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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาพัฒนาสังคม ฉบับป ี พ.ศ. 2556  

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
................................................. 

 

๑.  หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 - เมื่อวันที่   3 ตุลาคม  2556 
 - ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบให้ความเห็นชอบการโอนหลักสูตร จากหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 
 

2.  สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุม  
 ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 

3.  หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา   
    ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  เป็นต้นไป 
 

4.  เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข  
 เนื่องด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มีการเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 คน เนื่องด้วยมีอาจารย์ลาออก ย้ายไปประจ าหลักสูตรอ่ืน 
และไม่ต่อสัญญาจ้าง  ท าให้จ านวนผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่ครบ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2558 จึงขอเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
 

 เปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 คน ได้แก่ 
  จากเดิม    นายธราเทพ ยงโชติวุฒิกุล เนื่องจาก ลาออกจากราชการ  
 ปรับเป็น   นางสาวนิติยา ค้อไผ่ 
 จากเดิม    นายกิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ เนื่องจาก ย้ายไปประจ าหลักสูตร  
       ศศ.บ.สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม  
 ปรับเป็น    นางสาวนิตยา ปรูกระโทก 
 จากเดิม    นายยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ  เนื่องจาก ไม่ต่อสัญญาจ้าง 
 ปรับเป็น   นายโสภณ  มูลหา 
 
 
 
 
 

สมอ.08 



 

2 

 

 
๕.  สาระในการปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม   
 5.1 สรุปตารางการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 
1 ชื่อ-สกุล นายธวัชชัย เคหะบาล (อาจารย์) 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน   
1-1014-00099-65-7 
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555 
ศศ.บ. (การจัดการการพัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550 

ชื่อ-สกุล นายธวัชชัย เคหะบาล (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน   
1-1014-00099-65-7 
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555 
ศศ.บ. (การจัดการการพัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550 

2 ชื่อ-สกุล นายธราเทพ ยงโชติวุฒิกุล (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน   
3-4501-00736-51-4  
ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2553 
ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง)  
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2550 
ศศ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2529 

ชื่อ-สกุล นางสาวนิติยา ค้อไผ่ (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน   
3-4008-00291-10-8 อาจารย์ 
ศศ.ด. (พัฒนาสังคม)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557 
ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) 
สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2546 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537 

3 ชื่อ-สกุล นายกิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน   
3-4012-00491-78-6   
ศศ.ม. (บริหารงานวัฒนธรรม) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548 
ศป.บ. (ทัศนศิลป์) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537 

ชื่อ-สกุล นางสาวนิตยา  ปรูกระโทก (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน   
1-3007-00002-64-8  
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555 
ศศ.บ. (การจัดการการพัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550 

4 ชื่อ-สกุล นายยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน   
3-4599-00055-61-7 
ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา)  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2545 
 

ชื่อ-สกุล นายโสภณ  มูลหา (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน   
1-4116-00002-07-7   
ศศ.ม. (สังคมวิทยาการพัฒนา) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554 
ศ.บ. (การศึกษานอกระบบ) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 
น.บ. (นิติศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553 
พธ.บ. (รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง)  
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ที่  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2551 

5 นางสาวอภิรดี ดอนอ่อนเบ้า (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน   
1-4199- 90005-10-3 
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556 
ศศ.บ. (การจัดการการพัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550 

นางสาวอภิรดี ดอนอ่อนเบ้า (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน   
1-4199- 90005-10-3 
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556 
ศศ.บ. (การจัดการการพัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550 

 
5.2 สรุปตารางการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ที่  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 
1 ชื่อ-สกุล นายธวัชชัย เคหะบาล (อาจารย์) 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน   
1-1014-00099-65-7 
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555 
ศศ.บ. (การจัดการการพัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550 

ชื่อ-สกุล นายธวัชชัย เคหะบาล (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน   
1-1014-00099-65-7 
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555 
ศศ.บ. (การจัดการการพัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550 

2 ชื่อ-สกุล นายธราเทพ ยงโชติวุฒิกุล (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน   
3-4501-00736-51-4  
ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2553 
ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง)  
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2550 
ศศ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2529 

ชื่อ-สกุล นางสาวนิติยา ค้อไผ่ (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน   
3-4008-00291-10-8 อาจารย์ 
ศศ.ด. (พัฒนาสังคม)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557 
ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) 
สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2546 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537 

3 ชื่อ-สกุล นายกิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน   
3-4012-00491-78-6   
ศศ.ม. (บริหารงานวัฒนธรรม) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548 
ศป.บ. (ทัศนศิลป์) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวนิตยา  ปรูกระโทก (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน   
1-3007-00002-64-8  
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555 
ศศ.บ. (การจัดการการพัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550 
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ที่  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 
4 ชื่อ-สกุล นายยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ (อาจารย์) 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน   
3-4599-00055-61-7 
ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา)  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2545 
 

ชื่อ-สกุล นายโสภณ  มูลหา (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน   
1-4116-00002-07-7   
ศศ.ม. (สังคมวิทยาการพัฒนา) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554 
ศ.บ. (การศึกษานอกระบบ) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 
น.บ. (นิติศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553 
พธ.บ. (รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง)  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2551 

5 นางสาวอภิรดี ดอนอ่อนเบ้า (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน   
1-4199- 90005-10-3 
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556 
ศศ.บ. (การจัดการการพัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550 

นางสาวอภิรดี ดอนอ่อนเบ้า (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน   
1-4199- 90005-10-3 
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556 
ศศ.บ. (การจัดการการพัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550 
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6.  โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 ไม่เปลี่ยนแปลง 
      เปลี่ยนแปลง (ระบุ)................................................ 

 

หมวดวิชา 
เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ 

(หน่วยกิต) 
โครงสร้างเดิม 
(หน่วยกิต) 

โครงสร้างใหม่ 
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 30 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 89 89 
   2.1 กลุ่มวชิาแกน - - - 
   2.2 กลุ่มวชิาเอกบังคับ - 56 56 
   2.3 กลุ่มวชิาเอกเลือก  - 27 27 
   2.4 กลุม่วิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

- 6 6 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่ต่ ากว่า 6 หน่วยกิต 6 6 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ไม่ต่ ากว่า 120 หน่วยกิต 125 125 

 
                                                         รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
 
 

                                                          (รองศาสตราจารย์จิระพันธ์  ห้วยแสน) 
                                                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

                                                          วันที่     เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 
 

 

 

 

 
 
……. 


