิชา

ตาง ๆ และดุษฎีนิพนธ 

 

2. ดานความรู 
2.1  มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่

สําคัญในสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา  

2.2  สามารถวิเคราะหปญหา รวมทั้งประยุกตความรู 

ทักษะ วิธีการ และการใช เครื่องมือที่ เหมาะสมกับการ

แกปญหา 

2.3  สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการดาน

สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา   

2.4  สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาวัฒนธรรม

 

2.1  เนนใหผูเรียนไดพัฒนาความรู ทักษะ และประสบการณ

ตรงจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย   

2.2  นําการจัดการความรูและระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

มาใชรวมกับเทคนิคการสอนแบบตาง ๆ เชน การแลกเปลี่ยน

เรียนรู การฟงอยางลึกซึ้ง ตลาดนัดความรู การสนทนากลุม 

การอภิปราย การทําแผนที่ชุมชน เสนเวลา การระดมความคิด 

เปนตน   

2.3  ใชวิธีการสัมมนาในการนําเสนอผลการเรียนรูอยางเปน

  

2.1  ประเมินจากการสอบ การนําเสนอดวย

ปากเปลา และการสงงาน 

2.2  ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.3 ประเมินผลงาน/รายงาน/ภาคนิพนธ/

ดุษฎีนิพนธ 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 
ศึกษากับความรู ในศาสตรอื่น  ๆ ที่ เกี่ ยวของ พัฒนา

นวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหม 

 

ระบบซึ่งประกอบดวยการกําหนดประเด็นปญหา การตั้งคําถาม 

การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล และ

การนําเสนอขอมูล   

2.4  สนับสนุนการเขารวมประชุมอบรม สัมมนาทางวิชาการใน

สาขาที่เก่ียวของอยางสม่ําเสมอ 

3. ดานทักษะทางปญญา 
3.1 เปนนักคิดและเปนผูนําทางความคิด เปนแบบอยาง

ของนักปฏิบัติ นักบริหารจัดการ และนักวิจัยที่มีคุณภาพสูง 

3.2  สามารถวิเคราะห สังเคราะห และสรุปประเด็น

ปญหาที่ซับซอน เพื่อใชแกปญหาอยางสรางสรรค 

3.3  สามารถประยุกตความรูและทักษะที่เกี่ยวของทาง

วิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษาไปใชเปน

เครื่องมือในการบริหารจัดการหรือแกปญหา  

3.4 สามารถออกแบบและดําเนินโครงการวิจัย พัฒนา

องคความรูใหมเกี่ยวกับวัฒนธรรมศึกษา 

 
 

 
3.1  ใชกระบวนการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางมี

วิจารณญาณ คิดบูรณาการ คิดสรางสรรค และคิดอยางมีระบบ 

ในการจัดการเรยีนรู 

3.2  เนนใหผูเรียนไดพัฒนาความรู ทักษะ และประสบการณ

ตรงจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย   

3.3  นําการจัดการความรูและระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

มาใชรวมกับเทคนิคการสอนแบบตาง ๆ เชน การแลกเปลี่ยน

เรียนรู การฟงอยางลึกซึ้ง ตลาดนัดความรู การสนทนากลุม 

การอภิปราย การทําแผนที่ชุมชน เสนเวลา และการระดม

ความคิด  

3.4  ใชวิธีการสัมมนาในการนําเสนอผลการเรียนรูอยางเปน

ระบบซึ่งประกอบดวยการกําหนดประเด็นปญหา การตั้งคําถาม 

การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล และ

การนําเสนอขอมูล   

 
3.1  ประเมินจากใชปญญาในการอภิปราย 

การสัมมนา หรือแสดงความคิด เห็นใน

กิจกรรมอ่ืน 

3.2  ป ระเมิ นจากการนํ าเสนอทั้ งด วย            

ปากเปลาและชิ้นงาน 

3.3  ประเมินจากการทดสอบการประยุกต

ความรู การตอบคําถาม การใหเหตุผลทั้ง

การพูดและการเขียน 

3.4 ประเมินผลงาน/รายงาน/ภาคนิพนธ/

ดุษฎีนิพนธ 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 
3.5  สนับสนุนการเขารวมประชุมอบรม สัมมนาทางวิชาการใน

สาขาที่เก่ียวของอยางสม่ําเสมอ 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.1  มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของ

ตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

4.2  มีปฏิสัมพันธ สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนองค

ความรูดานวัฒนธรรมศึกษากับกลุมคนที่หลากหลายได

อยางสรางสรรค 

4.3  สามารถนําวิถีและพลังวัฒนธรรมเปนปจจัยสราง

สัมพันธภาพ ภราดรภาพ ความสมานฉันท และสมาน

ประโยชนของผูคนและชุมชนที่เปนพหุวัฒนธรรม หรือตาง

วัฒนธรรม และสรางสํานึกสาธารณะรวมกัน 

 

 
4.1  เนนใหผูเรียนไดพัฒนาความรู ทักษะ และประสบการณ

ตรงจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย   

4.2  นําการจัดการความรูและระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

มาใชรวมกับเทคนิคการสอนแบบตาง ๆ เชน การแลกเปลี่ยน

เรียนรู การฟงอยางลึกซึ้ง การสนทนากลุม การอภิปราย การ

ระดมความคดิ เปนตน 

4.3  ใชกระบวนการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางมี

วิจารณญาณ คิดบูรณาการ คิดสรางสรรค และคิดอยางมีระบบ 

ในการจัดการเรียนรู 

4.4  สนับสนุนการเขารวมประชุมอบรม สัมมนาทางวิชาการใน

สาขาที่เก่ียวของอยางสม่ําเสมอ 

 
4.1  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการ

เรียนรูจากประสบการณภาคสนาม 

4.2  ประเมินจากการนําเสนอทั้งดวยปาก

เปลาและชิ้นงาน 

4.3 ประเมินจากการทํางานรวมกับผูอื่น 

4.4 ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นใน

การเขารวมประชุม สัมมนาทางวิชาการใน

ระดับตาง ๆ 

 
 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 สามารถใชขอมูลดานตัวเลขเพื่อการศึกษาคนควา

และวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.2  สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการ

สรุปประเด็นและสื่อสารอยางถูกตองเหมาะสม 

5.3  สามารถใชคอมพิวเตอรในการจัดการขอมูลตาง ๆ 

 
 

5.1  กําหนดประเด็นใหใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน 

วิเคราะห จัดกระทํา ประมวลผล และนําเสนอขอมูล 

5.2  ฝ ก นํ า เส น อ ผ ล ก า ร เรี ย น รู ด ว ย ภ าษ า ไท ย แ ล ะ

ภาษาตางประเทศ 

5.3  สนับสนุนใหนําเสนอผลงานในที่ประชุมทางวิชาการ 

 
 

5.1 ประเมินจากความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน วิเคราะห 

จัดกระทํา ประมวลผล และนําเสนอขอมูล 

5.2 ประเมินจากการฝกนําเสนอผลการ

เรียนรูดวยภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 
และใชเทคโนโลยีสารสนเทศติดตามความกาวหนาทาง

วิชาการอยางเหมาะสม 

5.4 สามารถสรุปปญหาและขอเสนอแนะทางวัฒนธรรม

ศึกษาจากผลการศึกษาคนควา ในรูปแบบการนําเสนอ

(oral) ในเวทีวิชาการ หรือตีพิมพบทความทางวิชาการ 

 5.3 ประเมินจากการตอบรับใหนําเสนอ

ผลงานในที่ประชุมทางวิชาการ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

 
หมวดวิชา รหัส และชื่อรายวิชา ความสัมพันธระหวางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ผลการเรียนที่คาดหวัง (ELO) กับรายวิชา (CLO) 

 
1. ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ดานความรู 3. ดานทักษะทางปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลฯ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 

สื่อสาร ฯ 
ELO 1,2 ELO 3 ELO 4,6 ELO 5 ELO 7 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต) 

0199518 มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการพฒันา                   

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ 

0199511 โครงสรางและพลวัตวัฒนธรรม                   

0199512           มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม                   

0199513  กระบวนทัศนและวิจัยทางวัฒนธรรม                   

0199514 อัตลักษณทางวัฒนธรรม                   

0199515 วฒันธรรมสรางสรรค                       

                  วิชาเลือก 

0199516 การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม                   

0199517 วัฒนธรรมกับการพัฒนา                   

0199581 สัมมนาการศึกษาเฉพาะกรณ ี                   

0199682     สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา 1                   

0199683 สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา 2                   

TQF 
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หมวดวิชา รหัส และชื่อรายวิชา ความสัมพันธระหวางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ผลการเรียนที่คาดหวัง (ELO) กับรายวิชา (CLO) 
 

1. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ดานความรู 3. ดานทักษะทางปญญา 
4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลฯ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 

สื่อสาร ฯ 
ELO 1,2 ELO 3 ELO 4,6 ELO 5 ELO 7 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

0199784 สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา 3                    

หมวดวิทยานิพนธ                   

0199591 ดุษฎีนิพนธ 1 (แบบ 1.1)                   

0199592 ดุษฎีนิพนธ 2 (แบบ 2.1)                   

รวม     ความรับผิดชอบหลัก     4 7 5 5 7 1 3 2 8 3 4 3 4 4 1 4 3 6 

รวม         ความรับผิดชอบรอง 2 4 6 6 4 7 6 1 3 9 4 4 2 5 7 1 10 1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

TQF 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

นิสิตจะตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น  

จึงจะไดรับผลการเรียนในรายวิชานั้น ระบบการประเมินผลการเรียนของแตละรายวิชาเปนแบบระดับขั้น     

โดยเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณวาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 6 

(ภาคผนวก ง) 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา 

2.1.1 มีการทวนสอบในระดับรายวิชา โดยประธานหลักสูตรแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบประเมิน 

ความสอดคลองของขอสอบกับผลการเรียนรูที่กําหนดไวในรายวิชา ความเหมาะสมของการใหคะแนนใน

กระดาษคําตอบ และการใหระดับคะแนน อยางนอยรอยละ 25  ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป 

2.1.2 มีการทวนสอบระดับหลักสูตร ตามเกณฑกําหนดของมหาวิทยาลัย 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา  

มีการทวนสอบวัดความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ตามเกณฑกําหนดของมหาวิทยาลัย 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา จะสําเร็จการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติ

ครบถวน ดังตอไปนี ้

  (1) ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร และมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชา

ตามหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00 

  (2) นิสิตในทุกแบบของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ตองเสนอผลงานวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธตาม

รายละเอียดดังนี้ 

  แบบ 1.1  

    ผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารตามมาตรฐานของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย 

(TCI) กลุม 1  จํานวน 1 บทความ และตีพิมพในวารสารนานาชาติตามมาตรฐานของสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 1 บทความ 

    แบบ 2.1  

    ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารตามมาตรฐานของศูนยดัชนี

การอางอิงวารสารไทย (TCI) กลุม 1  จํานวน 1 บทความ หรือตีพิมพในวารสารนานาชาติตามมาตรฐานของ

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 1 บทความ 

  (3) สอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑของบัณฑิตวิทยาลัย  

  (4) สอบผานการทดสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ตามเกณฑของบัณฑิต

วิทยาลัย 
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  (5) ตองเสนอดุษฎีนิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายตอคณะกรรมการสอบ  

ซึ่งประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ

วัฒนธรรมศึกษา โดยใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธรวมกับคณะกรรมการผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

  คณะกรรมการสอบจะประเมินคุณภาพของดุษฎีนิพนธและผลงานตีพิมพที่นิสิตนําเสนอ หากผาน

เกณฑท่ีหลักสูตรและมหาวิทยาลัยกําหนด ก็สามารถพิจารณาอนุมัติใหนิสิตสอบผานระดับดุษฎีบัณฑิตได    

  (6) เกณฑอื่น ๆ ให เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ง) 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1 การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย 

1.1.1 จัดโครงการสัมมนาเพื่อใหอาจารยเขาใจสาระตาง ๆ ของหลักสูตร อาทิ ปรัชญา รูปแบบ

โครงสราง ลักษณะการจัดการเรียนสอน วิธีสอน เปนตน  

1.1.2 จัดหาอาจารยพี่เลี้ยงที่มีประสบการณในการสอนสําหรับอาจารยใหม   

1.1.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณตาง ๆ แกอาจารยใหมเพื่อความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 

1.2 การเตรียมการในระดับคณะ  

1.2.1 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค และเปาหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวของ เชน

รายละเอียดหลักสูตร คูมือการศึกษาและหลักสูตร คูมืออาจารย กฎระเบียบตาง ๆ 

1.2.2 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใชสื่อ นวัตกรรม การวัดประเมินผล การวิเคราะหผูเรียนการ

วิจัยเพื่อพัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 

1.2.3 กําหนดอาจารยพี่เลี้ยงเพื่อชวยเหลือและใหคําแนะนําปรึกษา 

1.2.4 ทดลองสอน ประเมินการสอน 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 

2.1 การพัฒนาความรูและทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  

2.1.2 ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู และนําเสนอกลยุทธการสอนอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ  

2.2.1  สนับสนุนการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ เชน การทําวิจัย การทําผลงานทาง

วิชาการ การนําเสนอผลงานทางวิชาการ การอบรมระยะสั้น การศึกษาตอ เปนตน   

2.2.2  สนับสนุนการศึกษาดูงาน การประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารยการรวม

เครือขายพัฒนาวิชาชีพอาจารย โดยเฉพาะในแวดวงวัฒนธรรมศึกษา 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกํากับมาตรฐาน 

 การกํากับมาตรฐานหลักสูตรจัดใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. ซึ่งมี

รายละเอียดตอไปนี้ 

1.1 จัดใหมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 3 ทาน ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 ทําหนาที่ใน

การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม

ประเมินผล ติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา และมีหนาที่ในการเปน

อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธและ/หรืออาจารยผูสอบดุษฎีนิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอน 

1.2 จัดใหมีอาจารยประจําหลักสูตร ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 ทําหนาที่รับผิดชอบตามพันธกิจ

ของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา มีหนาที่ในการเปนอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธและ/หรือ

อาจารยผูสอบดุษฎีนิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอน 

1.3 มีการควบคุมภาระงานอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

1.4 ผลงานดุษฎีนิพนธหรือสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธของผูสําเร็จการศึกษาไดรับการตีพิมพหรืออยาง

นอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ

อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ เปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

1.5 จัดใหมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรับผิดชอบในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอยาง

ตอเนื่องทุก ๆ 5 ป และมีการวางแผนติดตาม ควบคุมการดําเนินงานของหลักสูตรใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการ

ดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน  และระบบประกันคุณภาพภายในของ

มหาวิทยาลัย และใหเปนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตัวบงชี้  TQF ขอ 1 - 5   

ครบถวนทุกตัว 

2. บัณฑิต 

2.1 มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานบัณฑิตเพื่อประเมินคุณภาพและจัดการเรียนการเพื่อให

ผูเรียนมีคุณภาพตรงกับความตองการของนายจาง และควบคุมคุณภาพบัณฑิตใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

2.2 มีการพัฒนาและสงเสริม ควบคุมและติดตามใหผลงานนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาไดรับการตีพิมพ

หรือเผยแพรผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ

อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
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3. นิสิต 

3.1 มีการวางแผนกระบวนการรับนิสิตอยางมีระบบ โดยมีกลไกเพื่อนําไปสูการปฏิบัติและจัดใหมีการ

ประเมินเพื่อติดตามและนํามาปรับปรุงแกไขพัฒนาคุณภาพกระบวนการรับนิสิต โดยกําหนดคุณสมบัติของ

นิสิตใหสอดคลองกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร เพื่อคัดเลือกนิสิตที่มีความพรอมสามารถสําเร็จการศึกษา

ไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด และกําหนดเกณฑในการคัดเลือกใหมีความโปรงใส ชัดเจน 

3.2 สําหรับนิสิตที่มีคุณสมบัติ ไมครบถวนตามเกณฑที่กําหนดในการประกาศรับ หลักสูตรมี

กระบวนการในการเตรียมความพรอมใหกับนิสิตกอนเขาศึกษาอยางมีระบบ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติและจัดใหมี

การประเมินติดตามเพื่อนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงแกไขกระบวนการเตรียมความพรอมใหนิสิตกอน

เขาการศึกษาหรือไดรับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผานเกณฑขั้นต่ํา เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจน

สําเร็จการศึกษา 

3.3 มกีระบวนการในการสงเสริมและพัฒนานิสิต มีการวางแผนการดําเนินงานอยางเปนระบบ มีกลไก

ที่นําไปสูการปฏิบัติและมีการประเมินผลเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนา โดยการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู

ในรูปแบบตาง ๆ ทั้งกิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน  

3.4 มีกิจกรรมเสริมสรางความเปนพลเมืองที่ดีมีจิตสํานึกสาธารณะ  

3.5 มีกระบวนการในการดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ และมีการวางระบบการ

ปองกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนิสิต เพื่อใหนิสิตสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่

หลักสูตรกําหนด 

3.6 มีการรักษาอัตราความคงอยู อัตราความสําเร็จการศึกษา โดยการควบคุมติดตามและประเมินผล

ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตร และมีการจัดรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต เพื่อนํามาพัฒนา

คุณภาพหลักสูตร  

4. อาจารย 

4.1 มีการวางแผนกระบวนการการบริหารและการพัฒนาอาจารย โดยการรับอาจารยใหมตองมีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาสังคมวิทยาและสาขาปรัชญา โดยมีระบบ มีกลไกที่นําไปสูการปฏิบัติ

และมีการติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนาในการรับอาจารยใหมใหสอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา 

วิสัยทัศนของสถาบันและหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกที่เหมาะสมและโปรงใส 

4.2 มีการวางแผนกระบวนการบริหารอาจารยอยางมีระบบ มีกลไกที่นําไปสูการปฏิบัติและประเมินผล

เพื่อการพัฒนาคุณภาพของอาจารยที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีการกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของ

อาจารยประจําหลักสูตรอยางชัดเจน และมีความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ 

มีระบบการกําหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารอาจารยประจํา

หลักสูตรมีระเบียบและมีความโปรงใสชัดเจน 

4.3 มีระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย โดยการกําหนดแผนการลงทุน งบประมาณและทรัพยากร

และกิจกรรมการดําเนินงาน เพื่อกํากับติดตามคุณภาพของอาจารยอยางมีระบบ มีกลไกที่นําไปสูการปฏิบัติ
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และติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนา มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของอาจารยสนับสนุน

การเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารย  และมีการรักษาอัตราการคงอยูของอาจารย โดยการกํากับ

ควบคุมใหอัตราอาจารยมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนิสิตที่รับเขาในหลักสูตร โดยจัดใหมีการประเมินผลความ

พึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร  

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

5.1 มีกระบวนการในการวางแผนควบคุมกํากับสาระของรายวิชาในหลักสูตร อยางมีระบบ มีกลไกที่

นําไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ในการการจัดทํารายวิชาตาง ๆ ใหมี

เนื้อหาที่ทันสมัย มีความกาวหนากาวทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีการบริหารจัดการเปด

รายวิชาตาง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ที่เนนนิสิตเปนสําคัญ สามารถตอบสนองความตองการของนิสิตและ

ตลาดแรงงาน  

5.2 มีกระบวนการในการควบคุมกํากับมาตรฐานของหัวขอดุษฎีนิพนธที่เนนความสามารถในการใช

การวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม  

5.3 มีกระบวนการในการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน อยางมีระบบ มีกลไก

ในการนําไปสูการปฏิบัติและการประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนา โดยมีการพิจารณากําหนดผูสอนในแตละ

รายวิชาที่มีความรูความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และมีการกํากับติดตามอาจารยในการ

จัดทํา มคอ. 3 และ มคอ. 5 

5.4 มีการกําหนดเกณฑในการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธที่มีความเหมาะสมกับหัวขอดุษฎี

นิพนธ และมีกระบวนการในการติดตามกํากับควบคุมการใหความชวยเหลือในการทําดุษฎีนิพนธ ตั้งแต

กระบวนการพัฒนาหัวขอจนถึงการทําดุษฎีนิพนธ การสอบปองกัน และการเผยแพรผลงานวิจัยจนสําเร็จ

การศึกษา 

5.5 มีกระบวนการในประเมินผูเรียนที่มีระบบ มีกลไกที่นําไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ในการติดตามการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต การกํากับการประเมินการจัดการ

เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7) และมีการวางระบบการประเมินดุษฎีนิพนธที่มี

คุณภาพ  

5.6 มีการวัดผลและรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

มีกระบวนการในการจัดการความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่มีระบบ มีกลไกที่นําไปสูการปฏิบัติ

และการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย ความพรอม

ทางกายภาพ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองคนควาดวยตนเองสําหรับนิสิต อุปกรณการเรียน

การสอน หองสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร Wifi และอื่น ๆ ที่สงเสริมสนับสนุนใหนิสิต

สามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจ

ของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและมีความเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

 
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key performance Indicators) 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวน

รวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงาน หลักสูตร 

X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานสาขาวิชา 

X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.
4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคเรียนใหครบทุก
รายวิชา 

X X X X 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ  มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
เรียนที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ  
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปการศึกษา 

X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอย
รอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X 
 

X 
 

X 
 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมิน
การดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่ผานมา 

 X 
 

X 
 

X 
 

8. อาจารยใหมทุกคน (ถามี) ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน  
 

X X X X 
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ

วิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
X X X X 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการพัฒนา
ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

  X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X 

รวมตัวบงชี้บังคับที่ตองดําเนินการ (ขอ 1-5) ในแตละป 5 5 5 5 
รวมตัวบงชี้ในแตละป 9 10 11 12 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสตูร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

     ใหนิสิตประเมินผานระบบการประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

            ใหนิสิตประเมินผานระบบการประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1 โดยนิสิตปจจุบัน และบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร 

ใชแบบสอบถาม 
2.2 โดยนายจางและ/หรือผูมีสวนเกี่ยวของ  

แบบประเมินความพึงพอใจโดยผูใชบัณฑิต 
2.2 ผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือ ผูประเมินจากภายนอก 

      การประเมินคุณภาพการศกึษาจากหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกที่เกี่ยวของ 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
     การประเมินผลคุณภาพการศึกษาประจําป หลักสูตรไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสาขาวิชาทุกป

การศึกษาใหเปนไปตามดัชนีตัวบงชี้ในหมวด 7 ขอ 7 โดยผานคณะกรรมการประจําคณะและผานผูประเมิน

ระดับสาขาวิชาที่แตงตั้งโดยคณบดีและมหาวิทยาลัย 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

    กําหนดเปนแผนกลยุทธในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหหลักสูตรที่ปรับปรุงใหมมีรูปแบบและสาระเปนไป

ตามผลที่ไดจากการประเมิน  และจากการศึกษาในเชิงวิชาการในเรื่องของวัฒนธรรม ซึ่งจะมาใชในการ

ปรับปรุงหลักสูตร โดยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ 
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ภาคผนวก ก 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุง 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา 
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ภาคผนวก ข 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

1. นางสาวพรพันธุ  เขมคุณาศัย 

ปร.ด. (ไทศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549 

กศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2530 

ศษ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (เกียรตินิยมอันดับ 2), 2526 

ตําแหนงทางวิชาการ  รองศาสตราจารย  

ผลงานทางวิชาการ  

งานวิจัย 

พรพันธุ   เขมคณาศัย. (2560). การเลนกลองบานอในจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย. กรุงเทพฯ :  
กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม. 

พรพันธุ   เขมคณาศัย. (2559).  ถอดบทเรียนการสรางความมั่นคงทางอาหาร กรณีการเปลี่ยนนารางเปนนา
ขาวของกลุมเยาวชนบานละหารอําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส. กรุงเทพฯ : สํานักงานพัฒนาการ 
วิจัยการเกษตร (องคการมหาชน).   

พรพันธุ  เขมคุณาศัย. (2558).  ถอดบทเรียน ‘วะกัฟ’: กระบวนการเรียนรูเพื่อการปลดปลอยของกลุมแกนนํา
มุสลิม กรณีความขัดแยงโครงการทอกาชไทยมาเลเซีย พ.ศ. 2541 -  2557. กรุงเทพ ฯ :  สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา.. 

พรพันธุ  เขมคุณาศัย. (2558).  เรียนรูและเขาใจคนมลายูมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใตจากวรรณกรรมไทย
รวมสมัย  พ.ศ. 2516 - 2555). สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

บทความวิจัย 

วัลภา พรหมบุญแกว พัชลินจ จีนนุน และพรพันธุ เขมคุณาศัย. (2561). “การสรางสรรคเนื้อหาในวรรณกรรม
 ประเภทนิยายทองถิ่นภาคใต (พ.ศ. 2481 - 2504),” ในการจัดประชุมทางวิชาการครั้งที่ 56.       
 (หนา766 - 774). วันที่ 30 มกราคม 2561 - 2 กุมภาพันธ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
พรพันธุ  เขมคุณาศัย และกรุณา แดงสุวรรณ. (2560). “การคาขาวขามรัฐของคนไทยมุสลิมในบริบทชายแดน 

ไทย-มาเลเซีย (พ.ศ.2489-พ.ศ.2554),” วารสารปาริชาต. 30(2), 145 - 167. 
กรประพัสสร  เขียวหอม  และพรพันธุ เขมคุณาศัย. (2560). “องคความรูงานวิจัยโฮมสเตยในบริบทของ

สังคมไทย (พ.ศ. 2544 – 2558),” การประชุมหาดใหญวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8. 
วันที่ 22  มิถุนายน 2560. มหาวิทยาลัยหาดใหญ. สงขลา. 

พรพันธุ  เขมคุณาศัย. (2559). “กระบวนการเรียนรูเพื่อการปลดปลอย : บทเรียนจากกลุมแกนนํามุสลิม กรณี
ความขัดแยงโครงการทอกาซไทย-มาเลเซีย (พ.ศ.2541 - 2557) ,”  วารสารปาริชาต. 29(1),  168 - 
194. 

รื่นฤทัย  รอดสุวรรณ  พรพันธุ เขมคุณาศัย  และพัชลินจ  จีนนุน. (2559). “สถานภาพงานวิจัยโนราในรอบ
สามทศวรรษ (พ.ศ. 2532-2558),” ใน เอกสารประกอบการประชุมรัฐ คนไท/ไทยชายแดนและ
ทิ ศท างใหม  ๆ  ใน ไทยศึ กษ าการป ระชุ ม วิ ช าการป ระจํ าป  2559. (หน า  362 – 376).                     
วันที ่19 - 20  สิงหาคม  2559. คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.   
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พรพันธุ   เขมคุณาศัย.  (2557).  “เรียนรูและเขาใจคนมลายูมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใตจากวรรณกรรมไทยรวม 
 สมัย  (พ.ศ. 2516-2555) ,” วารสารมนุษยศาสตร สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 31(1),  

มกราคม - เมษายน : 19 - 44. 
Panuwat Worajin and Pornpan Khemakunasai. (2017). “ ‘Jo’ Beliefs of Thai Southerners :  

 Creation of Sign and its Reproduction in a Modern Context,” 13 th International 
Cnoference on Thai Studies Globalized Thailand? Connectivity, Conflict and Co-
nundrums of Thai Studies 15-18 July. Chiang Mai, Thailand. 

Pa  Phomkham and Pornpan Khemakhunasai. (2017). “Pakkam’  Cultural  Practice  and  
 Traditional Management of the Space in Communities in Banthad Mountains of 

Southern Thailand,” 13 th International Cnoference on Thai Studies Globalized 
Thailand? Connectivity, Conflict and Conundrums of Thai Studies 15 - 18 July. 
Chiang Mai, Thailand. 

Parichat Kasurop and Pornpan Khemakhunasai. (2 0 1 7 ) .  “ Trade and Mutual Dependence 
Across Ethnic Boundaries: A Case Study of the Bank of the Bang Nara River, Nara-
thiwat Province in Southern Thailand,”  13 th International Cnoference on Thai 
Studies Globalized Thailand? Connectivity, Conflict and Conundrums of Thai Stud-
ies 15 - 18 July. Chiang Mai, Thailand. 

Saroh Wattana and Pornpan Khemakhunasai. (2017). “The Meaning of 'Ploo' in Motherhood  
 Transitional Ritual in Malay Society in Satun Province,” 13 th International Cnofer-

ence on Thai Studies Globalized Thailand? Connectivity, Conflict and Conundrums 
of Thai Studies 15-18 July. Chiang Mai, Thailand. 

 
หนังสือ/ตํารา 
พรพันธุ  เขมคุณาศัย.  (2560).  การเขียนทางวิชาการ.  สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.  
พรพันธุ  เขมคุณาศัย. (2557). สอนดวยหัวใจ: กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาความสามารถใน

การคิ ดของผู เรี ยนระดั บอุ ดมศึ กษ า. สงขลา : คณ ะมนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร                     
มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
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2. นายณฐพงศ  จิตรนิรัตน 

ศศ.ด. (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552 

วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2541 

ศศ.บ (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2537 

ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 

ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัย  
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ณฐพงศ จิตรนิรัตน.  (2556). “การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมผานประวัติและประสบการณชีวิตที่

หลากหลายของผูนําชุมชนในเขตชุมชนแออัด,” วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ. 26(1),   

30 - 73.  

ณฐพงศ จิตรนิรัตน. (2556). “สถาบันทางวิชาการภาคพลเมือง : วิทยาลัยปองกันชุมชนเกิดขึ้นไดจริงหรือ ?,” 

วารสารมนุษยศาสตรสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ. 8(1), 1 - 25.  

 

3. นางสาวสมิทธชาต  พุมมา 

ปร.ด. (ภาษาศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555 

อ.ม. (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546 

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544 

ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ (เกียรตินิยมอันดับ 2), 2544 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัย 

สมิทธชาต พุมมา. (2561). การศึกษาเชิงวิเคราะหคําสอนจากปายธรรมะของวัดในจังหวัดสงขลา. พัทลุง : 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง. (โครงการวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได 
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําป 2557) 

บทความ 

กมลวรรณ  ลิ้มเจษฎาพงษ  จริญญา ธรรมโชโต และสมิทธชาต พุมมา. (2561). กลวิธีการนําเสนอเนื้อหาใน

แผนภาพอิน โฟกราฟกของสํ านั กงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)                        

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณวิจัย" ครั้งที่ 10. (หนา 111-118). ณ มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ. 

จินดา วรรณรัตน  จริญญา ธรรมโชโต และสมิทธชาต พุมมา. (2561). ลีลาภาษาของพระมหาสมปองตาล          

ปุตโตในคอลัมนคนดังนั่งเขียน. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณวิจัย" ครั้งที่ 10.             

(หนา 119 - 125). ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ. 

สมิทธชาต พุมมา. (2561). ภาษาที่ใชในการตั้งชื่อเรื่องงานเขียนสารคดีของนิสิตวิชาโทภาษาไทย ชั้นปที่ 3 

มหาวิทยาลัยทักษิณ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณวิจัย" ครั้งที่ 10. (หนา 126-

132). ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ. 

สมิทธชาต พุมมา. (2561).  โครงสรางของชื่อวัดในจังหวัดสงขลา. ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ 8. (หนา 1192-1202). ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัด

เชียงใหม. วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561. 
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สมิทธชาต พุมมา. (2561). การศึกษาคําวา "ทอง" ในภาษาและวัฒนธรรมไทย. ในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจําป 2561. (หนา 536-551). ณ หองประชุมสัมมนาชั้น 2 ศูนย

คอมพิวเตอรและศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย. วันที่ 23 กุมภาพันธ 2561. 

สมิทธชาต พุมมา อนันต อารียพงศ และ ฉันทัส ทองชวย. (2560). “โครงสรางของการซอนคําในพระปฐม

สมโพธิกถา,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตรประยุกต ครั้งที่ 6. (หนา 116 -

124). วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีเจาคุณทหารลาดกระบัง. กรุงเทพฯ :   

สถาบันเทคโนโลยีเจาคุณทหารลาดกระบัง. 

สมิทธิชา พุมมา. (2559). “การศึกษาเชิงวิเคราะหคําสอนจากปายธรรมะของวัดในจังหวัดสงขลา,”            

ในการประชุมวิชาการระดับชาติดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 10 ประจําป 2559. 

(หนา 101-106). วันศุกรที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ  ชั้น 1 อาคารหกสิบพรรษามหาราชิน ี

อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา. 

 
4. นายไพบูลย  ดวงจันทร      

D.E.A.(Anthropologie SocialeEcole des Hautes E’ tudes  enet Ethnologie) Sciences Sociales, 

Paris, France 2529  

ศศ.ม. (ภาษาศาสตรและภาษาเอเซียอาคเนย) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527 

กศ.บ. (ภาษาไทย) วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา, 2516 

ป.กศ.สูง วิทยาลัยครูยะลา, 2514   

ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 

ผลงานทางวิชาการ  

งานวิจัย  

ไพบูลย ดวงจันทร. (2557). ตํานานนางเลือดขาวในภาคใตของประเทศไทย.  สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ 

บทความวิจัย 

อัจจิมา หนูคง ไพบูลย ดวงจันทร ฉันทัส ทองชวย และมัณฑนา นวลเจริญ.(2559) “การจัดการพิพิธภัณฑ

อยางสรางสรรคเพื่อการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมในจังหวัดภู เก็ต,” วารสารมนุษยศาสตร

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ. 10(2), 179 - 197. 

วชิรา หงสทอง ไพบูลย ดวงจันทร ฉันทัส ทองชวย และสืบพงศ ธรรมชาติ. (2559) “ปจจัยที่กอใหเกิดพลวัต

วัฒนธรรมชุมชนเขาพังไกร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช,” วารสารมนุษยศาสตร

สังคมศาสตรมหาวิทยาลัยทักษิณ. 11(1), 119 - 144 . 

จักรกฤษณ จุฑาทิพย ไพบูลย ดวงจันทร นิพนธ ทิพยศรีนิมิต และอุทิศ สังขรัตน. (2558). “แนวทางการฟนฟู

การประกอบการอาชีพหลังวิกฤตินากุงของชาวบานอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา,” วารสาร

มนุษยศาสตรสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ. 10(1), 119 - 142. 
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ภิญญดา ทวีสุข ไพบูลย ดวงจันทร และฉันทัส ทองชวย. (2556). “การใชคําลักษณนามและการแปรของการ

ใชคําลักษณนามตามถิ่นที่อยูของผูพูด : กรณีศึกษาคําลักษณนามที่ใชในรัฐกลันตันประเทศ

มาเลเซีย,” วิทยาจารย. 113(1), 70 – 72. 

  

5. นางสาวพัชลินจ  จีนนุน 

อ.ด. (ภาษาไทย สายวรรณคดีไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555 

อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547 

ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ (เกียรตินิยมอันดับ 2), 2543  

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

งานวิจัย 

พัชลินจ จีนนุน. (2560). ภูมิปญญาของคนไทย : ศึกษาจากวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพ (พ.ศ. 

2459 – 2493). กรุงเทพฯ : กรมสงเสริมวัฒนธรรม. 

พัชลินจ จีนนุน วราเมษ วัฒนไชย  และปริยากรณ ชูแกว. (2560). วรรณกรรมภาคใตยุคการพิมพ พ.ศ. 

2470 – 2520 : ความหลากหลาย คุณคาและภูมิปญญา. พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ              

วิทยาเขตพัทลุง.  

พินิจ ดวงจินดา สุธาสินี  บุญญาพิทักษ อุไรวรรณ ทองแกมแกว ธนภัทร เต็มรัตนะกุล, พัชลินจ จีนนุน,             

สุนิสา คงประสิทธิ์ และชาลินี  สะทานบัว. (2559). การประเมินการบริหารจัดการน้ําแบบมีสวน

รวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุมน้ําอยางยั่งยืน กรณีศึกษาคลองปาพะยอม-คลองทาแนะ จังหวัด

พัทลุง ป 1. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

 พัชลินจ จีนนุน และวราเมษ วัฒนไชย. (2557). อัษฎาพานรคํากาพยภาคใต : ลักษณะรวมและการสรางสรรค

เฉพาะถิ่น. สงขลา : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

 พัชลินจ จีนนุน คุณัชญ  สมชนะกิจ และธนภัทร  เต็มรัตนะกุล. (2557). หลักและวิธีสอนคุณธรรมจริยธรรมที่

เหมาะสมกับเยาวชนจากวรรณกรรมทองถิ่นภาคใตชุด วรรณกรรมทักษิณ : วรรณกรรมคัดสรร. 

พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง.  

บทความวิจัย 

วัลภา พรหมบุญแกว พัชลินจ จีนนุน และพรพันธุ เขมคุณาศัย. (2561). “การสรางสรรคเนื้อหาในวรรณกรรม

 ประเภทนิยายทองถิ่นภาคใต (พ.ศ. 2481 - 2504),” ในการจัดประชุมทางวิชาการครั้งที่ 56.       

 (หนา766 - 774). วันที่ 30 มกราคม 2561 - 2 กุมภาพันธ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

นิยา บิลยะแม มาโนช ดินลานสกูล และพัชลินจ จีนนุน. (2561). “กลวิธีทางภาษาในสารคดีเชิงสถานที่ของ

 เอนก นาวิกมูล,” ในการจัดประชุมทางวิชาการครั้งที่ 56. (หนา 732 - 740). วันที่ 30 มกราคม 

 2561 - 2 กุมภาพันธ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
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จตุพร เจริญพรธรรมา มาโนช ดินลานสกูล และพัชลินจ จีนนุน. (2560). “ภาพลักษณของผูสูงอายุใน          

นวนิยายของชมัยภร แสงกระจาง,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตรประยุกต 

ครั้งที่ 6. (หนา 90 - 98). วันศุกรที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

ชั้น 7 . กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง.  

ชญาดา ชูชัยสิงหะกุล มาโนช ดินลานสกูล และพัชลินจ จีนนุน. (2560). “นิเวศสํานึกแบบดั้งเดิมในนวนิยาย

ของอุดม วิเศษสาธร,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตรประยุกต ครั้งที่  6.           

(หนา 99 - 105). วันศุกรที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารหลวงนราธิวาสราชนครินทร ชั้น 7. 

กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง.  

พัชลินจ จีนนุน. (2560). “ภูมิปญญาของคนไทย: ศึกษาจากวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพ (พ.ศ. 

2459 – 2493),” วารสารคณะมนุษยศาสตรปริทัศน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 39(2),106-

136. 

พัชลินจ จีนนุน วราเมษ วัฒนไชย และปริยากรณ ชูแกว. (2560). “คุณคาและภูมิปญญาจากวรรณกรรม

ภาคใตยุคการพิมพ พ.ศ. 2470 – 2520,” วารสารมนุษยศาสตรสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

12(2), 9 – 33. 

พัชลินจ จีนนุน คุณัชญ  สมชนะกิจ และธนภัทร  เต็มรัตนะกุล. (2559). “หลักและวิธีสอนคุณธรรมจริยธรรม

ที่เหมาะสมกับเยาวชนจากวรรณกรรมทองถิ่นภาคใตชุดวรรณกรรมทักษิณ : วรรณกรรมคัดสรร,” 

วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ. 29(1), 58 - 83. 

พัชลินจ  จีนนุน และวราเมษ วัฒนไชย. (2558). “อัษฎาพานรคํากาพยภาคใต : ลักษณะรวมและการ

สรางสรรคเฉพาะถิ่น,”.วารสารมนุษยศาสตรสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ. 9(2), 61 -85. 

พัชลินจ  จีนนุน และวราเมษ วัฒนไชย. (2558). “ลักษณะรวมและการสรางสรรคของเรื่องอัษฎาพานรคํา
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มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

อัคริมา  พลกําจัด ณฐพงศ  จิตรนิรัตน และพรไทย  ศิริสาธิตกิจ. (2559). “ธรรมนูญลุมน้ําภูมี : ประชาธิปไตย

ฐานรากกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดลอม,”.วารสารการบริหารทองถิ่น. 10(1), 98 - 

119. 

พรไทย   ศิริสาธิตกิจ. (2557) “กีฬาและการละเลนพื้นเมืองภาคใต : พัฒนาการ ความเคลื่อนไหว ความหมาย 

และสายใยของคนใต (1),”.วารสารสงขลานครินทร ฉบับมนุษยศาสตรสังคมศาสตร. 20(3), 5 - 32. 

พรไทย   ศิริสาธิตกิจ. (2557) “กีฬาและการละเลนพื้นเมืองภาคใต : พัฒนาการ ความเคลื่อนไหวความหมาย

และสายใยของคนใต (จบ),” วารสารสงขลานครินทร ฉบับมนุษยศาสตรสังคมศาสตร. 20(4),             

13 - 44. 

 

9. นายคุณัชญ  สมชนะกิจ 

Ph.D. (Japanese Studies) Osaka University, Japan, 2556 

M.A. (Japanese Studies) Osaka University, Japan, 2553 

ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุน)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2549  

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย    

ผลงานทางวิชาการ   

งานวิจัย    

คุณัชญ  สมชนะกิจ พจนา  เดชสถิตย ทาคายูกิ  คากิซากิ และชวเลิศ  เทพประดิษฐ. (2560). “สภาพปญหา

และการปรับตัวของผูสอนภาษาญี่ปุนระดับอุดมศึกษาในจังหวัดชายแดนใต”. วารสาร

มนุษยศาสตรสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ. ปที ่12(1), 181-205. 

พัชลินจ จีนนุน คุณัชญ สมชนะกิจ และธนภัทร เต็มรัตนะกุล. (2559). “หลักและวิธีสอนคุณธรรมจริยธรรมที่

เหมาะสมกับเยาวชนจากวรรณกรรมทองถิ่นภาคใตชุด วรรณกรรมทักษิณ : วรรณกรรมคัดสรร,” 

วารสารปาริชาต มหาวทิยาลัยทักษิณ. 29(1), 58 - 83. 

คุณัชญ สมชนะกิจ. (2558). ศึกษาความวิตกกังวลในการเรียนภาษาญี่ปุนของนิสิตวิชาเอกภาษาญี่ปุน :  

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

คุณัชญ สมชนะกิจ. (2558). ศึกษาการถายโอนทางวัจนปฏิบัติศาสตรในการแสดงความไมพอใจของผูเรียน 

ภาษาญี่ปุนชาวไทย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ. สงขลา : คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ.   
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พัชลินจ จีนนุน คุณัชญ สมชนะกิจ และธนภัทร เต็มรัตนะกุล. (2557). หลักและวิธีสอนคุณธรรมจริยธรรมที่

เหมาะสมกับเยาวชนจากวรรณกรรมทองถิ่นภาคใตชุด วรรณกรรมทักษิณ :  วรรณกรรมคัดสรร. 

พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง.  

 
10. นายธนภัทร  เต็มรัตนะกุล 

นศ.ด. (นิเทศศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2556 

ว.ม. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2551   

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2555   

ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2546 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย    

ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัย 

พินิจ ดวงจินดา สุธาสินี  บุญญาพิทักษ อุไรวรรณ ทองแกมแกว ธนภัทร เต็มรัตนะกุล พัชลินจ จีนนุน          

สุนิสา คงประสิทธิ์ และชาลินี  สะทานบัว. (2559). การประเมินการบริหารจัดการน้ําแบบมีสวน

รวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุมน้ําอยางยั่งยืน กรณีศึกษาคลองปาพะยอม-คลองทาแนะ จังหวัด

พัทลุง ป 1. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (โครงการวิจัยนี้ไดรับทุน

สนับสนุนจากงบประมาณเงินแผนดิน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจําป 2558). 

พัชลินจ จีนนุน คุณัชญ สมชนะกิจ และธนภัทร เต็มรัตนะกุล. (2559). “หลักและวิธีสอนคุณธรรมจริยธรรมที่

เหมาะสมกับเยาวชนจากวรรณกรรมทองถิ่นภาคใตชุด วรรณกรรมทักษิณ : วรรณกรรมคัดสรร,” 

วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ. 29(1), 58 - 83. 

พัชลินจ จีนนุน คุณัชญ สมชนะกิจ และธนภัทร เต็มรัตนะกุล. (2557). หลักและวิธีสอนคุณธรรมจริยธรรมที่

เหมาะสมกับเยาวชนจากวรรณกรรมทองถิ่นภาคใตชุด วรรณกรรมทักษิณ: วรรณกรรมคัดสรร. 

พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง.  
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11. นายพินิจ ดวงจินดา 

Ph.D. (Environmental Economics) Newcastle University, United Kingdom, 2552 

พบ.ม. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ วิเคราะหและประเมินโครงการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2540 

ศ.บ. (เศรษฐศาสตรการเงิน) มหาวิทยาลัยรามคําแหง (เกียรตินิยมอันดับสอง), 2536 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ผลงานทางวิชาการ 

พินิจ ดวงจินดา สุธาสินี  บุญญาพิทักษ อุไรวรรณ ทองแกมแกว ธนภัทร เต็มรัตนะกุล พัชลินจ จีนนุน          

สุนิสา คงประสิทธิ์ และชาลินี  สะทานบัว. (2559). การประเมินการบริหารจัดการน้ําแบบมีสวน

รวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุมน้ําอยางยั่งยืน กรณีศึกษาคลองปาพะยอม-คลองทาแนะ จังหวัด

พัทลุง ป 1. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

พินิจ  ดวงจินดา และคณะ. (2556). ปจจัยทีมีผลตอความรูความเขาใจภาษีทองถิ่นของผูประกอบการ :            

เขตเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

พินิจ  ดวงจินดา และคณะ. (2556). ความรูความเขาใจภาษีทองถิ่นและปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมชําระภาษี

ทองถิ่นของประชาชนที่เขาขายชําระภาษีในเขตเทศบาลเมืองเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัด

สงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

นฤมล  จังโหลนราช และพินิจ  ดวงจินดา. (2556).“การวิเคราะหทางเศรษฐมิติ การสูบบุหรี่กับสุขภาพ 

กรณีศึกษาประเทศไทย,”  การประชุมวิชาการระดับชาติเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้ง

ที่ 2. วันที่ 19 สิงหาคม 2556. ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา. 

ปยกร  วุนบัว และพินิจ  ดวงจินดา. (2556). “แรงจูงใจของขาราชการทหารในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต,” การประชุมวิชาการระดับชาติเครือขายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 

ประจําป 2554 และการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 21

ประจําป 2554. วันที่ 25 - 28 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรม เจ บี อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา. 

พินิจ  ดวงจินดา นนทรัตน  พันทาและเกศแกว  เจริญวิริยะภาพ.  (2556).“พฤติกรรมการปรับตัวหลังน้ําทวม

ของประชาชน อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา,” การประชุมวิชาการระดับชาติเครือขาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2. วันที่ 19 สิงหาคม 2556. ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.  

พินิจ  ดวงจินดา และดนัย  สูรนันทเสถียร.  (2556).“มูลคาทางเศรษฐศาสตรของการพังทลายชายฝงจากปา

ชายหาด กรณีหาดชลาทัศน จังหวัดสงขลา,” การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ครั้งที่ 22 ประจําป 2555. วันที่ 23 - 26 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราช

สมบัติครบรอบ 60 ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 
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พินิจ  ดวงจินดา นุกูล  อินทระสังขา ทิพยทิวา  สัมพันธมิตร อานุช  คีรีรัฐนิคม และพีระศักดิ์  พรหมเนตร.  

(2556). “มูลคาตนไมตลาด: ความเปนไปไดสําหรับการสงเสริมการปลูกตนไม,” การประชุม

วิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานีวิจัย ครั้งที่ 9 ประจําป 2556. วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 

2556 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี. 

พินิจ  ดวงจินดา ศรัณยา  อิสรรักษ เกศแกว  เจริญวิริยะภาพ  วาสนา  สุวรรณวิจิตร วีณา  ลีลาประเสริฐศิลป 

และศิริพร  เพ็ชรมณี.  (2556). “ความรูความเขาใจ ความคาดหวังและความพึงพอใจตอการชําระ

ภาษีทองถิ่นของผูประกอบการ: เขตเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา,” การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานีวิจัย ครั้งที่ 9 ประจําป 2556. วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2556 ณ 

อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี. 

ศันสนีย  บุญกําเนิด และพินิจ  ดวงจินดา.  (2556).  “อุบัติการณและปจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทาง

ถนนในชวงเทศกาลสงกรานต,” การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 23 

ประจําป 2556. วันที่ 22 - 25 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ

ครบรอบ 60 ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 

สนธยา  แซลิ่ม และพินิจ  ดวงจินดา.  (2556). “การเลือกตั้งทั่วไปในไทยและเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ :              

แบบจําลองเศรษฐมิติมหภาค,” การประชุมวิชาการระดับชาติเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา                 

ครั้งที่ 2. วันที่ 19 สิงหาคม 2556. ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.   

 

12. นายกรกฏ ทองขะโชค 

น.ม. (กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2547  

น.บ. (นิติศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2538 

ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 

ผลงานทางวิชาการ 

วิจัย 

กรกฎ ทองขะโชค และนฤมล ฐานิสโร. (2557). การทบทวนกฎหมายการจัดหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร. ไดรับ

การสนับสนุนทุนวิจัยจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 

กรกฎ ทองขะโชค สุทธิพร บุญมาก จํานงค แรกพินิจ และธีรพร ทองขะโชค. (2557). สํารวจความเชื่อมั่นของ

ประชาชนที่มีตอการดําเนินงานของกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดชายแดนใต กรณีศึกษาหนวยงาน

ในกลุมพฤตินิสัยและสํานักงานยุติธรรมจังหวัด. ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากกระทรวงยุติธรรม. 

กรกฎ ทองขะโชค และจันทราทิพย สุขุม. (2557). “อุปสรรคการใหความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับความ

เสียหายดานทรัพยสินจากความรุนแรงตามกฎหมายในจังหวัดชายแดนภาคใต," วารสารนิติศาสตร 

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 43(2), 412 - 427. 



มคอ.2 ปริญญาเอก 
 

 

- 63 -

กรกฎ ทองขะโชค และจันทราทิพย สุขุม. (2556). อุปสรรคในการใหความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับความ

เสียหายดานทรัพยสินจากความรุนแรงตามกฎหมายในสามจังหวัดชายแดนใต. กรุงเทพฯ :

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 

กรกฎ ทองขะโชค ศรุต จุยมณี และวศิน สุวรรณรัตน. (2556). “บทบาทศูนยยุติธรรมในเขตเทศบาล,” 

วารสารนิติศาตร คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 42(2), 363 – 379. 

 

13. นางชลลดา  แสงมณี  ศิริสาธิตกิจ 
ปร.ด. (พัฒนศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556 
ศศ.ม. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2542      
ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (เกียรตินิยมอันดับ 2), 2538 
ตําแหนงทางวิชาการ   ผูชวยศาสตราจารย 
ผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย 
ชลลดา  แสงมณี  ศิริสาธิตกิจ ทวนธง  ครุฑจอน และพรไทย ศิริสาธิตกิจ. (2560). เสนทางสายบุญทาง

 พระพุทธศาสนาของชาวสยามในประเทศมาเลเซีย : การวิเคราะหมรดกรวมทางวัฒนธรรมไทยและ

 มาเลเซีย. กรุงเทพฯ : กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม. 

ทวนธง  ครุฑจอน พรพันธุ เขมคุณาศัย ชลลดา  แสงมณี  ศิริสาธิตกิจ  พรไทย ศิริสาธิตกิจ เสารวธาร        
 สมานิตย ทรงศักดา ชยานุเคราะห ตรีชาติ เลาแกวหนู และโอปอร ชัยสงาพงษ. (2559). การจัดการ
 เพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและที่อยูอาศัยในเขตการคาชายแดนไทย - มาเลเซีย. กรุงเทพฯ :            
 การเคหะแหงชาติ. 
บทความ 
ชลลดา  แสงมณี  ศิริสาธิตกิจ. (2557) “ปญหาในการเขาถึงและใชประโยชนทรัพยากรในปาพรุชวงกอนและ
 หลังการเกิดโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ํ าปากพนัง”วารสารคณะมนุษยศาสตรสังคมศาสตร
 มหาวิทยาลัยทักษิณ. 9(2) : 37-60 . 
ชลลดา  แสงมณี  ศิริสาธิตกิจ. (2561) “การฟนฟูและสงเสริมการปลูกขาวพื้นเมืองพันธุดอกพะยอมปลอด
 สารพิษตําบลปาพะยอม  อําเภอปาพะยอม  จังหวัดพัทลุ ง”วารสารอินทนิลทักษิณสาร 
 มหาวิทยาลัยทักษิณ. 13(1).  
ทวนธง  ครุฑจอน ชลลดา  แสงมณี  ศิริสาธิตกิจ ภานุ ธรรมสุวรรณ และจาริณี แซวอง. (2561) “บทบาท
 องคการบริหารสวนตําบลในการสงเสริมดานการผลิตขาวสังขหยดปลอดสารพิษ บานไสกุน ตําบล
 ปาพะยอมอําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง”วารสารนาคบุตรปริทรรศน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 นครศรีธรรมราช. 10(1). 1-13. 
ทวนธง  ครุฑจอน ภานุ ธรรมสุวรรณ และชลลดา  แสงมณี  ศิริสาธิตกิจ. (2561) “การพัฒนาระบบสนับสนุน
 การเขาถึงสวัสดิการสุขภาวะผูสูงอายุในองคกรปกครองสวนทองถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลตําบล
 กําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล”วารสารศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยแมโจ. 6(1).  
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14. นางสาวอนินทร พุฒิโชติ 

ปร.ด. (สหวิทยาการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2558 

ศศ.ม. (ประวัติศาสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546 

อ.บ. (ประวัติศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ผลงานทางวิชาการ 

บทความวิจัย 

พรชัย นาคสีทองและอนินทร พุฒิโชติ. (2558). “พลวัตทางพหุสังคมและพหุวัฒนธรรมของผูคนใน เกาะลันตา 

จังหวัดกระบี่ (พ.ศ.2522-2553),” วารสารไทยศึกษา, 10(2), 117-154.   

พรชัย นาคสีทองและอนินทร พุฒิโชติ. (2555). “สถานภาพชุมชนและคนเชื้อไทยในพหุสังคมมาเลเซีย: 

กรณีศึกษารัฐเกดะห ระหวาง พ.ศ. 2452-2550,”วารสารมนุษยศาสตรสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

ทักษิณ, 6 (2), 199-226. 

 

บทความวิชาการ 

อนินทร  พุฒิโชติ.  (2557).  “นิพนธเลือกเฟน 1-4,” วารสารสังคมลุมน้ําโขง, 10(2), 239-251. 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหวาง 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา  
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555  

กับหลกัสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  
สาขาวิชาวฒันธรรมศึกษา หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2561 
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ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหวางหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  
กับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

หลักสูตรเดิม   หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรบัปรุง 

1. ชื่อหลักสูตร     
หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา 
Doctor of Philosophy Program in Cultural Studies 

1. ชื่อหลักสูตร    
หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา 
Doctor of Philosophy Program in Cultural Studies 

- ไมเปลี่ยนแปลง 

2. ชื่อปริญญา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (วัฒนธรรมศึกษา) 
ปร.ด. (วัฒนธรรมศึกษา) 
Doctor of Philosophy (Cultural Studies) 
Ph.D. (Cultural Studies) 

2. ชื่อปริญญา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (วัฒนธรรมศึกษา) 
ปร.ด. (วัฒนธรรมศึกษา) 
Doctor of Philosophy (Cultural Studies) 
Ph.D. (Cultural Studies) 

- ไมเปลี่ยนแปลง 

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

- ไมเปลี่ยนแปลง 

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค 
ปรัชญา   
วัฒนธรรมสรางสรรคชุมชน คุณภาพของผูคนคือวิถีและพลังการ

พัฒนา 
วัตถุประสงคหลักสูตร   
มุงผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

และสมรรถนะดังนี้   
1. มีวิสัยทัศน มีหลักวิชา สามารถทํางานและบริหารจัดการงาน

วัฒนธรรมอยางมีหลักวิชาและเปนที่ศรัทธา (ของผูถูกจัดการ) มีความเปน
นักคิดและเปนผูนําทางความคิด เปนแบบอยางของนักปฏิบัตินักบริหาร
จัดการและนักวิจัยที่มีคุณภาพสูง  

2. ใชวัฒนธรรมศึกษาบูรณาการกับศาสตรสาขาอื่น  ๆ เปน

4. ปรัชญา ความสําคญั และวัตถุประสงค 
ปรัชญา 
สืบสาน สรางสรรคภูมิปญญา โดยนําทุนทางวัฒนธรรมมาใชในการ

เพิ่มคุณคา มูลคาทางสังคมและเศรษฐกิจดวยกระบวนการวิจัย 
ความสําคัญ 

        การวิจัยเพื่อสรางองคความรูทางวัฒนธรรม นํามาใชขับเคลื่อนการ

พัฒนาคนและสังคมในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

วัตถุประสงคหลักสูตร 
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา ที่มีคุณลักษณะดังนี ้
 1. มีมุมมองที่กวางไกล สามารถสืบสาน สรางสรรคภูมิปญญา

ทางวัฒนธรรม และประยุกตองคความรูทางวัฒนธรรมไปใชในการทํางาน

 
 
- เปลี่ยนแปลงเพื่อใหทันสมัยและเขา
กับบริบทของหลักสูตร 
  
- เปลี่ยนแปลงเพื่อใหทันสมัย 
 
 
- เปลี่ยนแปลงเพื่อใหทันสมัยและเขา
กับบริบทของหลักสูตร 
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หลักสูตรเดิม   หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรบัปรุง 

การศึกษาแบบไมแยกสวน ใชคนและชุมชนเปนศูนยกลาง ใชความ
หลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมเปน “ชุดบริบท” และ “ชุดตัวแปร” 
และใหความสําคัญตอ “สหวิทยาการ”  

3. เรียนรู “ความจริง” หรือ “สัจจะ” ของความเปนคนและความ
เปนชุมชน อันเปนองคาพยพของสังคมซึ่งสัมผัสสัมพันธกันในทุกระดับ   ทั้ง
ระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ตองสัมผัสสัมพันธความจริง
ตั้งแตฐานรากซึ่งฝงลึกอยูใน “ทองถิ่น” จนถึงมรรคผลในระดับมนุษยชาติ 
(สากล) อันจะเปนมรรควิธีที่สามารถนําวิถีและพลังวัฒนธรรมที่มีอยาง
หลากหลายเปนปจจัยเสริมสรางสัมพันธภาพ ภราดรภาพ ความสมานฉันท 
และสมานประโยชนของผูคนและชุมชนที่ เปนพหุวัฒนธรรม หรือตาง
วัฒนธรรมกันเพื่อความเขาใจและสํานึกสาธารณะรวมกัน 

และการบริหารจัดการงานวัฒนธรรมอยางมีหลักวิชา มีความเปนนักคิด
และเปนผูนําทางความคิด เปนแบบอยางของนักปฏิบัติ นักบริหารจัดการ 
และนักวิจัยที่มีคุณภาพสูง 

2. เรียนรูปรากฏการณทางสังคม ทั้งในระดับปจเจกบุคคล ระดับ
กลุมคน และระดับชุมชน อันเปนองครวมของสังคมที่สัมพันธกันในทุก
ระดับ ทั้งระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ สามารถนําวิถีและ
พลังวัฒนธรรมที่มีอยางหลากหลายมาเปนปจจัยในการเสริมสราง
สัมพันธภาพ ภราดรภาพ ความสมานฉันท และสมานประโยชนของผูคน
แล ะชุ ม ช น ที่ เป น พ หุ วัฒ น ธรรม  เพื่ อ ค ว าม เข า ใจ ร ว ม กั น โด ย
กระบวนการวิจัย 

3. ใชวัฒนธรรมศึกษาบูรณาการกับศาสตรสาขาอื่น  ๆ เปน
การศึกษาแบบไมแยกสวน ใชคนและชุมชนเปนศูนยกลาง โดยใชความ
หลากหลายทางระบบนิเวศและวัฒนธรรมเปนบริบท พรอมทั้งนําทุนทาง
วัฒนธรรมมาใชในการเพิ่มคุณคา มูลคาทางสังคมและเศรษฐกิจ 

5. โครงสรางหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา มีโครงสราง
หลักสูตร 2 แบบ ดังนี ้

แบบ 1.1  ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 
แบบ 2.1  ไมนอยกวา 51 หนวยกิต 

   โครงสรางหลักสูตร   
แบบ 1.1     

       หมวดวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 
แบบ 2.1    

        หมวดวิชาเอก ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
วิชาบังคับ  12 หนวยกิต 
วิชาเลือก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

5. โครงสรางหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา มีโครงสราง
หลักสูตร 2 แบบ ดังนี ้

แบบ 1.1  ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 
แบบ 2.1  ไมนอยกวา 51 หนวยกิต 

   โครงสรางหลักสูตร   
แบบ 1.1     

   หมวดวิชาพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต) 3 หนวยกิต 
   หมวดวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

แบบ 2.1    
   หมวดวิชาพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต) 3 หนวยกิต 
   หมวดวิชาเอก ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

 
 
ปรับตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒ ิ
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หลักสูตรเดิม   หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรบัปรุง 

        หมวดวิทยานิพนธ     36 หนวยกิต  วิชาบังคับ  12 หนวยกิต 
วิชาเลือก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

        หมวดวิทยานิพนธ   36 หนวยกิต  
6.คําอธิบายรายวิชา 
0199711 โครงสรางและพลวัตวัฒนธรรม 3(3-0-6) 0199511 โครงสรางและพลวัตวัฒนธรรม 3(3-0-6)  

 

ชื่อรายวิชาคงเดิม ปรับรหัสรายวิชาและ
คําอธิบายรายวิชาตามขอเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒ ิ

 Cultural Structures and Dynamics  Cultural Structures and Dynamics 
มโนทัศนเกี่ยวกับวัฒนธรรม และวัฒนธรรมศึกษา โครงสราง

และพลวัตวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมตะวันออก และวัฒนธรรมตะวันตก 

โครงสรางและพลวัตวัฒนธรรมยุคเกษตรกรรม ยุคอุตสาหกรรม และยุค

เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบจากพลวัตวัฒนธรรม 

  มโนทัศน เกี่ยวกับวัฒนธรรม วัฒนธรรมเปรียบเทียบ 
วัฒนธรรมศึกษา โครงสรางและพลวัตวัฒนธรรมไทย  ผลกระทบจาก
โครงสรางและพลวัตวัฒนธรรมตอชุมชน 

0199712 อัตลักษณและความหลากหลายของ
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย                  

3(3-0-6) 0199514 อัตลักษณทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 1) ปรับชื่อรายวิชา คําอธิบายรายวิชาให
เหมาะสมกับปรากฏการณ และองคความรู
ทางสังคมวัฒนธรรมไทยที่เปลี่ยนไป 
2 )  ป รั บ ต า ม ข อ เส น อ แ น ะ ข อ ง
ผูทรงคุณวุฒิ 

                  Identities and Diversity of Thai Culture and             
                  Southeast Asian Culture   

 Cultural Identity 

อัตลักษณและความหลากหลายทางวัฒนธรรมมิติตาง ๆ  

อัตลักษณและความหลากหลายของวัฒนธรรมไทและวัฒนธรรมไทย            

อัตลักษณและความหลากหลายของวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย ปฏิสัมพันธ

ระหวางวัฒนธรรมมิติตาง ๆ ทั้งวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย 

แนวคิดอัตลักษณ อัตลักษณทางวัฒนธรรมของบุคคลและ

กลุมชาติพันธุ อัตลักษณทางชาติพันธุ และชาติพันธุสัมพันธในบริบทสังคม

พหุวัฒนธรรม  
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หลักสูตรเดิม   หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรบัปรุง 

0199713 การปริทัศนและวิพากษแนวคิด ทฤษฎี วาท
กรรม กระบวนทัศน และงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมศึกษา 

3(3-0-6) 0199513 กระบวนทัศนและวิจัยทางวัฒนธรรม 3(2-2-5)  
 
 
ปรับตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 

Cultural Paradigms and Research 

                Overview and Assessment of Ideas, Theories,  
Discourses. Paradigms, and Research Pertaining 
to Cultural Studies 

                กระบวนทัศน  แนวคิด ทฤษฎีในการศึกษาวัฒนธรรม 

ระเบียบวิธีการวิจัยทางวัฒนธรรมการออกแบบสืบคน การเก็บขอมูล

ภาคสนาม การวิเคราะห สังเคราะห และนําเสนอโดยใชวิธีวิทยาที่

หลากหลาย   
 

แนวการศึกษาวิจัยตามธรรมชาติของสาขาวิชาวัฒนธรรม

ศึกษา ความรูดานระเบียบวิธีการวิจัยที่เหมาะสมกับกรณีวัฒนธรรมศึกษา 

การปริทัศนและวิพากษแนวคิด ทฤษฎี วาทกรรม กระบวนทัศน และ

งานวิจัยที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมศึกษา เพื่อใชประโยชน การสังเคราะหคําตอบ

เพื่อตั้งคําถามใหม ตั้งโจทยวิจัยใหม และสรางทฤษฎีใหม 

0199714 การวิจัยทางวัฒนธรรม  3(3-0-6) 

 Research in Cultural Affairs 

แนวคิด กระบวนการ และเทคนิควิธีการวิจัยทางวัฒนธรรมใน

ระดับสูงและซับซอน การบูรณาการวิจัยดวยระเบียบวิธีการวิจัยที่เหมาะสม

กับบริบทและประเด็นที่ศึกษา ซึ่งนําไปสูการสืบคน การวิเคราะห และ

จัดระบบขอมูลทางวัฒนธรรมอยางมีคุณภาพ การคนควาเพื่อนําเสนอหัวขอ

ดุษฎีนิพนธ และฝกเขียนเคาโครงดุษฎีนิพนธ 
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หลักสูตรเดิม   หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรบัปรุง 

0199715 ยุทธศาสตรการจัดการงานวัฒนธรรมและ
วัฒนธรรมกับการพัฒนา 

3(3-0-6) 0199517 วฒันธรรมกับการพัฒนา 3(3-0-6)  
 
 
 
ปรับรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา และปรับ
คําอธิบายรายวิชาใหมีความกระชับ
ชัดเจนสอดคลองกับ ELOs 

 Management Strategy for CulturalAffairs and 
Cultural Development 

 Culture and Development  

แนวคิด ทฤษฎี และยุทธศาสตรเพื่อการทํานุบํารุงวัฒนธรรม

ใหยั่งยืน เหมาะแกชุมชนและสมัย ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําธุรกิจทาง

วัฒนธรรม มาตรการเพื่อพิทักษมรดกทางวัฒนธรรม การสรางกระบวนทัศน 

วิสัยทัศน และคานิยม ใหมีจิตสํานึกและดําเนินการทํานุบํารุงวัฒนธรรม

อยางมีระบบ การสรางและพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู วัฒนธรรมการ

ทํางาน วัฒนธรรมการผลิตและการบริโภค และวัฒนธรรมการจัดการเพื่อ

ธํารงอัตลักษณและปรับปรนพัฒนาอยางเทาทันและสมสมัย 

  แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนา และการปรับใชวัฒนธรรม เพื่อ

ธํารงอัตลักษณและปรับปรนพัฒนาอยางเทาทันและรวมสมัย  
 

0199716 สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา  3(2-2-5) 0199682 สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา 1 3(2-2-5) แยกออกเปน 3 รายวิชา เพื่อติดตาม

พัฒนาการการทํ าดุษฎีนิพนธ  การ

ผลิตผลงานทางวิช าการให เป น ไป

ต า ม ลํ า ดั บ ขั้ น  แ ล ะ ข ย า ย ก ร อ บ

การศึกษาใหตอเนื่อง เพื่อชวยเหลือ

บัณฑิตใหสําเร็จการศึกษาตามกําหนด 

 Seminar in Cultural Studies  Cultural Studies Seminar 1  
สัมมนาวัฒนธรรมศึกษาในประเด็นตาง ๆ วิถีและพลังสังคมอัน

เนื่องดวยระบบปจเจกชนนิยม  พหุนิยม จารีตนิยม เสรีนิยม และสากลนิยม 

การวิพากษวิสัยทัศนเชิงอัตนัย กับปรนัย วัฒนธรรมการแยกสวนกับการบูร

ณาการ ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมจุลภาคกับมหพัภาพ 

  สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา วิเคราะห สังเคราะหองคความรูใน

ประเด็นตาง ๆ โดยใชแนวคิด กระบวนทัศน และวิธีวิทยาทางวัฒนธรรม และ

เทคนิคการนําเสนอ สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา วิเคราะห สังเคราะหประเด็นทาง

วัฒนธรรมที่อยูในความสนใจ เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการจัดทําเคาโครง

ดุษฎีนิพนธ 

 0199683 สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา 2 3(2-2-5) 
  Cultural Studies Seminar 2  
 สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา วิเคราะห สังเคราะหประเด็นทางวัฒนธรรมที่

อยูในความสนใจ  เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการจัดทําเคาโครงดุษฎีนิพนธ 
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หลักสูตรเดิม   หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรบัปรุง 

 0199784 สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา 3 3(2-2-5)  

  Cultural Studies Seminar 3   

 

สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา วิเคราะห  สังเคราะหแนวคิดทาง

วัฒนธรรมที่อยูในความสนใจ นําไปประยุกตใชกับขอมูลภาคสนาม เพื่อสราง

องคความรู และนําเสนอเปนบทความทางวิชาการ 
 

0199717 สัมมนาการศึกษาเฉพาะกรณี 3(2-2-5) 0199581 สัมมนาการศึกษาเฉพาะกรณี 3(2-2-5) - ไมเปลี่ยนแปลง 

 Independent Study  Seminar   Case Studies Seminar 
เลือกประเด็นสัมมนารวมกับภาคประชาสังคมที่เก่ียวของ (กับ

เร่ืองนั้น ๆ) ในพื้นที่เฉพาะ 

เลือกประเด็นสัมมนารวมกับภาคประชาสังคมที่ เกี่ยวของ           

(กับเรื่องนั้นๆ) ในพื้นที่เฉพาะ 

0199718 วัฒนธรรมนานาชาติ  3(3-0-6) ยกเลิก เนื่องจากเนื้อหาทับซอนกบัรายวิชาอัต
ลักษณทางวํฒนธรรม วัฒนธรรมกับการ
พัฒนาและโครงสรางและพลวัต
วัฒนธรรม 
 

 International Cultures    
ความหมายและลักษณะของวัฒนธรรมนานาชาติ มิติตาง ๆ ของ

วัฒนธรรมนานาชาติ ปรากฏการณที่นําไปสูวัฒนธรรมนานาชาติ ภาวะของ
การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมนานาชาติอดีตและปจจุบัน 
ปรากฏการณโลกาภิวัตนและผลกระทบ และวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรม
นานาชาติ ฝกการวิเคราะหและสังเคราะหประเด็นเฉพาะวัฒนธรรมที่เปน
จุดเนน 
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หลักสูตรเดิม   หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรบัปรุง 
0199719 วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต 
3(3-0-6) ยกเลิก เนื่องจากเนื้อหาทับซอนกับรายวิชาอัต

ลักษณทางวํฒนธรรม วัฒนธรรมกับการ
พัฒนาและโครงสรางและพลวัต
วัฒนธรรม 
 

 The Cultures of the Countries in 
the Southeast Asian Region 

 

การจัดกลุ มวัฒนธรรมสําหรับประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตและความสัมพันธในหมูประเทศดังกลาว ความกลมกลืน
และความแตกตางทางวัฒนธรรมของประเทศในกลุมนี้ วัฒนธรรมตาง ๆ ที่มี
อทิธิพลตอประเทศในภูมิภาคอาเซียตะวันออกเฉียงใต ปญหาทางวัฒนธรรม
ที่เกี่ยวโยงกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี การสื่อสาร 
และระบบสิ่งแวดลอม ฝกการวิเคราะหและสังเคราะหประเด็นที่เลือกสรรใน
เชิงวัฒนธรรมสําหรับภูมิภาคนี้ 
0199721   ดุษฎีนิพนธ  48(0-144-0) 0199591 ดุษฎีนิพนธ 1 (แบบ 1.1) 48(0-144-0)  

- ปรับชื่อรายวชิาใหมีความแตกตางกัน
ตามโครงสรางหลักสูตรแบบ 1.1 
- ปรับคําอธิบายรายวชิาบางสวน โดย
เพิ่มคําวา “ตามมาตรฐานของ TCI” 

 Dissertation  Dissertation 1 
ทํ าวิจัยในสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษาโดยเน นการศึกษา

เปรียบเทียบ และผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพ
ในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีผูทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง ไมนอยกวา 2 
ชิ้น 

ทําวิจัยในสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษาโดยเนนการศึกษา

เปรียบเทียบ และผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับให

ตีพิมพในวารสารตามมาตรฐานของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) 

กลุม 1  จํานวน 1 บทความ และตีพิมพในวารสารนานาชาติตามมาตรฐาน

ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 1 บทความ 
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หลักสูตรเดิม   หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรบัปรุง 
0199722 ดุษฎีนิพนธ 36(0-108-0) 0199592 ดุษฎีนิพนธ 2 (แบบ 2.1) 36(0-108-0)  

- ปรับชื่อรายวชิาใหมีความแตกตางกัน
ตามโครงสรางหลักสูตรแบบ 2.1 
- ปรับคําอธิบายรายวชิาบางสวน โดย
เพิ่มคําวา “ตามมาตรฐานของ TCI” 

 Dissertation   Dissertation 2 
ทําวิจัยในสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา และผลงานหรือสวนหนึ่ง

ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มี
ผูทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง 

 

ทําวิจัยในสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา และผลงานหรือสวนหนึ่ง

ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารตามมาตรฐานของศูนย 

ดัชนี การอ างอิ งวารสารไทย (TCI) กลุ ม  1  จํ านวน 1 

บทความ หรือตีพิมพในวารสารนานาชาติตามมาตรฐานของสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 1 บทความ 

รายวิชาใหม   
ไมมี 0199512 มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 3(3-0-6)  

 

-เพิ่ ม เติ ม รายวิชาตามความ เห็ นของ

ผูทรงคุณวุฒิโดยเพิ่มเขาไปรายวิชามรดก

ภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 

Heritage of Cultural Wisdom 
ความหมาย  ประเภท การอนุรักษ  สืบสาน กฎหมายที่เกี่ยวของ  

การสืบคน การอางอิงมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม การปรับใช และการนําภูมิ

ปญญามาสรางมูลคาเพิ่มในบริบทเศรษฐกิจสรางสรรค โดยเนนภาคใต 
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หลักสูตรเดิม   หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลการปรบัปรุง 
ไมมี 0199515 วัฒนธรรมสรางสรรค 3(2-2-5) - ปรับใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐ

และนโยบายมหาวิทยาลัย ที่มุงเนนการ
พัฒนาคนใหมีทักษะการคิดสรางสรรค 
เพื่ อไปพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานภูมิ
ปญญาทางวัฒนธรรม 
- เพื่ อยกระดับมาตรฐานการเรียนรู
วัฒนธรรมให เปนวิชาชีพที่ สามารถ
ตอบสนองการพัฒนาประเทศได และ
มุงเนนการอนุรักษและสืบสานมรดกภูมิ
ปญญาของทองถิ่น 

 Creative Culture 

นวัตกรรมทางวัฒนธรรม อัตลักษณชุมชนบนฐานมรดกภูมิ

ปญญาทางวัฒนธรรม การประเมินคุณคาและมูลคามรดกภูมิปญญาทาง

วัฒนธรรม และการประยุกตใชองคความรูทางวัฒนธรรม กรณีศึกษาชุมชน

ตนแบบวัฒนธรรมสรางสรรค 

 

ไมมี 0199516 การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 3(2-2-5)  
-เพิ่ ม เติ ม รายวิชาตามความ เห็ นของ
ผูทรงคุณวุฒิโดยเพิ่มเขาไปรายวิชาการ
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม  

Cultural Tourism 
บทบาทของนักวัฒนธรรม การสรางคุณคาและสํานึกทาง  

 วัฒนธรรม การนําทุนทางวัฒนธรรมมาใชในการเพิ่มคุณคา และมูลคาดาน

การจัดการทองเที่ ยวทางวัฒนธรรมในบริบทโลกาภิ วัตน  โดยใช

กระบวนการวิจัยศึกษาชุมชนหรือองคกรที่ประสบความสําเร็จในการ

จัดการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 

 

ไมมี 0199518 มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการพัฒนา 3(3-0-6)  
 
- เพิ่มรายวิชา มานุษยวิทยาวัฒนธรรมกับ
การพัฒนา ทั้งนี้กําหนดใหเปนรายวิชา
พื้นฐานในหลักสูตรตามขอเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒิ 
 

  Cultural Anthropology and Development 

 กระบวนทัศน  แนวคิด ทฤษฎีมานุษยวิทยาวัฒนธรรม 

การศึกษาวัฒนธรรมแบบองครวม วิเคราะห สังเคราะหการเปลี่ยนแปลง

ทางวัฒนธรรมในมิติพื้นที่และเวลาดวยมุมมองความคิดทางมานุษยวิทยา  
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